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 همایش اعضای کمیته دبیران 
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 اعضای کمیته داوران 
 رضای عل  یادیص  یجعفر   یمجتب  مقدم  یانصار 

 عباس  ها یحاج  دالل ی دل   یچاشن

 محمد   دیس  نصر  ینیحس  ی مهد نژاد   یحداد

 غالمحسن   دی س یخاکزاد شاهاندشت  اله   بیحب جلودار   یمیحل

 ی عل کالگر  یدهستان  ی ز یطاهر عز یلیخالخ

 یمصطف  دی س یعماد   ی غالمعل رنجبر

 رضا  فرهمندفر  د ی جمش ی فرمان

 محمد  یفالح سلوکالئ  ن یرام یفضل اول

 ل یاسماع  محمد ی طوس  یقاسم  محمد   دی حم یقاسم

 عباس   نیمتد  محمد  فرد  یکاظم

 ی مصطف یمعلم  ن یحس ی مراد 

 رمضان   دیس  یموسو   رضا   دیس  مودب

 یقربانعل یلینعمت زاده قراخ  وسف ی  دیس  یطغان  یموسو 

 رضا  ینوروز والشد   ابوالقاسم   دیس یبینق

 ی عل  دیس  یخانعباس  یهاشم  قربان  ا یوهاب زاده کبر
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 همایش  علمی تهیکم یاعضا

خانوادگی نام و نام  مرتبه علمی  محل خدمت   ردیف  

 1 اسدی نسب محمد علی  استاد  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 2 اسفندیاری فرزاد  استادیار  دانشگاه پیام نور ایالم 

 3 اشرفی عباس  دانشیار  دانشگاه عالمه طباطبایی 

 4 تجری محمد علی  دانشیار  دانشگاه قم 

 5 جعفری صیادی علی رضا  استادیار  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 6 حلیمی جلودار حبیب الل  استادیار  دانشگاه مازندران 

 7 خسرو پناه عبدالحسین  دانشیار  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

 8 رحمان ستایش محمد کاظم  دانشیار  دانشگاه قم 

 9 رضایی اصفهانی محمد علی  استاد  جامعه المصطفی العالمیه 

 10 رنجبر غالمعلی دانشیار  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 11 زکوی علی اصغر  دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 12 عبدالکریم بهجت پور  استاد  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 13 قاسمی طوسی محمد اسماعیل  استادیار  دانشگاه مازندران 

 14 قربانیان محسن  استادیار  دانشگاه کاشان 

 15 متقی نیا قاسم  استادیار  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 16 محمد فالح سلوکالئی  استادیار  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران 

 17 محمد قاسمی حمید  دانشیار  دانشگاه آزاد واحد ساری 

 18 محمدی ابوذر پور  استادیار  دانشگاه قم 

المصطفی العالمیه جامعه   19 مسترحمه سید عیسی  استادیار  

 20 معلمی مصطفی  استادیار  دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 21 مودب سید رضا  استاد  دانشگاه قم 

 22 قربانعلی  قراخیلینعمت زاده  استاد  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 23 ابوالقاسم نقیبی سید  استاد  دانشگاه شهید مطهری 

 24 ی عل د یس ی خانعباس  یهاشم استادیار  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
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 )خادمین قرآن(  همایش  اجرایی تهیکم یاعضا
 اکبر  ی تپه سر یاسد  ن یام  پورابوالقاسم

 احمد  ی اری اسفند  ل یسه  یاسد

 عمّار  یقاد ی افخم  اسر ی  دیس  یاشرف

 م یقرا مر  یامام  ی عل ییدزا  یاکبر

 ی وسفعلیی یبابا   ی مجتب یآقاجان 

 صابر  بوالحق   اله یول زادیبابائ 

 شعبان  کامتازه  حشمت الل  یردشتیپ

 اسدالل  ی انسری یموریت  رضا  تمرتاش

 دالل ی  دل یچاشن  رضا یعل یادیص  یجعفر

 صادق  د یس یدیحم  جابر  دیس ینیحس

 یخرسند مرتض  غالمحسن  دیس  یخاکزاد شاهاندشت

 ن یمحمد ام یرحمان   ی صغر یخلرد یدرز

 م یمر  یساجد  ن یحس ییاتو  یرستم

 یغضنفر اسر ی دیس  ثمیسرانجام م

 نیبن  دهیس  یلنگرد  یشجاع  رهوشنگ یام ینیشاه حس

 ی محمدعل یی فدا  یهاد نژادیعل

 فاطمه  دهیس  یکامل  زهرا   یقربان 

 رضا یعل یخلرد یمشهد  عباس ن یمتد

 رمضان  دی س یموسو  م یابراه دی س یطبر یمطهر

 رضا  یعل ی میالر یمومن  وسف ی  دیس ی طغان  یموسو

 ی قربانعل ی لیزاده قراخنعمت  د یسع یرینص

 جعفر  ی نورالله  نوبخت احسان 

 زهرا  ی نوروز  رضا  ینوروز والشد

 ی عل پورنیورام  رضا   نونهال

 ی عل د یس ی خانعباس  یهاشم  ه ی نژاد صف  ییوفا

 ی غالمعل یخکشی  احمد  دیس  یهاشم
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 تیموری  اسداله آقای دکتر   یمتن سخنران

 دانشگاه محترم  سی و رئ شیهما رئیس        
 

ِحی  رن الرَّ ْحم  ب ِسم اهلِل الرَّ
گیری اولین همایش گام  دانم از همه همکاران ارجمندی که برای شکلدر ابتدا بر خود الزم می     

فعالیت ارزشمند را به گام دوم و برپایی این همایش  گیری مجدانه و خالصانه این  برداشته و با پی

قدردانی نمایم. امید که ثمرات این خیر بزرگ موجب گسترش پیام معنوی این همایش    ،اند رسانده

 بر  همقالارائه  با  که فرهیختگان و نخبگان علمی حوزوی و دانشگاهیچنین از توجه و محبت شود. هم

کتابی است که در مجموع کائنات عالم    ، کریمن  آقرنمایم.  می  یگزارسپاس  افزودند   همایش   علمی   وزن

  عالم در قرآن نهفته و جمع شده است. ولی زبان قرآن نوعا    استثناست؛ منحصر به فرد است. همه چیز

کار رفته است. این قرآن که ظاهرش زیبا و باطنش عمیق ه زبان مجمل است و کلیات فراوانی در آن ب

و ناپیدا است  دست نیافتنی بردی است و هم در عمق کارو بسیار دست یافتنی و به معنایی هم  است

  پیامبرگیرد. بر این اساس  کسانی زیبایی قرآن در اختیار و در محضر عموم مردم قرار  باید توسط  

 و  قرآن  از  ثقلین  حدیث  در  تاریخ  انسان  ترینبزرگ   عنوان  به    محمد  حضرت  رحمت  و   مهربانی

حدیث ثقلین از احادیثی است که  کند.  یاد می  ، گذاشت  جاهب  خود  از  که   هایی امانت  عنوان  هب  عترت

 اند.  روایت کرده  اهل سنت و شیعه، هر دو با سندهای متعدد از رسول خدا

بارها در طول زندگانی خویش به ویژه در روزهای پایانی عمر خود، مسلمانان را   پیغمبر اکرم      

سفارش کردند و راه سعادت ملت اسالمی را در پیروی از این دو با      به دو چیز، قرآن و اهل بیت

تر مصایب امت اسالمی در این است که گروهی بین این دو امانت بزرگ  . امروزه بیشتندهم دانس

عدهانداختهجدایی   که  به صورتی  بیتاند  اهل  و  رفته  قرآن  دنبال  به  مسلمانان  از  کنار      ای  را 

را رها کردهاند و عده  گذاشته را گرفته و قرآن  اهل بیت  نیز  اند که همه ما و ظیفه داریم در دیگر 

  علمی مرجع و  کتاب ترینکامل قرآنبرقراری پیوند بین این دو امانت سعی وافر نماییم. باید پذیرفت  

 را   آن  از  تفسیری  مختلف  دوره  در  خود  فهم  اندازه  به  کسی  هر  که  باشدمی  اعصار  و  ادوار  تمام  برای

  این  در عظمتی چنان وجود با است چگونه اما ؛ندکمی استخراج را آن علمی هایداده و دهد می ارائه

 در میانبرد که این قرآن  شکایت مىاز گروه عظیمى از مسلمانان به پیشگاه خدا      پیامبر   کتاب،
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قرآنى که رمز حیات است و وسیله  ه شده است؛ در حالی که  به دست فراموشى سپردامت مهجور و   

قرآن است.  هاى زندگى  نجات، قرآنى که عامل پیروزى و حرکت و ترقى است، قرآنى که مملوّ از برنامه

 اند.  هدست به سوى دیگران دراز کرد ئیمدنى و جزاابتدایی و حتى براى قوانین ه را رها ساخت

هم اکنون، اگر به وضع بسیارى از کشورهاى اسالمى، مخصوصا  آنها که زیر سلطه فرهنگى شرق        

کتاب تشریفاتى    بینیم قرآن در میان آنها به صورت یکزندگى مى کنند، نظر بیفکنیم، مى  و غرب

عنوان هنر هاى مساجد بهکنند، در کاشى کارىپخش مىدرآمده است، تنها الفاظش را با صداى جالب  

عنوان ثواب  معمارى است، براى افتتاح خانه نو یا حفظ مسافر، شفاى بیماران و حداکثر براى تالوت، به 

هاى خود داورىشان اثبات پیشنمایند، هدفحتى گاه که با قرآن استدالل مىد.  کنناز آن استفاده مى

دهد و  قرآن هم طرح میت. در حالی که  ده از روش انحرافى تفسیر به رأى اسبه کمک آیات با استفا

ها  دهد، هم برای خواص نکته کند، هم تشویق دارد، هم هشدار میهم شیوه اجرا و الگو معرفی می

د.  کنرا مطرح می  دارد، هم برای عوام، هم غیب دارد و هم شهود، هم عوامل عزت و هم عوامل ذلت را

آن را برای زمان خاصّی نازل نفرمود  قرخداوند  اند:  اند که فرمودهروایت کرده  م رضا  از حضرت اما

آن در هر زمانی جدید و تازه است، و برای هر قومی  زیرا قرو همین طور برای مردم معیّنی نفرستاد،  

دار شادابی  و  خرّمی  و  نوآوری  قیامت  که  تا  است  آن  گیرد  قرار  مدنظر  باید  که  دیگری  مورد  از  د. 

های  های فرهنگی، اخالقی و ارزش پیامدهای دنیای مدرن، بروز بحران و عدم تعادل و توازن در زمینه 

معنوی است. انسان مدرن با اصالت دادن به رشد اقتصادی و مادی از معنویت و مذهب دور شده و در 

ه ههویتی، تنهایی، خأل معنوی و بداخالقی مواجها، احساس بیا و ناامنیهرویارویی با انواع مخاطره

تجربه و  به سطح ذهنی، کمی  ادراکات  دادن  تقلیل  با  تفکر مدرن  است.  ارتباط  شده  پذیر، هرگونه 

عبارت دیگر، هرگونه ارتباطی میان  انگارد. بهمعنوی انسان و جهان هستی با مبدأ غیبی را نادیده می

را نفی کرده است. موضوع ارتباط یا جدایی بین علم و معنویت از گذشته وجود داشته و   خدا و جهان

رو، در جهان فراروی ما به علت های فراوانی بین اندیشمندان است، ازایندر حال حاضر نیز منشأ بحث 

داشتن روح تنازع در همه سطوح معنوی، فکری و مادی، زمینه پیوندهای مشترک علم و دین کمرنگ  

افرادی که درصدد توسعه صلح و هماهنگی امور در سطوح مختلف معارف  شده است در این میان 

دانند  اندیشند، زیرا به خوبی میبشری و دینی هستند، غالبا  به توافق و همگرایی بین علم و معنویت می

والت آن را تواند بر بسیاری از علوم مادی فائق آید و مجهکه هرچند انسان با قوای علم )عقل( می

 تواند با یکی از این دو قوای نیرومند بر اسرار خلقت و آرامش درونی خود گاه نمیکشف کند، اما هیچ
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در واقع، رنج امروزی جوامع بشری ناشی از تضعیف روح معنوی به عنوان گوهر طالیی   .دسترسی یابد 

گردد، لذا  دیگری مصادره به مطلوب میمواجهه با علم، یکی به نفع   در مسائل دینی است. چه بسا در

شایسته است به تناسب علم، معنویت در تعامل با مباحث اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار گیرد و از  

هایی از بعدی، مسلما  عواقب و چالشصورت با رشد تکمحدوده شخصی افراد فراتر رود. در غیر این

 راه خواهد داشت.  پردازی یا خردگرایی مطلق را به همقبیل خرافه 

های حسی و  شود این است که علم با تجربههایی مطرح میچه به جهت پرهیز از چنین چالشآن     

با تجربه  بهتوانند در معرفتهای فراحسی و دینی میامور معنوی  صورت مکمل  زایی فرد، مستقیما  

ال آدمی در کمال انسان الزم و عنوان دو بچه بدیهی است علم و معنویت بهیکدیگر مطرح گردند. آن

های آن اما باتوجه به مسائل تاریخی، سیاسی و اجتماعی شاهد تغییراتی خاص در مؤلفه   ؛مؤثر است

کارگیری عقل محض و بدون معنویت،  هبدیگری است.    وقتهستیم که پرداختن به این موضوع نیازمند  

. به  بتواند جای امور فراذهنی فرد را بگیردکه    کند بدون آنروح میپایه تمام باورها را سست و بی

ها توجه به این امر و دریافت این مطلب بوده  های این گونه همایشترین پیامهمین جهت یکی از مهم

از این چالش از آن نیست. جهان امروز زمانی  های عظیم و به نظر  که دین همان علم است و جدا 

پرتو دین و راهبری قرآن و ائمه اطهار به صراط مستقیم   ناپذیر خارج خواهد شد که بتواند دردرمان

روی آورد. از خدا بزرگ می خواهم همه ما را در پرتو هدایت قرآن و همراه همیشگی و جدایی ناپذیرش  

در مسیر مستقیمی که سرانجامش قرآنی بودن و قرآنی شدن است حفظ نماید.    اهل بین نبوت  

 . آمین یا رب العالمین

 
 متی و بهروزی به امید سال

 دکتر اسداله تیموری یانسری 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری   رئیس همایش و رئیس 
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 همایش  محترمدبیر   زادهقربانعلی نعمت آقای دکتر  سخن

 
 م یبِسم اهللِ الرََّحْمَن الرََّحِ

مواهب    کیعقل    گر،ید  یاست. از سو  یشناسیمبارک، تدبر، تفکر، تذکر و کتاب هست  یکتاب  میقرآن کر    
  ر یعقل و علم، مس  یریکارگه شده تا با ب  ی بوده و فقط به نوع انسان ارزان  یعلم  ت یظرف  یاست که دارا  یاله 

همه مخلوقات عالم   انی هستند که در م ییبهاگران هی. عقل، تفکر، علم و اراده سرمادیمایسعادت وکمال را به پ
 رعالمیعنوان اشرف مخلوقات )بالقوه( قدرت تسخه انسان ب  لیدل  نیو به هم  دیفقط به نوع انسان عطا گرد  یهست

ير دست آورد )ه را ب  یعیطب َِِٰلر َلر هم ۚ ِإنرَّ ِِف ذر يًعا ِِمم ِ ِض َجر رم
ر م
ا ِِف اْل مر اِت ور ور َمر ا ِِف الرَّ م مر ر لرُكم َسَخرَّ ونر ور كرَّرم ر َتر ٍم ير م  .(1اٍت ِلَقر

سوره مبارکه   18  هی( در آ  مکرم اسالم  یخداوند سبحان با انسان )نب  یگفتگو  نیعنوان آخرهب  میکر  قرآن

ينر د:  یفرما  یزمر م ِ
هم ۚ اَلرَّ َسنر حم

ر
ونر أ ِبعم ترَّ ر لر َفر م ونر المَقر ِمعم تر سم كر  ير ِ

َٰ وَلر
م
ينر  أ ِ

م  اَلرَّ اهم ر م  َهر كر    ۖاهللرَّ ِ
َٰ وَلر
م
أ م   ور ولم  هم

م
اِب،  أ ر ْلم

ر م
که سخن    بندگانی   آن   اْل

به   نفرموده و هم آنا  تیآن عمل کنند، آنان هستند که خدا آنها را )به لطف خاص خود( هدا  کوتری بشنوند و به ن
 د. خردمندان عالمن قتیحق

  ی را، اعالم جهان    تیالب اهل  تی و حقان دیاسالم، عظمت قرآن مج  نیمب  نیمطلق د  ینکته برتر نیهم     

 در  .افتی  تا راه سعادت را باز  د یاز چشمه زالل و پاک آن نوش  نوس شد و أبا قرآن م   دی. بادینمای در همه اعصار م
نور    ییتنها روشنا  ،یرنگ و وارنگ جوامع و اداره فکر  یهاسمیا  نیامواج سهمگ  نیجهان پرتالطم و در ا  نیا

 تیالب اهل  ره یو س  میآن )قرآن کر  ی امن فکر میتوان شناخت و در حریاست که سره از ناسره را م   میقرآن کر

دی( حرکت و به سعادت رس. 
  ی عیقرآن و علوم طب  یارشته   نیو مرکز ب  یسار  یعیو منابع طب  یدانشگاه علوم کشاورز  ل،یدل  نیهم  به       

  ی قیراه حق  یایباشد و تالش مستمر دارد تا نسل جوان و جوی بخش م  یمکتب تعال  نیمفتخر است که شاگرد چن
گام   نیترکوچک  یقرآن  یها  شیاهم  ییآشنا کند. برپا  یعالم هست  یقیحق  یهانه یگنج  نیتر با چنرا هرچه جامع 

 .است )انشاا... ( یمتعال ریمس نیدر ا
 احترام  با

 زادهنعمت   یقربانعل

 شیهما ریدب
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   یخانعباس  یهاشم  یعل  دیدکتر سآقای  سخن

 شی هما  ی علممحترم  ریدب                                          
 

 م یبِسم اهللِ الرََّحْمَن الرََّحِ

چون انسان و به قدر    یادهیپد  چیاست و ه  یمخلوق هست  نیشمندتریو اند  نیترق یعم  ن،یتردهیچیانسان پ     

 ،یستیز  یهابحران   ۀدر چنبر  یطیاما در شرا؛  ...ا  فهیو از جنس اوست خل  ستیسرَّ و حمکت ن  تیَّظرف  یدارا  ،یو
راه   ی و فرهنگ  یعلم  ،یاجتماع است،  و کنجکاو  است و چون جستجوگر  ابرون  یهامحصور شده  از    ن یرفت 

که حاصل و ارمغان   ی است. اسارت  شی غم اسارت خو  یجوچاره  یطور فطره و ب  دیجوی م  یرا پ  نیبست آهنبن
مصائب و   یبوده و او را در هزارتو  ریزر و زور و تزو  یو عصر هژمون  هیاصنعت و سود و سرم  یدوره امپراطور

برگرد خود    اب،یهم چون شتر آس  یگانگ یو تسلسل از خود ب  یرانیح  یِدر بواد  دیمذلَّت گرفتار کرده است و ناام
بخصوص   ادابع  ۀگردد و خود را از هم ش یغم در بند و اسارت خو ییجوچاره تواند ی چگونه م ی . به راستگرددیم

 ، یو فرسودگ یوجود و در عصر تشنگ نی! با اد یمایکمال را بپ ریمس جهیبرهاند و در نت شه،یدر حوزه دانش و اند

ا ا  :رسدی اسالم و از متن قرآن همواره به گوش م یشکوفا خیاز عمق تار یینداها ن ر رقم دم َخر ر يٍم لرق  ِ
َسِن ترَقم حم

ر
مسانر ِِف أ ب  ِ

م
  ْل

 زنند ی عرش م  ۀرا ز کنگر تو
 دامگه چه افتاده است نیندانمت که در ا ریصف

قرن از قرآن سامت    15  یبه بلندا  یخ یناخودآگاه انسان بلند است و هم در تار  ریهم از ضم  یملکوت  یندا  نیا     
 یبه رستگار  دن یها و رساز بحران   ییرا که همان رها  ریمص  ریکرده و مس  ریها را تسخها و هوش و ناطق، گوش 

م  و آن حکمت است    ست است به انسان افتاده در دام جهل و زندان غرور نشان داده ا م ور َمر وِتر  تر یم
م
دم أ ر ر َفر َمر ِکم

م
م خر  اْل  ًرا ی 

ِث 
ر
از اخالق و مذهب نگاه    دهیو بر  نسیو سا  یخصوص او که محصور در علوم تجربه که گمشده انسان ب  ًرا ی  ک

 ادهخاص مورد استف  ی از مبان  ی روش و براساس برخ  ک یکه فقط بشود با    ستین  ی اما قرآن کتاب  ؛ داشته شده است

ٌق ور برخوردار است    ق یاز بطن عم  ،یظاهر  لیبدی ب  ییبایبلکه قرآن عالوه بر ز  ردیقرار گ ن ِن 
ر
هم أ اِهرم آنر ظر م لمُقم هم ِإنرَّ ار ِطنم َبر

يٌق  ِ بهره جست که   رهیو غ  ییروا  ،یعرفان  ،یمتعدد فلسف  یها و مباناز روش  ستیبایآن م  یفهم نسب  یو برا  َعر

در    یمبان  نیاست. البته همه ا  یستی و ز  ی علوم تجرب  ی روش و مبان  ،یروش و مبان  ی نها و مبااز آن روش   یکی
مستقل و در    ییبرخوردارند اما مبنا  ی قرار دارند. اگر چه از روش استقالل  ییو روا  یقرآن  یریتفس  یطول مبان

روا و  پژوهش  تیعرض قرآن  بود. مرکز  و علوم طب  یهانخواهند  منابع    یدانشگاه علوم کشاورز  یع یقرآن  و 
رآن  و مشتاقان ق  دینمای استفاده م  یب یترک  ی از خرمن پر برکت قرآن از روش و مبان  یمنددر بهره  ی سار  یعیطب

 ی آموزقرآن  ،یعلم  یزگردهایدر شکل م  یگاه  د؛ینمایآن به اَشکال مختلف دعوت م  یرا بر سر سفره معرفت
 در قالب ط یشرا یموارد به اقتضا یو در برخ ییاافزمعرفت یهادر قالب جلسات و کارگاه یو زمان دینمایم
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برگزار    شیکه تاکنون سه هما  پردازدیآن م  یهاآموزه  جیضمن استفاده از معارف بلند قرآن، به ترو  ش،یهما
  ش یهما  نیمجموعه مقاالت حاصل دوم  نیبوده است که ا  یمل  شیهما  گری د  یو دو تا  یمقدمات  یکیشده است:  

مورد قبول حضرت حق قرار   میدواریاست که ام  یستی علوم ز  یهاقرآن و انگاره   یاهرشت  انی م  یهاپژوهش  یمل

 .گرفته باشد
 یخانعباس یهاشم یعل دیس

  شیهماعلمی  ریدب
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 قرآن   یارشته   انیم یهاپژوهش  یمل شیهما  ن یدومبیانیه  

 ی ست ی علوم ز  یهاو انگاره                                                               
 

 م یبِسم اهللِ الرََّحْمَن الرََّحِ

  یبا مجوز شورا  ی ستیعلوم ز  یهاقرآن و انگاره   یارشته   انیم  یهاپژوهش   یمل  شیهما  ن یدوم     
 ت یسا  قیو فراخوان مقاالت از طر  یرساناطالع  یسار   یعیو منابع طب  یدانشگاه علوم کشاورز  یپژوهش

 ی استناد  گاه یپا  قیاز طر  ز ینسایت همایش مذکور و  دانشگاه و    یعیقرآن و علوم طب  یهامرکز پژوهش
ارسال    ییاجرا  یهاو سازمان  یها، مراکز و مؤسسات علمدانشگاه   هی به کل   (ISC) اسالم  ن علوم جها

  ی ارسال و توسط داوران مورد بررس  شیهما  رخانهی مقاله کامل از سراسر کشور به دب  165از    شیشد. ب
 خیدر تار  شیهما نیاد. انتخاب شدن یپوستر  شیو نما یمقاله در بخش سخنران  135قرار گرفته، تعداد 

کشور در محل دانشگاه    نیپژوهشگران و محقق  تی و در مع  یحضورمهیصورت نهب  1400مهر ماه    28
و   یعلم  همانانیم  یپس از سخنران  شیهما  جی. نتادیبرگزار گرد  یسار   یعیو منابع طب  یعلوم کشاورز

 د. یاعالم گرد  لیبه شرح ذ یاه یانیو پوستر با انتشار ب یصورت سخنرانه ب  دهیارائه مقاالت برگز
اله  نیترو بزرگ  نیآخر  ن یا  میزم است قرآن کرال   -1  یهادر حوزه  یعنوان کتاب زندگه ب  یمعجزه 

 د.ریقرار گ شمندانیو اند انیدانشگاه یمختلف علوم مورد توجه جد
شده، الزم است    یمتعرض موضوعات علوم تجرب  میقرآن کر  اتیاز آ  یکه تعداد فراوان  ییآنجا  از  -2

آن را    مهیکر  اتیگوناگون آ  یایمختلف از زوا  یهاش یبا گرا  یمراکز علم  نیپژوهشگران و محقق
 د. مورد مداقَّه قرار دهن

  ر یو ز  طیدر دانشگاه، شرا  «یستی قرآن و علوم ز  یارشته  انیم  ی»پژوهشکده کاربرد  یاندازراه با    -3
 د. فراهم گرد یعیمشترک قرآن و علوم طب ی هانهیدر زم قاتیتحق یهاساخت

در   یهمکار  یهاالزم است تفاهم نامه   ،یمراکز علم  ن یب  یقرآن  یهاافته یتبادل اطالعات و    برای  -4
 د.گرد یاتیو عمل میتنظ یو فرا مل یسطوح مل

در طول   یقرآن  یها شیها و هماکارگاه  ،ی قرآن  یها پژوهش  ترشیهر چه ب   قی و تعم  تیتقو  برای  -5
 د.برگزار گرد یالمللنی و ب یسال در دانشگاه در سطح مل

  ی دات یتمه  یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور  قاتیعلوم، تحق نیالزم است وزارت -6
 با اهتمام   یارشتهن یدر موضوعات ب  خصوصاً  م یتابعه به معارف قرآن کر  یفراهم آورند تا مراکز علم
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و   یسدر   یمعارف به عنوان سرفصل واحدها  نیاستفاده از ا  نهیکه زم  یپرداخته تا جائ   یترش یب     

 د.فراهم گرد یمنابع علم
اسات  یضرور  یستیخاصه علوم ز  یعیبسط و توسعه فرهنگ قرآن در علوم طب  یبرا  -7  دیاست که 

پااز پژوهش  یمحترم بخش   نه یدر زم  یل یتکم  التیرا در مقاطع تحص  انیها دانشجونامه انیها و 
 د. نینما تی هدا یارشتهانیمباحث م

 والسالم علیکم و رحمته اهلل و برکاته 

 یمل شیهما نیدومدبیرخانه 

 قرآن  یارشته انیم یهاپژوهش

 ی ستیعلوم ز یهاانگاره و
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   یعلو میفه یدعسکریس

 185........... ......... ................................................................................................................................................................................................................  یرابطه قرآن با دانش بشر
  پوری نلی ، فاطمه زی مجلس لیمحمد اسماع

 213........... ................................................................................................................................... ......................................... ......................  در قرآن یاهیگ یهافرآوردهعلوم و 
  پوری نلی ، فاطمه زی مجلس لیمحمد اسماع

 237........... ............................................................................................................................................................................................................. ................................... قرآن، آب و خاک 
  پوری نلی فاطمه ز ،ی مجلس لیمحمد اسماع

 270........... ...... ....................................................................................................................................................................................... ...................... قرآن و حقوق موجودات زنده 
  پوری نلی فاطمه ز ،ی مجلس لیمحمد اسماع

 300........... ...................................................................................................................................................................................................................  قرآن  دگاهیاز د یی غذا تیامن
  یخالد ماین

 304........... ..... .................................................................................................... .............................................................. ......................   اسالم دگاهیمحیط زیست از د  تیاهم
  یخالد ماین

 308........... .................................................................................................................................................................. ......................  ست یز  طیاز مح  تینقش اسالم در حما 
  یخالد ماین

 314....... .................  شناسیتاریخی و زیست دیرینه یشناسنیزم یبه مبان تیبا عنا میواجد واژه األرض در قرآن کر اتیدر آ یادب بیاسال
 صدر  ییرضا نیام ،رممتاز یالسادات ماکرم  ،انی کنگاز نیعبدالحس

 323........... ............... ......................................... ............................................................................................................................. .................................................... ......................  آب در قرآن 
 پور ی عبدالله یو مهد یخانوک یمهدو بهیط

 336........... .............................................................................................   اتیقرآن و روا  نه یانسان در آ تیحالل و حرام بر شخص ه یتغذ  ریتاث یبررس
 ی رینص هی و مهد پوری عبدلله  یمهد

 346........... .......................... ............................................................................................................................................... ......................   و احتکار از منظر قرآن یی غذا تیامن
 یدهیرعلیپ یمعتمد، فاطمه قربان می محمدکر، ی باغ یجواد راءیسم

 361........... ............................................................................................................ .........................................................................................   میقرآن کر  دگاهی خاک از د تیاهم
 دانش  دیمج

 368........... ...... ......................................................................................................................................................................... ......................   میقرآن کر دگاهیاز د   یآب  شی فرسا 
 دانش  دیمج

 373........... ......................................................... ............................................................................................................................. ................................. ......................  میآب در قرآن حک
 ی حسن رهنما و محمد مهدو

 390........... ............................ ....................................................................................   قرآن  دگاهیاز د   یکشاورز  نیمروج از یموردن  یهاتیاخالق و صالح
 ی ائیحی محمد 

 396........... ...... .............................. .................................  از منظر قرآن یمذهب شات یدر گرا کیبه خدا و نقش ژنت  شی گرا بودنیفطر یبررس
 یمراد نیو حس یفاطمه مقصود

 405........... .... ............................ .....................................................................................   ( از نگاه قرآنختهیموجودات )ترار  یستیدر خلقت ز  رییتغ یبررس
 یمراد نیو حس یفاطمه مقصود
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 415...........  ............................................................................................. .. ................ ............................... ..................  یاهشناسیبررسی گیاهان قرآنی از دیدگاه علم گ
 فر یینایم رعباسی، فاطمه دانشمند، امیروزآبادیف یدهقان هی ، سعدیدکی خو ی، فاطمه راسخ، محمد حسن دشت انیناصر صادق

 428........... ......................................................................... ی آمار یافزارهانرم با استفاده از  اهانینام گ  یحاو یقرآن  یهاسوره لیو تحل هی تجز
 فر یینایم رعباسی، فاطمه دانشمند، امیروزآبادیف یدهقان هی ، سعدیدکی خو ی، فاطمه راسخ، محمد حسن دشت انیناصر صادق

 434........... .................... ..................................................................................... م یقرآن کر  اتی بر آ د یبا تأک  کی و ارگان  داری پا یکشاورز میمفاه لیتحل
 ی دهیرعلیپ یفاطمه قربان

 446........... ..... ............................................................................................. .................................................................................... ی کشاورز کردیبا رو  یعیقرآن و علوم طب
 مظلوم زوارق  دیفرش

 453...........  ........................................................................................ واناتیو ح اهان یبر حقوق گ د یبا تاک  اتی حقوق موجودات زنده در قرآن و روا 
 ی نیحس دحسنیس

 465...........  .......................................................................................... ...................................................................................... یدر باب رابطه قرآن با علوم بشر  یجستار
 ی نیحس دحسنیس

 474........... ......................................................................... ...................... ......................   میقران کر  میبا الهام ازتعال  دی نوپد یهاو کنترل عفونت یریشگیپ
 ، ستاره پدرام یخوراسگان  یمحمد ربان

 484........... ................................................................... ...................... ی و مستندات علم میکر قرآن دگاهیاز د  خته ی محصوالت ترار یموضوع یبررس
 فریدماوند یزهرا سبحان

 487........... ................................................................................................................. ......................................................... ......................   از منظر قرآن ستیز  طیحفاظت مح
 ی آکند یزهرا نور

 494...........  ....................................................................................................... ............................. ......................  در قرآن  یهواشناس  یهادهیپد  یبرخ  یعلم یبررس
 پهلوان  هیراض 

 508........... .................. ................................................................................................................................................................. م یاز منظر قرآن کر  یستیز  تی ترب  یبررس
 یلمی ردیم یدمصطف ی، سیخان می ، مرییروزجایف یغالم ی، علیلمی ردیم دحسنیس

 515........... ................................ ................................................................................................................... ......................  یقرآن  اتیآ ه یدر سا  ستیز  طیحفاظت از مح
 ی ناصح، عارفه ساالر نیرستگار، نگ هیصف

 524..........................  م یقرآن کر یهاآن با آموزه قیو تطب ست یز  طیدر حفاظت از مح یورزکشت و خاک یهاستمیس یبررس
 امام  ییحی و  یزدی ا نیمحمد حس

 530........... ...................................................................................... ......................  ن یتکامل انواع دارو یهی خلقت موجودات و نظر ات یآ یقیتطب یبررس
 یمحمّد هیّو سم یقنبر هیمرض 

 542........... ............................... ........... ................................ ......................   میقرآن کر  دگاهی از د ستیز طیو مح  یعیمنابع طب یایحفظ و اح تیاهم
 یزی معصومه عز

 550........... ............................................ ............................................................................... ....................... ......................  میقرآن کر یهاتکامل با آموزه هیفرض سهیمقا
 شوب  یمحمد قاسم

 562...........  ....................................................................................................... ................................. ......................  کی زیو علم ف نی از منظر د یصوت  یعوارض آلودگ
 ی بهار، زهرا محمد یکبر

 574........... ................................................................ ............................ .........................   نی در قرآن و عهد نشیو آفر د یتوح یهامشابهت یقیتطب یبررس
 ییمحمد صالح رضا
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 589........... .................................. ............................................................................................................................................. قراءات و نقش آن در تفسیر ابوالفتوح رازی
 ی و جمال فرزند وح  ییمحمد صالح رضا

 598........... ........ ....................................................................................................................................................................................... ......................  یرابطه قرآن و بهداشت روان 
  زادهع یشف هی و سا ینیقاسم حس دیس

 605...........  ..................................................................................................................................................... ...................... حجاب از منظر قرآن یروانشناخت یهانهیزم
 ینیمحمود حس دیو س یتی الهه هدا

 617........... ...................... ................................................................................... ......................  یقرآن   یهابر آموزه یکرد یبا رو   یطیمح ستیز  شیپاال نییتب
 آمنه شاهنده 

 622........... .............. ..................................................................................................................................................................... ی و قرآن  یعلم دگاه یاز د د یحرکات خورش
 ی نیقاسم حس دیو س یاری ، فرشته شهریکران ینیحس الیل دهیس

 631........... .. .................................................................................................... .......................................................................................   اتیقرآن و روا  دگاهی از د یشناسخاک
 ی نیو قاسم حس یمقرب دهیحم

 638........... ................................ ............................................... ......................  یاتیحشیپ یمیقرآن و ش  تیبا محور  ات یح  شی دایبر موضوع پ ی نگرش
 ی ، سحر مهاجریرجائ زادهمیشامل، غالمرضا ابراه ی، علیباق زادهی مقّدم، داود نق  یآرش وجود، محمّد خداداد

 647........... ................................. .... .................................. ......................  نی نقش احکام اسالم )وضو، روزه، غسل( در سالمت جسم از منظر علم و د
 ی نیقاسم حس دی، سپوروسف ی ، فاطمه ییکالی قاد پوریسمانه عل

 659........... ..... . .................................................................................................................................................................................................................  از منظر قرآن   ستیز  طیمح
 یی روزجایف یاحمد یو عل یکاظم اری شهر

 667........... ................................................................... ......................... ..............  میالک و قرآن کرجان دگاهینظریه حقوق طبیعی از د  یقیبررسی تطب
 یمیحک اهللبیو نجی طوس درضای، حماینیمی کر یمحمّدمهد

 682...........  ..................................................................................................... ......................  و حقوق بشر م یقلمرو حریم خصوصی خانواده از منظر قرآن کر
 یمیحک اهللبیو نج اینیمی کر یمحمّدمهد

 693........... ................... .................................................................. ......................................................................  در تشریع و تنظیم حقوق کودک میاعجاز قرآن کر 
 یمیحک اهللبیو نج اینیمی کر یمحمّدمهد

 708........... ........................ .....................................  آن یاز دیدگاه قرآن کریم و بیان احکام و آثار فقه   تیّرجنسییتغپدیده نوظهور  یبررس
 اینیمی کر یمحمّدمهد

 728........... ....... ..........................................................................  یآسمان  ان ی اد روان یبا پ زیآممسالمت یست یدر همز م یقرآن کر یهاآموزه نییتب
 اینیمی کر یمحمّدمهد

 742........... ............................................................................................................................................................................  میفقهی قرآن کر  ریشناسی تفسروش نییتب
 اینیمی کر یمحمّدمهد

 764........... .......... ............................................................................................................................................................... ......................  یآب در قرآن و اخالق اسالم تیاهم
 ی ولی ا یلیاسماع یعل

 776........... ........... ............................................................ .............................................................................. م ینامعتبر بر قرآن کر  یتجرب انحاء الصاق علوم یبررس
 یفاضل ی، مرتضیدلیب یموسو نیدامی، سمقدمیانصار یمجتب

 785........... .......... ............................................................................................................................. ............................................................. ......................    یرابطه قرآن و علوم بشر
 ی احمد یبفر و محمدن یدیفرهان سع
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 793........... ..................................... ............. ......... ...................... السالمهمیعل نیائمه معصوم  ثیو احاد   م یزنبورعسل و عسل در قرآن کر  گاهی جا
 آذر  یو عل یسامان مهدو

 801........... ............................................... ...................................................................................................   دهخدا اکبریاشعار عالمه عل  وان ی در د ی قرآن  حات یتلم
 ی ات یح ری هژ

 805........... ........................ ................................... .............. اکبر دهخدا   یاشعار عالمه عل وان ی: دیمطالعه مورد یبه قصص قرآن  ح یتلم یواکاو
 ینیو طاهره شاه حس یات یح ری هژ

 816........... ........... .......  یاسالم یو سبک زندگ یقرآن یها آموزه  هیدر سا  یدر کشاورز یمنابع انرژ تیریو مد یطیمح ستیرفع معضالت ز
 ی نامدار دیمج

 825...........  .......................................................................................................................  یکیژنتیو اپ یکیژنت یها دهی با پد  یقرآن  شاتیرابطه آزما  یبررس
 رنجبر  یغالمعل 

 833........... .................................... ................................. ......................  ث یالعالج بر اساس قرآن و احادصعب  یماریدعا بر امراض و ب  یاثر شفابخش
 ی گیبخاتون  یو عل  یاختر سلطان

 843........... ....................... ............................................................................................................................................................................................. ......................  ستیز  ط یقرآن، مح
 کبخت یو محبوبه ن زادهل یاسماع یهاد

 851........... .... ......................... ............................................................................................................................. .....................................................................................  ه یقرآن، غذا و تغذ 
 کبخت یو محبوبه ن زادهل یاسماع یهاد

 860........... ........... .... ............................................................................................................................. ........... ....................................................................... ............ .......  قرآن، آب و خاک 
 زادهلیاسماع یو هاد کبختیمحبوبه ن

 867.......... .............................................................................................................................................................................................................. ......................  قرآن، تکامل موجودات 
 زادهلیاسماع یو هاد کبختیمحبوبه ن

 874........... ............... ..........................................................................................................................................................................................................  یرابطه قرآن با دانش بشر
 زادهل یاسماع یهاد

 884........... ....................................................................................................................... .................................................................. ......................   میاقل رییقرآن و آب و هوا و تغ
 کبخت یو محبوبه ن زادهل یاسماع یهاد

 896........... ................................... ...................................................... ......................................................   یستیو ز یعیبه علوم طب  م یاز نگاه قرآن کر یینشانه ها 
 ی صفدر دیسع

 908........... ............................................................. ............... ......................   توافق؟ ای: تعارض  میو قرآن کر یکوانتوم ک یدر نگاه مکان  یهست تیواقع
 شمس دیو مج انینیالسادات حسمطهره 

 915........... .................. ............................................................................................................................. ..................................................... ......................   یرابطه قرآن با دانش بشر
 ی شهرک یو محسنعل ینیباقر حس دیس

 923...........  .............................................................................................................................................................. ...................... ث یقرآن و احاد  دگاهیاز د   واناتیحقوق ح
 ی قهار دی، سعی، سجاد قهاریقهار هیسم

 938........... .......................... ....................................................................................................  در قرآن  یطیمح ستی دانش اخالق ز  ی ها هی بر پا   ییجستارها 
 پورییرزایبتول م

 945........... ............... ................................... .................................................... ......................  از منظر قرآن  خته ی عدم جواز استفاده از محصوالت ترار ا یجواز  
 ، بهنام قنبرپور، جابررضایی جنیدیبیابوالقاسم نق دیس
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 958........... .............................................. ........................................................................................ ..................... ...................... می طعام از منظر قرآن کر  گاه ی و جا تیاهم
 رضازاده و رضا فرهمندفر  می مر

 962........... ............................................... ..................................................................................  ستیز  طیجامعه دوستدار مح تیبر ترب   یقرآن  ماتینقش تعل
 ی محمدریم می مر

 971........... .................................. ....................................................................................................  میدر قرآن کر  یعیطب ی ها دهی ذکر پد ی ها نهیاهداف و زم
 ی النیم یاحمد زهره بابا

 983....  .............. ...... نیدر عالم تکو یعیطب یهاده ی( در پرتو پدیاز اسماء حسناء اله یبرخ یاثبات وجود خدا و معرف نی)براه یخداشناس
 ی النیم یاحمد زهره بابا

 995........... .......... ................ ...........................................  سوره نحل  69و  68 اتیآ ی ان یزنبور عسل با ابعاد وح یطیمح ستیتطابق ز یبررس
 یکامل محمدی عل

 1034........... .......... ............................................................................................................................................................................................  از درخت علم نس یسا  ی هاجوانه
 ی لیزاده قراخنعمت یقربانعل

 1058........... .................. ........................................................................................................................... ................................................. ......................  نسیدر علم و سا یجستار
 ی لیزاده قراخنعمت یقربانعل

 1077........... .......................................... ........ ......................... ......................  به انسان از منظر قرآن  ژهی در موجودات با نگاه و یو آراستگ ییبا یحق ز 
 ی خکشی  یو غالمعل یلیرعنا خل

 1093........... .............. ............................................................................................................................................................................  میقرآن کر  اتیآ ی تجرب  یریرپذیتفس
 نسب ی، حجت نقداضیف دینسب، محمد سع ینقد می مر

 1099........... .................................. ..................................................................... ...................... از منظر قرآن   ستیز   طیو مح یعیمنابع طب ت یو اهم گاهی جا
 ی شکور نیمت

 1109........ ........ ..... ..   ... و یستیز نینو یهاشرفتیبر پ دیبا تاک یفناور ستیقرآن مرتبط با حوزه ز اتیآ یلیتحل یبندو دسته یشناسه یآ
 ی ارمک رزاپوریابوالفضل م

 1115........... .. ....................................................................................................................... ......................  م یقرآن کر دگاهی از د یعیحفاظت از منابع طب تیاهم
 ی حسن یو رضا حاج یمعصومه زمان دهیس

 1124........... .............. ...................... ........................................................................................................................................................................................................ قرآن، آب و خاک 
 نه ی اهلل آد و روح  یلیخل هیرق

 1137........... ...... .................................................................................................................................................. ...................................................................................  ه یقرآن، غذا و تغذ 
 یلیخل هیرق

 1149........... ............................ ............................................ ......................  یتیو هدا  یتیترب  کرد یبا رو  میآب در قران کر نیتأم ی عوامل اصل یبررس
 ییاسکو یمیو محمد مق این ی فرد مراد نایس

 1158........ ......... .............  ائمه اطهار )ع(  رهیبرس  د یبا تاک ات ی روا  و میقرآن کر  اتیو منابع آب در آ ستیز ط یمح ت یاهم یبررس
 ی و محمدرضا رهبان یمحمدصادق رهبان

 1168........... .......... .................................................................................................................................. م یقرآن کر یا رشته  انیمطالعات م ات ی بر ضرور یمرور
  نیبکیمحمدپور ن مانی ا
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 کریم قرآناثر تغییر اقلیم و دیدگاه  
 

   3محمد کمالیامان، 2مریم آقامحمدی، 1سعید رضا عرب
 

 ( saeedrezaarab@yahoo.com)نویسنده مسوول:  کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، اداره کل هواشناسی استان مرکزی
 دبیر اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

 کل هواشناسی استان مرکزی مدیر 
 

 چکیده  
  تشدید  ایاثرگلخانه  دلیل به   جهانی  گرمایش.است  جهانی  گرمایش  مسئله  حاضر،  قرن  مسایل  مهمترین  یکیاز
می   و  شده اقلیمی    در  تغییراتی  موجب   که  رودانتظار  ومتغیرهای  هوا  رطوبت  بارش،  دما،  نظیر   مختلف 

  اقلیم در مقیاس جهانی و منطقهای است.  هوا یکی از مهمترین شاخصهای تغییر   دمای .  تابشخورشیدی گردد
مطالعات زیادی در سرتاسر دنیا در این زمینه   .نیستند   مشخص  کامل   طورهب   تغییرات  این   زمانی  و   مکانی   الگوهای

های آتی افزایش خواهد یافت. با ر دهه دهند که دمای زمین داقلیمی نشان می های  مدل   میباشد  درحال انجام 
یابد. کاهش  اهش می ها کیابد و زمان ماندن آب در حوضه سوی بارش مایع تغییر می به   افزایش دما، نوع بارش

قدار بیشتری  شود. و با افزایش دما تبخیر نیز افزایش یافته و مسبب افزایش طول دوره خشک می   میزان بارندگی 
بارش  دراز  می های  خارج  دسترس  از  بویژه یافتی  بشر  زندگی  برای  گسترده  عواقب  دارای  اقلیم  تغییر  شود. 

.. است که بیشترین تاثیر .   کشاورزی، منابع آب، امنیت غذایی، محیط زیست، اقتصاد، سالمت، بهداشت، انرژی و
طور مستقیم به متغیرهای اقلیمی نظیر دمای هوا، رطوبت، تابش بهگذارد. تغییر اقلیم  ها می را روی زندگی انسان

باد( )سرعت  هوا  جریان  و  دارد.    آفتاب  الهی   با ارتباط  آیات  در  تأمل   کمی 
به آن   قرآنپنهان نمانده است و خداوند در آیات نورانی    موضوعات اقلیمتوان دریافت که نگاه به  راحتی می به

 اشاره داشته است. 
 

 تغییر اقلیم، اثرات تغییر اقلیم گرمایش جهانی،  ،قرآن کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه
هوا( و  )آب  اقلیم  در    شناسایی  آن  بررسی  و 

زمان مکان و  و ها  اهداف  جمله  از  متفاوت  های 
  آرزوی بشر برای دستیابی بر طبیعت بوده است. 

در  غالب یک محل  هوای  از  است  عبارت  اقلیم 
نشان   را  مکانی  خاص  مصداق  که   درازمدت 

یکی از عوامل مهم    تنهادهد. بنابراین اقلیم نه می 
می  شامل  را  انسان  مهم زندگی  بلکه  ترین شود، 
دلیل  به   شود.عامل محیطی محسوب می همین 

عنوان یکی از اجزا اصلی هدانان همواره بجغرافی
مطالعه    ،اندازچشم و  داشته  توجه  اقلیم  به 

صورت علمی و دقیق در های اقلیمی را به ویژگی
ب داده،  قرار  خود  مطالعات  طوریکه ه سرلوحه 

صورت یک رشته کامالً  شناسایی اقلیم به امروزه  
 آمده است. محرز علمی در

  وضعیت   خالصۀ»  عنوانبه   تواندمی   وهواآب
  سیستم   و  اتمسفر  زمین،  سیارۀ  از  یافتهسازمان 

 کامل   فهم  برای   .شود  تعریف  «زمان  طول  در  آبی

 آن،  از  ناشی   پیامدهای   و  وهواآب  تغییرات  مساله
 لحاظ  از  که  است  اهمیت  حایز   امر  این
بین واژه   و (  وهوا آب)  «اقلیم»   واژۀ  دو  شناسی 

  جوی  اوضاع.  وجود دارد  تفاوت،  «جوی  اوضاع»
  با   که  ما  اطراف  جو  نوسان  حالت  از  است  عبارت

مانند دما، باد،    پارامترهای جوی  رطوبت، فشار، 
(  وهواآب)  اقلیم .  شودمی   توصیف  وغیره  بارش  ابر،

می  و  است  احساسی  مفهوم  را یک  آن  توان 
متوسط وضعیت هوا در یک منطقه دانست. اقلیم  
و  دما  پارامتر  دو  با  فقط  معمواًل  منطقه  یک 

می  سنجیده  تغییراتبارندگی    وهوا آب  شود. 
  یا   باشد  طبیعی  یندهای آفر  از  ناشی  است  ممکن
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. شود  ایجاد  طبیعت   در  بشر  مداخلۀ  اثر  بر

 هاآئروسل   شامل  تواندمی   طبیعی  فرایندهای 
  عواملی   ولی  ... باشد،  آتشفشانی و   فعالیت  از  ناشی 

  ایگلخانه  گازهای   انتشار  ازن،  الیۀ  تقلیل  همچون
 بشر   مداخلۀ   از  ناشی  جو  در  هاآن  تراکم  افزایش  و

 ملل   چارچوب  و  قالب  در  چهآن.  است  طبیعت  در
  تغییرات  برابر  در  المللیبین   جامعۀ   و  متحد

  تغییرات  به  پاسخ  است،   گرفته  صورت  وهواآب
  است   دلیل  همینبه .  است  بشر  مداخلۀ  از  ناشی 

  تغییر   ، 1992  کلیات  کنوانسیون  1  مادۀ  2  بند  که
 که  وهواآب  در  تغییری   معنی: به  را  وهواآب
 از  ناشی  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورتبه

 متغیرکردن  سبب  و  است  بشری   های فعالیت 
جهان  ترکیب  از   جدا  و   است  شده   اتمسفر 

  مختلف   های دوره  در  وهواآب  طبیعی   تغییرات
سیاره   است.  کرده  قلمداد  زمانی، ای  درمقیاس 

و هوا  و  آب  دمایی   تغییرات  تغییرات  نتیجه  در 
جداییبه ویژگی  اقلیمی  عنوان  سیستم  ناپذیر 

شود. گرم شدن زمین عبارت است  محسوب می 
از روندی است که طی آن میانگین دمای هوای  

های انسانی و فعالیتنزدیک سطح زمین در اثر  
بنابراین تغییر   یابد.طور طبیعی افزایش مییا به

به اقلیم   که  است  یا  تغییری  مستقیم  طور 
فعالیت اثر  در  بهغیرمستقیم  انسان  وجود  های 

 .دهدآید و ترکیب جو جهانی را تغییر می می 
 

 ای وتغییر اقلیم گلخانه  اثر
انرژی  های دائمی  وهوای کره زمین با جریانآب

می جریان  بهخورشیدی  انرژی  این  صورت یابد. 
درصد    30که حدود    رسداشعه مرئی به زمین می 
شود و بقیه آن از اتمسفر آن به فضا منعکس می 

رسد. زمین باید  کند و به سطح زمین می عبور می 
به را  انرژی  فضا  این  به  سرخ  فرو  امواج  صورت 

زمین  دلیل دمای بسیار کم  بازپس فرستد. اما به 
این  که  نیست  قادر  زمین  خورشید،  به  نسبت 

صورت اشعه نور مرئی منتشر کند، اما  انرژی را به
میاشعه منتشر  را  گرمایی  گازهای  های  کند. 

های گرمایی  ای در جو مانع بازگشت اشعهگلخانه
ای  شوند. گازهای گلخانهاز سطح زمین به فضا می 

دی  آب،  بخار  شامل  ازن اصلی  اکسیدکربن، 
باشند.  ... می  روپوسفری، متان، اکسید نیتروژن وت

زیادی  اهمیت  دارای  تابشی  نظر  از  گازها  این 
تاثیر   زمین  کل  گرمایی  موازنه  بر  زیرا  هستند 

این گازها گرما را در تروپوسفر )الیه   ارند.ذگمی 
به فضا   فرار آن  مانع  انداخته و  به دام  اول جو( 

برای های پنجره که در گلخانشوند. شیشه می  ه 
به  گرما  انداختن  دام  میبه  خاصیت  کار  روند 

این  به  بنابراین  دارند،  مشابهی  بازتاب  و  جذب 
گلخانه ))گازهای  می گازها  گفته  درای((   شود. 

ای گرمای خورشید را در جو  واقع گازهای گلخانه 
دارند. زمین را گرم نگه می   دام انداخته وپایینی به 

ورودی خورشید و مقدار  تازمانیکه مقدار انرژی  
گلخانه بهگازهای  جو  در  ثابت  ای  نسبی  طور 

ماند.  باشد، دمای زمین در حالت تعادل باقی می 
ای در  هرحال با افزایش غلظت گازهای گلخانهبه

جو مقدار بیشتری تابش طول موج بلند )گرما(  
به پایینی  جو  میدر  گازهای دام  غلظت  افتد. 

خوش تغییرات  دست ای در جو طی زمان  گلخانه
و تغییر    شودساز( میطبیعی و مصنوعی )انسان

به  تغییاقلیم  این  تابع  بنابراین شدت  است.  رات 
طور است که به   در اقلیم  تغییری   »تغییر اقلیم«

های انسان مستقیم یا غیرمستقیم در اثر فعالیت 
میبه تغییر  وجود  را  جهانی  جو  ترکیب  و  آید 

فعالیت   .دهدمی  اثر  گازهای    های در  بشر 
می گلخانه تولید  متفاوتی  تغییر ای  در  که  شود 

طی   دارند.  نقش  گذشته    150اقلیم  سال 
گازهای  فعالیت  انتشار  و  رشد  باعث  بشر  های 
فعالیت گلخانه این  است.  شده  شامل  ای  ها 

سنگ،  استخراج و احتراق کربن فسیل شده )زغال 
جنگل  سوخت،  برای  گاز(  و  و نفت  زدایی 
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جنگآتش و  لسوزی  زباله  دفن  دامپروری،  ها، 
امر  این  نتیجه  است.  کشاورزی  ازته  کودهای 

گلخانه گازهای  شدید  بهافزایش  و  آن  ای  دنبال 
می جو  در  گرما    ترین مهم   یکیاز  باشد.افزایش 

  . است  جهانی  گرمایش  مسئله   حاضر،  قرن  مسایل
 تشدید  ای گلخانه  اثر  دلیلبه  جهانی   گرمایش

  در   تغییراتی  موجب  که  رودمی  انتظار   و  شده
بارش،  دما،  نظیر  مختلف  اقلیمی  متغیرهای 

هوا   دمای .  تابشخورشیدی گردد  رطوبت هوا و
مهم  از  تغییر  ترینیکی  در   شاخصهای  اقلیم 

  مکانی   الگوهای   مقیاس جهانی و منطقهای است.
  مشخص  کامل  طوربه   تغییرات  این  زمانی   و

این مطالعات زیادی در سرتاسر دنیا در  .  نیستند
انجام درحال  جهانی  .  میباشد   زمینه  گرمایش 

  - پیآمدهایی مانند افزایش رخداد مخاطرات جوی 
بارش وقوع  غیرمترقبه  اقلیمی،  و  سنگین  های 

افزایش )علی بارش(،  میانگین  کلی  کاهش  رغم 
رخداد طوفان، کاهش عملکرد محصوالت زراعی 

جایی بو باغی، کاهش امنیت غذایی، حذف یا جا
ای جانوری و گیاهی، افزایش انواع هبرخی گونه 

کاهش بیماری  گیاه،  و  دام  انسان،  های 
موجودات تنوع و  کاهش   زیستی  دریایی، 
های اقلیم مرطوب و افزایش اقلیم  گیر پهنه چشم

بیابان روند  افزایش  کشور،  کاهش خشک  زایی، 
زیست شاخص  کم کیفیت  و  شدن اقلیمی  رونق 

بیماری  افزایش  مناطق  گردشگری،  های 
ریسک  گ افزایش  ماالریا،  مانند  رمسیری 

بخش سرمایه در  افزایش گذاری  کشاورزی،  های 
به   اعتمادی  بی  غیرمترقبه،  حوادث  هزینه 

افزایش برنامه  بودجه ساالنه و همچنین  ریزی و 
مهاجرت از مناطق در معرض مخاطرات اقلیمی 

به کشور  در  خواهدرا  و   داشت  دنبال  )رحیمی 
 ( 1392 ،همکاران

 

 بر کشاورزی  تغییر اقلیمثر ا
در   که است مواردی  از یکی  اقلیم جهانی  تغییر
 معطوف خودبه را محققان توجه اخیر ی هادهه

  از  حاکی اخیر مطالعات از بسیاری  و کرده است 
نتایج    است.  جهانی  اقلیم  بر  انسان گیر چشم یرتأث

  طی  در که اقلیم تغییر به مربوط  مطالعات
  ید مؤ همگی،  شدهانجام ایران در  یراخ ی هاسال 
در این بروز   و کوچکی )  اندبوده  کشور پدیده 

در   تریقدق اطالعات به (. دستیابی1389،  کمالی
  انجام ایران، مستلزم در اقلیم تغییر پدیده مورد

گسترده  و ی امنطقه  مقیاس  در مطالعات 
س  بینییش پ  کشاورزی  تولید های یستم واکنش 

م این به منطقه هر )ی تغییرات    و یکوچکباشد 
با1387،  نصیری   تنها ایران در حالین ا  (. 

  بخش  در اقلیم تغییر  با رابطه در اندکی  مطالعات
  تولید  آنجائیکه  است. از گرفته  صورت  کشاورزی 
به  زراعی محصوالت  اقلیمی  شرایط مستقیماً 

  یی هااولین بخش  از یکی است، کشاورزی  وابسته
گیرد.  ی م  قرار اقلیمی تغییرات یرتأثتحت  که  است

 را اقلیمی  شرایط نیستند قادر اگرچه کشاورزان 

ولی کنترل   در تغییر  و مدیریت کنند، 
رقم چون فاکتورهایی  خاك،  محصول،   آبیاری، 

  در   استفاده   مورد  های ی تکنولوژ و هایت فعال
م محصوالت کشت کاهش   در تواندی زراعی، 
عملکرد   و نمورشد،   بر اقلیم تغییر  مضر اثرات

باشد   داشته سزاییه ب نقش کشاورزی  محصوالت
 (.  2002آکاز،  )ازکان و

 برای  شده  شناخته روش دو سازگاری  و خفیفت
اقلیم منفی اثرات کاهش  باشد.  ی م تغییر 
گازهای  کاهش به تخفیف های ی استراتژ  انتشار 
 مدیریتی مختلف  های یت فعال طریق از ی اگلخانه

و   )ورج  شیمیایی کودهای  کاربرد کاهش قبیل  از
  ترسیب  مکانیزاسیون، افزایش(  2007همکاران،  

کشت   تولید  باهدف  ی زراع گیاهان کار و  کربن، 
اشاره  زیست  ی هاسوخت   از  منظورکند.  ی م ی 

 و نمو رشد  که است های ی استراتژ  نیز سازگاری 
معرض   در کمتر که شود تنظیم طوری  گیاه 

اقلیمی یرد  بگ قرار پیوسته وقوعبه  تغییرات 
 راهکارهای   (.2007همکاران،    و  )روزنویگ 
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منطقه به بسته  سازگاری  کشاورزی،    و  سیستم 

بر  باشد.  ی م متفاوت اقلیمی تغییر سناریوهای 
اقلیم،    تغییر  دول  بین  مجمع  گزارش  آخرین  اساس 

  - 2/ 5  آینده  سال  50 تا  جهان  حرارت  درجه  میانگین 
  1/ 1- 6/ 4حاضر   قرن  پایان  تا  و  گراد ی سانت  درجه   0/ 6

درجه   افزایش   این  دامنه  و  یابد ی م  افزایش  گراد ی سانت 
  بود  خواهد  زیاد   بسیار  ی ا منطقه  مقیاس  در  حرارت 

 (IPCC  ،2007 .)  در اقلیم تغییر کهی  باوجود 
واقع یژهوبه  جهان مناطق  از برخی در  نواحی 
 مثبتی   اثرات درجه 55 از باالتر شمالی ی هاعرض

اگل داشت )  خواهد همراهبه کشاورزی  یداتبر تول
همکاران،   ولی2005و  منفی  (   این اثرات 

شدید،   بسیار  خشک و گرم مناطق در تغییرات
)استرن،  2006،  )هادلیبود    خواهد و   )2006  )

 افزایش توسعه  درحال  کشورهای  در کهی طوربه

 و بوده شدیدتربارندگی،    کاهش و حرارت درجه
پد  شدت و فراوانی عالوههب  نادر های یدهوقوع 

سرما  گرما،  )خشکسالی،   نیز(  سیل و اقلیمی 

و  (.  IPCC  ،2007)  شد خواهد تشدید پورتر 
 ( بررسی 2014همکاران  )بر (، در   اساس  های خود 

 2013سال   در   اقلیم  تغییر  الدول بین  هیئت  گزارش 

می  بیان  تجمیع (   شده انجام   های پژوهش  کنند، 

 بر   اقلیم  تغییر  منفی  اثرات  که  است  آن  بیانگر 

 مثبت   اثرات  از  بیش  غذایی  مواد  تولیدات  و  کشاورزی 

عوامل  آن   و  کشاورزی   تولیدات  بر  تأثیرگذار  است. 
بارش،    اقلیمی  عوامل  شامل  غذایی  امنیت  )دما، 
  اقلیمی غیر   عوامل  ازون( و  اکسیدکربن و دی  غلظت 

رشد )حاصلخیزی   کود،  آبیاری،  جمعیت،    خاك، 
 با  اقلیم  تغییر .  باشند سیاست( می  و  اقتصاد، اجتماع 

می  عوامل  بر  تأثیر   غذایی  امنیت   بر  تواند ذکرشده 

اثرات   عوامل  خصوص  در .  باشد  تأثیرگذار   اقلیمی، 

 گیاهان  عملکرد   و  نمو  و  رشد  بر  مؤثر  عوامل  متقابل 

د.  گیر  قرار  مدنظر   بایست می  و  بوده  اهمیت  حائز 
مدل به از  برخی  می کمک  اقتصادی  توان  های 

بر  اقلیم  اقتصاد ک  اثرات تغییر  شاورزی را بخش 
مدل  کرد.  کشاورزی برآورد  اقتصادی  ،  های 

آورد اثر تغییرات بر  ریرهای زیادی را برای بمتغ
تولید موادغذایی، مصرف، درآمد، اشتغال و تولید  

رهیافت  کنند.  ناخالص ملی با یکدیگر ترکیب می
های تغییر صورت است که: اواًل، مدل کلی به این

به  پیش اقلیم  در منظور  محصول  عملکرد  بینی 
های واکنش محصول  پاسخ به تغییر اقلیم با مدل 

می  پیش پیوند  عملکردهای  سپس  بینی  خورند. 
ا بر  همراه تاثیرات عرضه و تقاض شده محصول به 

وان عنه قیمت و اثر آن بر تجارت خارجی، ب  روی 
جهت  کشاورزی  اقتصادی  های  مدل  ورودی 

های زیر کشت و  بینی تغییر مساحت زمین پیش 
. (1)شکل   روندکار می هپیامدهای اقتصادی ب



 

5 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .(Rosenzweig C and Daniel M 1990) سازی اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزیرهیافت عمومی برای مدل  -1 شکل
 

 مدیریت آب 
تغییر  طوربه از  کلی  ناشی  احتمالی  پذیری 

و رطوبت    یرات اقلیم در بارش، رواناب سطحیتغی
سیستم بر  جمعیتخاك  و  طبیعی  های های 

گذارد. زندگی بر روی ای میبشری تاثیرات عمده
ها  دریاچهها و مقدار آب شیرین رودخانهزمین به 

همراه دما  های بارش بهبستگی دارد. تفاوت الگو
جغرافیایی گستردهصورت  هب توزیع  ای، 

های زمینی از بیابان گرفته تا جنگل  اکوسیستم 
های سطحی منابع آب  کند.پر باران را تعیین می

بخش   در  انسان  موردنیاز  آّب  زیرزمینی،  و 
کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و تولید برق آبی  

می  تامین  سکونت را  ارتباطگاه کند.  انسان   های 
بسیار نزدیکی با قابلیت دسترسی به آب شیرین  

برای  به  دارد. آب  بنیادی  اهمیت  علت 
از سیستم  یکی  آن  مقدار  تغییرات  زنده،  های 

ترین نتایج بالقوه گرمایش ناشی از گازهای جدی 
می گلخانه محسوب  جهانی  ای  گرمایش  شود. 
جدیدی  چالش در های  که  مناطقی  برای  را 

حاضر با مشکالت کمبود آب مواجه هستند،  حال
می سطح  ایجاد  از  تبخیر  گرمایش،  کند. 

میانگین  اقیانوس بارش  و  کرده  تسریع  را  ها 
می افزایش  کل  در  را  تغییرات جهانی  اما  دهد. 

ای دارای اهمیت زیادی است و فصلی و و منطقه 
هانی  طور کلی ممکن است نسبت به متوسط جهب

تفاوت بسیاری داشته باشد. بنابراین تغییر اقلیم  
سبب ایجاد تغییراتی در موجودی آب، نیاز آبی  

شد. خواهد  آب  کیفیت  به  و  اقلیم  همراه تغییر 
آب،   برای  تقاضا  افزایش  و  انسان  رشد جمعیت 

مدیر چالش در  را  جدیدی  ایجاد  های  آب  یت 
برای مصارف انسانی یک   خواهد کرد مدیریت آب

برانگیز و پرهزینه بوده است. انسان  لیت چالش فعا
افزایش سیالب با  بایستی  ناچار  بعضی  به  در  ها 

افزایش خشکسالی و  مناطق  مناطق  سایر  در  ها 
بر   کشمکش  اقلیم،  تغییر  احتمااًل  شود.  سازگار 

 ( 2)شکل  تر خواهد کردسر منابع آب را وخیم
اجزاء از  بسیاری  بر  اقلیم  تغییر  چرخه    اگرچه 

اما احتمااًل رشد  آب تاثیر خواهد داشت  شناسی 

های نتایج اقتصادی تغییر وسعت زمین 

 فاریاب و کاربری اراضی  

 های اقتصادی کشاورزی مدل

 موجودی منابع آب و خاک  فرضیات تجربی 

 بینی عملکرد محصوالت زراعی پیش

 های واکنش محصول مدل

 تغییر اقلیم 

 اثر گازها  های تغییر اقلیممدل
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دهه طی  اقتصادی  توسعه  و  بشر  های جمعیت 

قابل  آب  سرانه  بر  اقلیم  تغییر  از  بیش  آینده 
بود خواهد  موثر  و )وروس  دسترس  مارتی 

سی 2000همکاران،   در  آینده    (.  سال 

درصد افزایش   10های موجود تا حدود  آبروان
درصد    33ا حدود  یابد در حالیکه جمعیت تمی 

 افزایش خواهد یافت. 

 

 
 .( Smith JB and Tirpak DA eds 1990اثرات تغییر اقلیم بر موجودی و تقاضای آب ) -2 شکل

 
 ایگازهای گلخانه  سناریوهای انتشار

مدل   ترین مهم  انتشار    GCM  ی ها ورودی  میزان 
آینده    ای گلخانه گازهای   اساس    باشد می در  بر  که 

اقتصادی  توسعه  مختلف  اجتماعی  - سناریوهای 
به    گردند، می برآورد   انتشار    ها آن که  سناریوهای 
انتشار    ها آن   ازجمله گویند.     خانواده سناریوهای 
SRES   مورد   ای گسترده شکل  به که امروزه    باشند می  
  سه (.  IPCC،  1999)   گیرند می قرار    استفاده 

  A1Bحداکثر(،   )سناریوی   A2  سناریوی 
و حد )سناریوی  حداقل(  )سناریوی   B1  وسط( 

سناریوی  سناریوی   یک عنوانبه  A2 است. 
 همراه جهان سریع رشد دهندهنشان که حداکثر

  B1  سناریوی  و  بوده  ناهمگن اقتصادی  رشد  با
حداقل عنوانبه  اخیر سناریوی .  است سناریوی 

 های دوره  در را جهان سطح در جمعیت گراییهم

 با اقتصادی   ساختار تغییر و داده قرار مدنظر آتی

 پاك فناوری   منابع و معرفی آالینده مواد کاهش

 سناریوی  یک،  A1B  کهحالی  در دهد،می ارائه را

و خوش گردد  می   محسوب حدوسط  بینانه 
(IPCC  ،2007جدول .)  (1  )  های ویژگی  ازبعضی 
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را  سناریوی   4 این سناریوها  از مجموع  شاخص 
  .دهدمی نشان  2100در سال 

 

 مشخصات سناریوهای اقلیمی -1 جدول 

 A1 A2 B1 B2 1990 خصوصیت سناریو 

 4/10 0/7 1/15 1/7 252/5 )میلیون نفر( جمعیت

 CO2 (ppmv ) 354 680 834 547 601 غلظت

کره  تغییر متوسط دمای میانگین

 (0C)زمین 
- 5/2 (7/3-7 /1 ) 1/3 (4/4-1 /2 ) 0/2 (0/3-4 /1 ) 1/2 (1/3-5 /1 ) 

 58 (101-23 ) 62 (107-27 ) 50 (90-19 ) 52 (93-20 ) - (m) دریا انی سطح آبهافزایش ج

GDP جهانی  (s 1210) 21 550 243 328 235 

 

شده در زمینه تغییر اقلیم بر  های انجامبررسی
 اساس سنایورهای انتشار 

( همکاران  و    تغییر پدیده  ، (1390دستورانی 
با را   مشهد طرق سد در حوزه اقلیم   از  استفاده ، 
  B2  و A2 سناریوی  دو تحت  HADCM3 مدل 
با یبررس  مورد  ی هاداده از استفاده قراردادند. 

روزانه   سناریوی دو و 1961-1990 دوره دمای 
A2  و  B2 داده  یهادوره به مربوط روزانه ی ها، 
درنها نمائی یزمقیاسر را  آتی با یتنمودند.   ،  

نتایج   که  شد مالحظه سناریو دو مقایسه 
 دوره  برای  را هوا  دمای  B2 و A2 سناریوهای 

  درجه  61/1و    5/2ترتیب  به 2039-2010
دوره    گرادی سانت  برای  ترتیب  به 2040-2069و 
سانت   46/2و    63/3   دمای  از بیشتر گرادی درجه 

پ ساالنه متوسط   که ،  کردند  بینییش مشاهداتی 
  در .  دارد آتی یهادوره در دما افزایش از نشان
فصلی مقایسه ضمن   نیز  آینده  در دما تغییرات 
 اما  .دارد را  فصول تمام در دما  افزایش از حاکی
  از  بیشتر تابستان و بهار ی هافصل در آن شدت

  ،(1394بحری و همکاران )باشد.  ی م سایر فصول
مطالعه ارزیابی  ی ادر   ی هامدل  عملکرد باهدف 

 جهت  هاآن بهترین انتخاب و جو عمومی گردش

شهرستان    آتی ی هادهه اقلیم بینییش پ
،  GCM  ده مدل خطای  سنجش از پس  مینودشت

 سازی شبیه  در  را خطا کمترین که مدلی برونداد

توسط   گذشته دوره اقلیم پارامترهای   داشته، 

 پارامترهای  و شده ریزمقیاس LARS-WG مدل

  2046-2065،  2011-2030)  یهادوره اقلیمی
پ2080-2099و   پایه   بینییش (  دوره  با  و 

مورد1984  -2012) در مقایسه  (   قراردادند. 

 نبیشتری دارای  MPHE5  مدل مطالعاتی منطقه 
 نتایج و است بوده اقلیمی  سازی شبیه  در توانایی

  گرادیی سانت  4/ 9و  1/2،  8/0دهنده افزایش  نشان
 بردهنام  ی هادوره در  ساالنه  دمای  متوسط

)ی م همکاران  و  سالمون  بیان  2009باشد.   ،)
تغییر می   در مشخصی تغییر   به اقلیم کنند، 

 دوره یک در  که اقلیمی میانگین الگوهای 

 کل برای  یا  خاص منطقه یک در مدتطوالنی

وانگ   فان و  شود.می  اطالق دهدجهانی رخ  اقلیم
 55طی یک دوره   را چین بارش و (، دما 2011)

ساله بررسی و به این نتیجه دست یافتند که طی  
دما    50 گذشته  سلسیوس   2/1سال  درجه 

بارش   و  داشته  میلی   2/99افزایش  کاهش  متر 
و   استوکر  )است.  گزارشی   (، در2013همکاران 

 95 احتمالبه انسانی  های اعالم نمودند، فعالیت 

 اواسط قرن از جهانی  گرمایش اصلی عامل درصد

 تأکید مذکور گزارش  رود. درمی شماره ب بیستم

 سابقهبی  تغییرات  به توجه با  که  است  گردیده
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اقیانوس،  و جو گرمایش  شده، همچون  مشاهده 
برف،   یخ کاهش  و دریاها آزاد سطح افزایشو 
 و هادهه طی ایگلخانه گازهای   غلظت افزایش

گرمایش سده  .  است  قطعی اقلیم دستگاه  ابر  ها، 
 متوالی طوربه اخیر سه دهه  از هریک چنینهم

 1850 سال از شدهثبت   های دهه ترینگرم

درIPCC  (2013.  روندمی  شمارهب آخرین   (، 
 جو که داشت بیان   2013سال   در گزارش خود

 های سال از ترگرم  مراتببه  هااقیانوس و زمین

برشده  گذشته هیئت،   این گزارش  اساس اند. 
 سالهسی  دوره  ترینگرم   1983-2012 دوره

است گذشته سال  1400طی  این در.  بوده 

 ایران کشور  که  است  شده داده نشان گزارش

 دما افزایش  بیشترین های شرقیبخش  در ویژهبه

دوره را زمین  سطح در   2010  تا 1901 طی 
 گذشته  دهه طی دو بنابراین .  است نموده تجربه

 بر اقلیمی  وخیم رویدادهای  اثر ارزیابی اهمیت

جامعه طبیعی های دستگاه  ای  فزاینده   طوربه  و 
(، در  2014است. پورتر و همکاران ) یافتهافزایش
)بربررسی  خود   هیئت  گزارش اساس های 

بیان  2013سال   در اقلیم  تغییر  الدولبین   )
تجمیعمی   بیانگر  شدهانجام های پژوهش  کنند، 

 کشاورزی   بر اقلیم تغییر  منفی  اثرات  که  است آن

 آن مثبت   اثرات از بیش غذایی مواد تولیدات و

عوامل  و کشاورزی   تولیدات بر تأثیرگذار است. 
بارش،    اقلیمی عوامل شامل غذایی امنیت  )دما، 
ودی  غلظت و اکسیدکربن   غیر عوامل  ازون( 

 خیزی خاك، آبیاری، کود، رشد)حاصل  اقلیمی

اجتماع اقتصاد،  می  و جمعیت،  .  باشند سیاست( 
 بر تواندذکرشده می  عوامل بر تأثیر با اقلیم تغییر

 عوامل خصوص  در.  باشد تأثیرگذار غذایی امنیت

 نمو و رشد بر مؤثر   عوامل متقابل اقلیمی، اثرات

 بایستمی  و بوده اهمیت  حائز گیاهان  عملکرد و

مطالعات   (، در2014)  IPCCگیرد.   قرار مدنظر
 هوا دمای  اخیر های دهه  طی  که دهدمی  نشان

 اثر در که ای گلخانه  گازهای   و است یافتهافزایش

 کند، نقشیمی گرما  گرما، تولید  انداختن دام به

 دارند.  زمین  دمای  تنظیم  در کلیدی 
 
 
 
 

 یقرآنییرات اقلیم از دیدگاه تغ

و   اقلیم  تغییرات  با  ارتباط  در  که  آنچه  امروزه 
های مستمر خشکسالی، سیالب در جهان  پدیده

می  پدیده مطرح  این  علل  که  است  این  ها  باشد 
سال  مانند  چرا  و  بارش چیست؟  قبل  های های 

بازه تحلیل  نداریم؟  متوالی  زمانی  متناوب،  های 
چند دوره دهنده  نشانساله ثبت آمار    40یا    30

علت   است،  ترسالی  و  متوسط  خشک، 
سال خشکسالی در  متوالی  اخیر  های  های 

تغییرات  این  دلیل  است؟  چیزی  چه  محصول 
وَأَنزَلْنَا    فرماید:کریم میقرآن  باشد؟اقلیم چه می 

السَّمَا بِقَدَرمِنَ  مَاءً  به   ءِ  آبى  آسمان  از  اندازه و 
کریم قرآنبر طبق این آیه    .]معین[ فرود آوردیم

همچنین   و  است  ثابت  جهان  در  بارش  میزان 
می ذاریات  سورۀ  در  وَالذَّارِیَاتِ  خداوند  فرماید: 

ذره  ﴾1﴿ذَرْوًا   بادهاى  به  )سوگند    ( 1افشان 
وِقْرًا   گران  ﴾2﴿فَالْحَامِلَاتِ  ابرهاى  )و   (2بار 

یُسْرًا   )  ﴾3﴿فَالْجَارِیَاتِ  سیران  سبک   (3و 
]ها[    کنندگان کارو تقسیم   ﴾4﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا  

در   .(4) باران  بارش  جمله  از  چیز  همه  تقسیم 
براساس حکمت، عدل و نظام   نقاط مختلف آن 
چیزی  سالیانه  نزوالت  بارش  لذا  است.  الهی 
شده   ثابت  این  و  شود  زیاد  یا  و  کم  که  نیست 

این    است. درطی  بخواهیم  سال    چندیناگر 
همان خشکسالی، محاسبه بیالن داشته باشیم به 

ا تبخیر و تعرق صورت میزان نزوالت ثابت در دنی 
گرفته است. پس چرا شاهد پدیده خشکسالی و  
زمین   کره  خاکی  بخش  در  اقلیم  تغییرات 

انسان  هستیم؟ ها  هرگونه دخل و تصرف توسط 
و  اندیشه  عقل،  براساس  باید  زندگی  محیط  در 
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زیست باشد، در غیر  درك صحیح از مسائل محیط 
صورت تصرف در عوامل طبیعی، از بین بردن این

رودخانهجنگل  بستر  مراتع،  برداشتها،  های ، 
سفره از  منجرغیرمجاز  زیرزمینی  آب  به    های 

جریانات  کاهش  سیالب،  قبیل  از  حوادثی 
ذخیره   کاهش  زمین،  فرونشست  سطحی، 

براساس  آبخوان کیفیت  کاهش  آبرفتی،  های 
بی  آببرداشت  هجوم  منابع،  از  شور، رویه  های 

ی و کیفی بر  فرسایش خاك و اثر آن از نظر کم
از    منابع و آلودگی منابع خاك و آب خواهد شد.

  تغییر اقلیم تواند در ارتباط با نکات علمی که می
افتاده ب  ،اتفاق  دما  است.هافزایش  نسبی  از    طور 

 یان نظر پوشش برفی کمترین پوشش را در سال
  ایم. در مناطق کوهستانی که غالباً گذشته داشته 

داریم پوشش  دائمی  برفی  عمدتاً بارش  های  ها 
صورت باران بوده است و پوشش کم برفی باعث  به

شده در دوران آبیاری و کشت جریان سطحی در  
شود.رودخانه حداقل  نیز    ها  موضوع  این  دالیل 

ای و تولید گازهای گلخانه  تصرفات بشری است. 
میزان ازبین رفتن الیه ازون باعث افزایش دما به 

 . درجه در دنیا شده است  2تا  1
 

 گیری نتیجه 
ویژگیکرقرآندر   به  متعددی  آیات  در  های یم 

اقلیمی )نحوه تشکیل باران، برف و تگرگ، دالیل 
...( و اثرات آن بر زندگی بشر اشاره    نزول باران و
از آیات    شده است. از    قرآنخداوند در بسیاری 

ی طبیعی مثل زمین، آسمان، باد، باران، هادهیپد
ابر و غیره نام برده است. همچنین در بسیاری از  

  گفته روایات از نقش و اهمیت باران و باد و ابر  
اران رحمت الهی است، خداوند با فرو  . ب است  شده 

و   نشاط  سرسبزی  حیات،  عامل  این  فرستادن 
بر را  رقم   ای شادابی  و همگان  باران  است  زده 

در    ی های دسودمن بارها  روایات  و    قرآنآن 
مطرح  استاسالمی  بشر،محیط  .شده   زیست 

 و  مشکالت  درگیر  ها،انسان  گاهسکونت   عنوانبه
 خود  آن  عامل  که  استشده    ای عدیده  معضالت

استفادۀ  هاانسان  از   حدازبیش   هستند. 
  به   منجر  زدایی،جنگل   و  فسیلی  های سوخت

  اتمسفر   در  ای گلخانه  گازهای   تعادل  خوردنبرهم 
  جهانی  گرمایش تدریجبه  مساله  این و است شده 
تغییرات   . استداشته    دنبالبه  را  زمین  کرۀ
هایی است که ناشی از هوایی یکی از پدیدهوآب

تولید پیشرفت  افزایش  و  بشر  صنعتی  های 
گلخانه  میگازهای  از ای  حفاظت  و    باشد 

تغییر  زیست را با خطر مواجه نموده است.  محیط 
در  ای پدیده اقلیم،   که  وحال  است  طی    حاضر 

خود    تأثیراتبوده و    ناپذیراجتنابسالیان آینده  
های زندگی بشر از جمله محصوالت مولفه را بر  

. با توجه به اینکه گذاردکشاورزی و منابع آب می
بر   اقلیم  تغییر  انساناثرات  کمتر   زندگی 

  اقلیم تغییر با  مقابله  قرارگرفته،  موردتوجه
 شرایط  با برای سازگاری  کارهاییراه ارائه مستلزم

 مختلف  کارهای راه بنابراین ارزیابی  . است آینده

 خود نوبهبه   نیز اقلیمی آینده شرایط در سازگاری 

باید است برخوردار  ایویژه اهمیت از   . در ضمن 
اثرات   راستای   در  مؤثرتری   های اقدام با  مقابله 

 . پذیرد صورت وهواییآب تغییرات نامطلوب
 

 منابع 
 کریمقرآن .1

سرمدی ،  بحری  .2 ب.،  توانا،  احمدی  )   ع.،،  م.،   در  جو عمومی گردش های مدل  توانایی ارزیابی  (.1394ا.، 
شهرستان مطالعه)   اقلیمی تغییرات بینیپیش استان موردی:  کنفرانس (.  گلستان مینودشت،  پنجمین 

تهدیدی برای آینده، سازمان  ،  های گرد و خاكای تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، خشکسالی و طوفان منطقه
 . هواشناسی کشور
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 بر  اقلیم تغییر پدیده تأثیرات بررسی  (.1390ت.، طالبی، ع.، حیدری، ع.، پورمحمدی، س. )   دستورانی، م.، .3

مشهد، پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاك.   طرق سد حوزه دمایی وضعیت
 .  ایران آب و آبیاری  مهندسی انجمن 1390اسفند 

ایران.   زراعی های پژوهش  ایران. مجله در دیم گندم تولید و اقلیم تغییر(.  1389غ. ع. ) کمالی،    .،، ع.، رکوچکی .4
 .  508-520 هشتم.، جلد

 در  گندم عملکرد بر  CO2غلظت   افزیش با همراه اقلیم تغییر تاثیر(.  1387. ) م،  محالتی نصیری .،  ع،  کوچکی .5
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]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.  

7. IPCC, (2014), Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of 
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Climate Change [Field, C. B., V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, M. D. 
Mastrandrea, T. E. Bilir, M. Chatterjee, K. L. Ebi, Y. O. Estrada, R. C. Genova, B. 
Girma, E. S. Kissel, A. N. Levy, S. MacCracken, P. R. Mastrandrea, and L. L. White 
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 کریم قرآن   منظر  از  زیست  محیط
 

 3گون عبدالکریم گل 2بادهرمز اسدی کوه 1الدینیسیدرضا شمس 
 

   اسالمی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسالمی، رامهرمز، ایران دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق   -1
 استادیار،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسالمی، رامهرمز، ایران  -2

 دکتری تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسالمی، رامهرمز، ایران   -3
 ( ak.golgoun@yahoo.com)نویسنده مسوول: 

 

 چکیده 
ساز  زمینه  سالم،  زیست  محیط  داشتن.  باشدمی   از آن  و حفاظت  زیست  محیط  بشر،  زندگی  موضوعات  تریناز مهم 
و    کنونی  هاینسل   محیط  سالمت  صنعتی،  تمدن  و توسعه  جمعیت  افزایش.  است   هر جامعه  پیشرفت و    توسعه

  آن،   سالمت  و ارتقای  زیست  از محیط  حفاظت  مهم  هایاز راه  یکی .  است   قرار داده  تهدید  آینده را در معرض
 موجودات   به  نسبت  احترام  را به  انسان  هدایت،  کتاب  عنوانبه   مجید  قرآن.  است  آگاهی جامعه   سطح   افزایش 
 زیست   از محیط   منظور حفاظترا به   و ضوابطی  و اصول  کرده  ترغیب   محیط اطرافش   خود و نیز پاکیزگی   پیرامون

بشر و   در زندگی آن و اهمیت  قرآناز منظر  زیست  محیط  بررسی جایگاه با هدف مطالعه این  .است  مقرر داشته
  آن   نشانگر  کریم  قرآندر    و بررسی  مطالعه. است  انجام شده  زیست از محیط  حفاظت  برای  آموزش  اهمیت  بیان
  طبیعی،  مواهب  از  استفاده  در  و اعتدال  نظم  رعایت  .است  الهی  کتاب  ویژه  عنایت  مورد  زیست  محیط  که  است

  کنندگی پاک   جویی، صرفه)  آن   بهداشتی  آب و جوانب   به  توجه  زیست،   محیط   از   حفاظت  مسئولیت  بودن   همگانی
 ،(آن  گیر بودنآفتاب  و   آرامش  تأمین)  مسکن بهداشتی  هایویژگی   ،...(  و  آب  نکردن  آلوده  گوارا،  آب  اهمیت  آب،

 حمایت   ،...(  و  گیاهان  خاک،  هوا،  باد، زمین،  آب،)   زیست  محیط  عناصر اصلی  به  توجه  عمومی،  های مکان  پاکیزگی
و    دانش  در ارتقای  یقرآن   آموزش و فرهنگ  مهم   بسیار  نقش   طبیعت،  احیای  زمین،  آبادانی  امر به   حیوانات،  از

 جایگاه   در خصوص  کریم   قرآنرهنمودهای    تریناز مهم   زیست،   و محیط   افراد در برابر جامعه  پذیریمسئولیت 
  محیط  یدر زمینه  کاربردی فراوانی  هایآموزه   کریم  قرآن.  باشدمی   بشر  زندگی  در  آن  اهمیت  و  زیست   محیط
  قرار   او  که خداوند در سرشت  هایی و خالقیت  هااز توانایی  تواند با استفادهمی   انسان.  است  کرده  بیان  زیست
  اخروی   و سرمایه زندگی  آخرت  مزرعه  دنیا را  با خردورزی   و  باشد  داشته  زیست  محیط   با  منطقی  رفتار  داده،

 . دهد  قرار  خویش 
 

  ، مسئولیتقرآنزیست،  کلیدی: سالمت، محیط  هایهواژ
 

 مقدمه
  از   یکی  زیست  محیط  و  طبیعت  از  حفاظت

 در  که  است  اسالم  مبین  دین  مؤکد  سفارشات
  است.   شده  پرداخته  آن  به  متعددی   روایات  و  آیات

  چنیناین  دیگری   مکتب  هیچ  در   که  طوری به
  . ندارد  وجود  طبیعت  برای   سفارشاتی  و  تأکیدات
 از  یکی  نامبه  کریم   قرآن  های سوره  از  بسیاری 
  رعد،   سوره  مثال  عنوانبه   است.  طبیعی  عناصر
 حدید،  شمس،  بقره،  نجم،  عنکبوت،  نور،  نحل،
 آیه  همچون  کریم  قرآن  آیات  در.  ...  و  قمر  لیل،
  ماییم   بِقَدَر؛  خَلَقْنَاهُ  شَیْءٍ  کُلَّ  إِنَّا»  قمر  سوره   49

  حکایت   که  «ایمآفریده   اندازهبه  را  چیزى   هر  که
 آن   از   و  دارد  طبیعت  و  جهان  بر  حاکم  نظم  از

 در   موجود  های نابسامانی   که  گیریم می   نتیجه 
  وریبهره   از ناشی  زیستی، های آلودگی و طبیعت 
 اوقات  گاهی   .است  آن  منابع   و  طبیعت  از  نادرست
 رفاه،  و  توسعه  به  رسیدن  برای   انسانی  های فعالیت 
 حیات  و  شودمی  طبیعت  به  زدن  ضربه   موجب

  حدیبه   اندازد،می   خطربه   را  دیگر  زنده  موجودات
  برای و دارد وجود زیست محیط بحران امروز که

  و   اخالقی  اصول  به  باید   نیز  بحران  این  از  رهایی
  سوره   87  آیه  در   .کنیم   مراجعه  خود  دینی   متون
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  لَا   اللَّهَ  إِنَّ  تَعْتَدُوا  لَا: »...  فرمایدمی  خداوند  مائده
 حد  از  خدا  که  مگذرید  حد  از  ...الْمُعْتَدِینَ؛  یُحِبُّ

  اساس  این  بر  و  ،«داردنمى   دوست  را  گذرندگان 
 دارند زیست محیط  با ناشایست رفتار که کسانی

  همچنین  .بود  خواهند  محروم  خداوند  رحمت  از
»...  فرمایدمی  خداوند  بقره  سوره  27  آیه  در وَ : 

 در و... الْخَاسِرُونَ؛ هُمُ أُولَئِکَ الْأَرْضِ فِی یُفْسِدُونَ
 « زیانکارانند  که  آنانند  پردازندمى  فساد  به   زمین 
  ضرر   و  کندمی  فساد  زمین  در  کهکسی هر  پس
 کلیطوربه   .شد  خواهد  کارزیان  خودش  زند،می 
 نسل   که  زیست محیط  از  حفاظت  اسالم  دین  در

  حیات   آن  در  باید  بعدی   های نسل  و  امروز
 وظیفه   یک  باشند،  داشته  رشدی روبه  اجتماعی

  از   روایاتی  در  هااین  بر  عالوه  .شودمی   تلقی  دینی
  درباره   سفارشاتی  نیز(  ع)  معصومین  و  پیامبر
  پیامبر  مثال  عنوانبه   است.شده   زیست  محیط

»فرمایندمی(  ص)   فإنها  االرضمن  تحفظوا: 
 درستیبه   کنید  حفاظت  زمین  از  یعنی  ؛«أمکم

 نیز   دیگری   جای   در  و  شماست  مادر  آن  که
  فی   و  القیامه  احدکم  علی   قامت  ان: »فرمایندمی 
  برپا  قیامت  اگر  یعنی  ؛«هافلیغرس  فسیله  یده

  از   .بکارد  را   آن  باید  باشد  نهالی  دست  در   و  شود
 از  نوعی  پایدار  گردی طبیعت   دیگر  سوی 

  مواهب   از  استفاده  عین  در  که  است   گردشگری 
 در  البته  رساند.نمی   آسیبی  طبیعت  به  طبیعی

.  کنیم   رعایت  را  نکاتی   باید  طبیعی  مناطق  به  سفر
  جنگل   در  آتش  افروختن  از  مثال  عنوانبه

  های اجاق  از  استفاده  صورتدر  و  کنیم  خودداری 
  را   محل  آن  شدنخاموش  از  اطمینان  با  صحرایی

 دارویی   گیاهان  و  جنگلی  محصوالت.  کنیم  ترك
 ایجاد   با  هاجنگل   به  ورود  در  .نکنیم  برداشت  نیز  را

  را   خود  حضور  زدن،سوت  مثالٌ  اندك   سروصدای 
  وجودبه  موجب  سروصدا  ایجاد.  کنیم  اعالم

 .شودمی   وحشحیات   با  مستقیم  برخورد  نیامدن
  بندپایان   آمدن  بیرون  بارندگی که باعث  هنگامدر

  یک   در  اتراق  از  قبل  شود،زمین می   از  خزندگان  و
  را   اطراف  هاصخره  روی   بر   نشستن  یا  و  محل

از  .کنیم   بررسی عیدنورز  ایام    رهاسازی  در 
 و  هارودخانه  در  سینهفت   سفره   گلی  های ماهی 

 ها زباله   همچنین  کرده و   پرهیز  شدتبه  هادریاچه
 . نکنیم   رها طبیعت در عنوان هیچبه را
 

 مسئله طرح -2
  بیولوژیکی  حیات  که  طبیعی   زیست   محیط
  استمرار   و  گـرفتهشکـل  آن  در  جانوران  و  گیاهان

 که  است  برخوردار  اهمیتی  چنان  از  یابد،می 
  دیگر   و  انسان  زیستی  موضوع  ترینمهم   عنوانبه

  از   است.  گرفته  قرار  توجهمورد  زنده  موجودات
  و   تأسیسات  از  ناشی   صنعتی  تمدن  دیگر؛  طرف
  تمدن   و  هاانسان  زندگی  محل  و  هامکان  و  بناها

  و   هاانسان  اجتماعی  مناسبات  به   مربوط   مدنی 
  محیط   با  طبیعی  زیست  محیط  متقابل   تأثیر

 عمیق  مطالعه  به  را  پژوهدین  هر  انسانی،  زیست
  این   در   دین  موضع  دریافت  جـهت  دینی  متون

  منبع   ترینمهم   کریم  قرآن.  خواندفرامی   زمیـنه
  محیط   زمینه  در  اسالم  دین  موضع   شناخت
 که  پژوهیقرآن  است.  انسانی  و   طبیعی  زیست
 به  را  انسانی  و   طبیعی  زیست  محیط  مسأله
  دنبال هب  دارد،می  عرضه  کریمقرآن  های آموزه

  زمینه   در  الهی  کتاب  آن  دیدگاه  به  دستیابی
نبایدها  باید  و  زیست  محیط   توصیف   در   و 

  دریافت  برای .  است  آن  با  هاانسان  مناسبات
 در  است   بایسته  پژوهش  مورد  مسئله  صحیح
  در  که تصدیقی و تصوری  مبادی  نخست،  مبحث

 .گردد ارائه اختصاربه  افتدمی   مؤثر مسئله فهم
 
 تصدیقی  و تصوری مبادی -3

 زیست  محیط مفهوم  -1-3
 یک  است.  شده  ایجاد  نگرش  دو  واژه  این  برای 

  دو   از  زیست  محیط  عنوان  که  است  این  نگرش
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 در  که   است  یافته  ترکیب   زیست  و  محیط  کلمه
 این .  است   زندگی  محل  و  جایگاه  معنای به   فارسی
 هوا،  آلودگی  چونهم   مواردی   لغت،  نظر  از  عنوان

  شامل  را...    و  طبیعت  تخریب  از  جلوگیری  های راه
  آن  از  را  گوناگون  مفاهیم   امروزه  اما   شود،نمی
  حقوق   کوه،  جنگل،  هوا،وآب  مثل  نمایند،می  ارایه 

 آلودگی   از  جلوگیری   های راه  پرندگان،  و  حیوانات
  . ...   و  طبیعت  مخرب  عوامل   با  مبارزه  های راه  هوا،

  عوامل   کلیه  به   اصطالح  در  زیست  محیط
 اطالق  زندگی   محیط   بهبودبخش  یا  تهدیدکننده

  که  است  این  بیانگر   بعدی،  نگرش  اما  .شودمی 
  یک   واژه  این  و   ندارد  وجود  محیط  نامبه  چیزی 
  طور همان  دارد.  پیرامون  مفهوم  به  نسبی  معنای 

  پیدا   لغت  کتاب  به  مراجعه  با   واژه  مشتقات  از  که
  محاط   خود  پیرامون  توسط   که  چیزی   یعنی   است،
 قلمداد  مهم  جا این  در  که  موردی .  است   شده
 محیط   از  ما   منظور  بدانیم   که   است  این  شودمی 

  اهمیت   موضوع  این  است،  موجود  کدام  زیست
  زیست   برای   را  محل  یک  وضعیت   چهآن  زیرا  دارد.
  تواندمی  بخشد،می   بهبود  زنده  موجود  نوع  یک

  حال  .کند  تباه  را  دیگر  موجود  یک  زیست  محیط
  است   عبارت  زیست  محیط :  گفت  باید  مجموع  در
  را آن  کرده،  احاطه  را  زیستن  فرآیند  که  چهآن  از
  قرار  متقابل  کنش  در  آن  با  و  گرفتهفرو  خود  در

  مرزهای   توانمی  آیا  تعریف،  این  به  توجه  با.  دارد
 آیا   نمود؟  تعیین  زیست  محیط  برای   مشخصی

 میسر  خاك  و  هوا   از  استفاده  بدون  حیات  فرایند
 خاك،  از  منطقی  برداری بهره   بدون  آیا  است؟

 تغذیه  امکان  و  نمود  تولید  غذایی  مواد  توانمی 
 ساخت؟  فراهم  را  تزاید  بهرو  جمعیت  سالم
 زیست   محیط   که  شودمی   مشاهده  ترتیببدین 
  طبیعت   هم   و  انسان  هم.  گیردمیبر  در  را  چیزهمه

 کلیه  در.  شودمی  شامل  را  دو  این   رابطه  هم  و
  متأثر   آن  از  نیز  و  داشته  تأثیر  بشر  های فعالیت 

 از  است  عبارت  زنده  موجود  یک  شود. محیطمی 
  طریق   از  و  کردهاحاطه  را  زنده  موجود  که  فضایی

.  دارد  قرار  تماس  در  آن  با  گوناگون  متقابل  روابط
  عوامل  مجموعه  توانمی   را  محیط  دیگر،  بیان   به

 فضای   یک  در  که  دانست  جانیبی  و  جاندار
  را   زنده  موجود  معین  زمانی   در  و  مشخص

 های پدیده   البته  .دهندمی  قرار  خود   تأثیرتحت
  لیکن   باشند،   محیط  دارای   توانندمی  نیز غیرزنده

به زیست  محیط  فاقد  سنگ   مثال:  عنواناند، 
 فیزیکی،   تخریب)  محیطی  عوامل  تأثیرتحت

 در  .شودمی   مبدل  خاك  به(  بیولوژیک  شیمیایی،
 دیگر  مکان  به  مکانی  از  زنده  موجود  کهصورتی

  تغییر  موجود  آن  محیط   دهد،  وضعیت  تغییر
  خیابان،   به   خانه  محیط  از  حرکت  مانند   یابد.می 

  این   کلیه  لیکن.  اداره  محیط  پارك،  محیط 
  زیست   محیط  محدوده   در  هاجابجایی  و  هاحرکت
 چه  زیست،  محیط  مفهوم  زیرا  گیرند. می  صورت

 در  آن،  واقعیت  لحاظ  از  چه  و   لغوی   نظر  از
.  باشدمی   خاکی  کره  حیاتی  فضای   کل  گیرندهبر
 در  که،  است  زیست  محیط  این  دیگر  بیان  به

 داده   جای   را  گوناگون   های محیط  خود  درون
 . است

 
 اکولوژیک  تعادل -2-3

  که  آیدمی   کاربه  زمانی  اکولوژیک  طراحی  تعریف
  رسیدن   ما  تالش  و  کنیم  نگاه   آن  به  مثبت  دید  با
  با   کنارآمدن   فقط نه   و  باشد  سبز   طراحی  به

  که   است  الزم  کار  از این  قبل  آن.  های محدودیت
 به  دادن  پاسخ  برای   طراحان  و  معماران  آیا  بدانیم

 به  هاآن  جواب  دارند؟  آمادگی  پرسش  این
 طراحان  جزبه  تقریباً.  است  منفی  زیاد  احتمال
 انددیده  آموزش  ای گونه به  طراحان  تمامی   منظر،

  اکولوژی   با  رابطه  در  ای جدی   زمینهپیش   هیچ  که
  منطقی   بنابراین ندارند.  محیطی  شناسی زیست  و

  ما   تفکرات  مصنوع،  محیط   ساخت  برای   که  است
 طراحی  سمتبه  سریعی  و  اساسی  یابیجهت

  اساسی   های جنبه  از  یکی  .کند  پیدا  اکولوژیک
 و   هااکوسیستم   که  است  آن  طبیعی  های سیستم 
  پذیرند، برگشت  و  پایدار  نسبتاً   بیوسفر  تمامی
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 هاتخریب  با  مقابله  در  طبیعی  های سیستم   توانایی

  به   که  منظمی  های شک  از  هاآن  بازگرداندن  و
 و   نگهداری   در  مهم   اصلی  شود،می  وارد  هاآن

  یکپارچگی   حفظ.  است  زنده  های سیستم   مدیریت
  و   عملکرد  موجودات،  شبکه  نخوردگیدست   و

  که  ای شبکه   و  اکوسیستم  درون  ها آن  های فعالیت 
 ارتباط  یکدیگر  به  را  مختلف  های سیستم 

 هاآن  حیات  و  پایداری   تضمین  برای   دهند،می 
 از   و  هااکوسیستم   شدنساده.  است  الزم
  آنها،   بین  ارتباطی  های شبکه   گسیختنهم

  غیرقابل   و  شدید  پذیری آسیب   و  شکنندگی
  در .  آوردمی   وجود به   هاآن  برای   را  جبرانی

  کاهش  ازن،  الیه  شکستن   هوا،وآب  تغییرات
 قرمز  طغیان  بروز مکرر  شیالت،  افول  زیستی،تنوع

  و  ویرانگر  های سیل  افزایش  دریاها،  در
 ناپایداری   بر  فراوانی  شواهد  سالی،خشک

 .شودمی  دیده بیوسفر  روزافزون
 

  زیستی تنوع  اهمیت  اکولوژیک؛  طراحی  -3-3
 . دارد  نظر در را هاگونه

 و  اندازه  ها،گونه  تعداد  از  شهرها،  پیشرفت  با
  در   و  استشده   کاسته   هااکوسیستم   یکپارچگی

 زندگی  خلق  و  ایجاد  در  طبیعت  توانایی  نتیجه
  دهه،   چند   طی  در  تنها .  استشده   کم  جدید

  سال   هامیلیون   طی  در  طبیعت   که  را  ای سرمایه
  رساندیم،   مصرفبه   بود،انباشته   و  کردهذخیره
  هایسرمایه  ایجاد  در  طبیعت  قدرت  آنکه  برعالوه

را   برای   سازی ساختمان  ایم،نموده  سلب  جدید 
  و   ساختمانی  کارهای   اراضی،  سازی پاك)  مثال 
  اکوسیستم   سازی ساده   به  منجر  معمواًل(  …
  حالتی   به   متنوع  حالتی  از  نتیجه  در  که  شودمی 

  سازیساده   چنین  نتیجه.  شودمی  تبدیل  ترساده 
  است   طبیعت   پذیریترمیم   حالت  رفتن  دست  از

  تغییرات   یا  مدتکوتاه  مشکالت  تواندمی   که
  و   نماید  جبران  را  هوا   و  آب  تغییر  نظیر  درازمدت،

  روابط   انعطاف  کاهش  باعث  حالتی  چنین  اغلب
در   شود.می   اکوسیستم  و  مصنوع  محیط  بین

 برای   اکوسیستم   های محدودیت  کهحالی
  نهایت  در  افزاید،می   بشر  مصنوع  های سیستم 

 عملکرد   با   او  ساخت  های سیستم   و  بشر  وابستگی
  روزروزبه  که  شودنمی   کمتر  تنهانه   هااکوسیستم 

  رفته   تحلیل  توانایی .  یابدمی  افزایش  هم
 بشر  های فعالیت   که  است  آن  معنیبه  اکولوژیکی

  کاسته   آن  اختیارات  و  شده  محدودتر  روز  هر   هم،
 احتیاط  را با  طبیعی  محیط  باید  بنابراین  شود.می 

  به   خصوصه ب  داد.  قرار  استفاده   مورد  بیشتری 
  .نمود باید بیشتری  توجه آن زیستی تنوع حفظ

 
  است   معتقد   همواره  اکولوژیک  طراحی  -1-3-3

ها  طراحی  همه  برای  الگو   آخرین  طبیعت  که
 . است
  طبیعت   را از  خود   محدود  نگرش  باید  طراح  یک

  مفاهیم   خود  های پروژه   در  بتواند  تا  دهد  گسترش
  محیط .  بگنجاند   را  محیط  اکولوژی   از  تری وسیع 

  اطرافش  اکوسیستم  متن  در  باید  مصنوع 
  دفاع  مورد  شدتبه   نظریه  این  و   باشد   قرارداشته

  این   ترتیب  همینبه .  باشد می  هااکولوژیست
  سطح  تربزرگ  های اکوسیستم   در  اکوسیستم 

  به   هرگاه  هم   مطلب  این  در  و  گیردمی   قرار  زمین 
  جامعیت   همین  منظور  شودمی  اشاره   محیط
  همواره  اکولوژیک،  طراحی  های پروژه  در   .است
  واحدهایی   عنوانبه  ای منطقه   های اکوسیستم   باید

  که   شوند   گرفته  نظردر  جهانی   اکوسیستم   از
 اندیافته   تشکیل  غیرزنده   و  زنده  اجزای   از  همگی

 . سازندمی  را اکوسیستم  یک همبا  که
 

  تأثیرات   مدیریت  اکولوژیک؛  طراحی  -2-3-3
 .دارد عهده بر را ها اکوسیستم بر  مصنوع  محیط

 های سیستم   تمامی  که  بداند  باید  طراح  یک
. دارند  خروجی  باز،  های سیستم   نظیر   شدهطراحی
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 اشکال  به خود که زاید  مواد نظیر هاخروجی این
 های اکوسیستم   به   هستند  گاز  و  مایع  جامد،
 هاخروجی  موارد  بعضی  در.  شوندمی  وارد  اطراف

 بازیافت،  از  شپی  و  گردندمی بر  مصنوع   محیط  به
 باز  حال؛این  با .  گیرندمی  قرار  استفاده  مورد

  اکوسیستم   به  باید  ناچاربه   که  هستند  موادی 
.  شوند   جذب  محیط  توسط  دوباره  تا  شوند  منتقل
  سیستم   یک  شد،  اشاره  آن  به  قبالً  که  طورهمان

 مواد  کنندهجذب  که  اطرافش  محیط  به  مصنوع
 تواند نمی   طراح  یک  لذا  است.   وابسته  است،  زاید

 از  یکبارهبه  و  آسانی به  زاید  مواد  که  کند  تصور
  این  که  نیست طوراین. شوندمی   خارج ساختمان

  جوری   یک  مصنوع،  محیط  مرز  از  عبور  با  مواد
  که   رسیده  آن  زمان  دیگر.  شوندمی   ناپدید

 تغییر  را  خود  تفکر   طرز  مورد  این  در  طراحان
  نظیر   شهری   هایساختمان  های خروجی  دهند.

  باید   مصنوع،  های سیستم   دیگر  و  هاخراش  آسمان
  است   ممکن  این  شوند.  جذب  اطراف   جهان  در

  باشد   داشته  زاید  مواد  روی   بر  اولیه  کارهای   به  نیاز
 . گیرد  انجام سهولت به جذبشان روند تا
 

  منظر  از  زیست  محیط   اخالقی  اصول  -4
 اسالم 
 و   طبیعت   از  رویه بی  برداری بهره  بارزیان  عواقب

 زیست،  محیط  در  هاآالینده  انواع  پیدایش
  که   جانبههمه  ریزیبرنامه   بدون  توسعه   و  پیشرفت

  است،  همراه  زیست  محیط  و آلودگی  تخریب  با
  در   محیطی  زیست  های مؤلفه   به  جهانی  نگاه 

. دهدمی   نشان  را  آمیزی مخاطره  وضعیت   جهان،
  که   محیطی   زیست  اخالق  اصول  تدوین  ضرورت

 در  و  باشد  داشته  الهی  اخالقی  های آرمان  بر  نظر
  در   نیز  را  مادی   زندگی  بهبود  و  توسعه  حالعین 

  چنین .  است  دیگر   زمان  هر  از  ترجدی   برگیرد،
اصول  ای مجموعه   نحو   به  تواندنمی  مبانی   و   از 

 گردد.   تدوین  یک گروه  یا  فرد  یک  توسط  جامع
  شناسی انسان  و  شناسی هستی   مبانی  نیازمند  زیرا

 های آموزه   طبیعت  فرای   منبعی  از  برگرفته 
 از  است  عبارت  زیست  محیط.  باشد می   وحیانی

 و  دارند  وجود  ما   اطراف  در   که  چیزهایی  ی همه
  متأثر   را  ما   نیز  هاآن  و  گذاریممی  تأثیر  هاآن  روی 
  محیط  طبیعی،  محیط  شامل  و  سازندمی 

  اسالم،   منظر  از.  است   اجتماعی  محیط  و  مصنوعی
  از   هاآن  ترینمهم  که  کرداشاره  اصولی  به  توانمی 
 آبادی   زیست،  محیط  در  عدالت:  قرارند  این

  از  حفاظت  به  دعوت  مصنوعی،  زیست  محیط
  محیطی   زیست  اثرات  بررسی  زیست،  محیط
  آلودگی  و  تخریب  از  جلوگیری   توسعه،  های طرح

  محیط،   بهداشت  بهینه،  مصرف  زیست،  محیط
  صدا،   بهداشت   هوا،  بهداشت   آب،  بهداشت 
  سیستم   ایجاد  زباله،   بهداشت  زمین،   بهداشت 
 هایپیمان  اجرای   و   سبزفضای   توسعه   بازیافت،

 المللی. بین  و ملی
 

  حق   را  زیست  محیط  که  قرآن  از  آیاتی  -1-4
 داند می همگانی 

  خداوند،  که   کنندمی   بیان   آیات  از  دسته  این
 و   آفریده  انسان  برای   را  زیست  محیط   و  طبیعت 

 این  و  دارد  را  آن  از  استفاده   و  تصرف  حق  انسان
  وجود  هازمان   همه  در  هاانسان  همه  برای   حق
  الَّذِی  هُوَ»  :فرمایدمی   بقره  سوره در  خداوند  .دارد
  اوست   و:  یعنی  «جَمِیعاً  اأْلرْضِ  فِی   ما   لَکُمْ  خَلَقَ

  است   زمین   را در  آنچه  همه  که(  ای آفریننده)  آن
  و   منابع  از  برداری بهره  آیه  این  . آفرید  شما  برای 

 همه  در  ها،انسان  همه  به  متعلق  را  زمین  منافع 
  صحیح،   و  اصولی  طوربه   باید  که  داند؛می   هازمان

 دیگر  حقوق  رعایت   و  نیازها  رفع  جهت  در
  آیه   در  .پذیرد  صورت  هادوره  همه  در  هاانسان
  فِی   مَکَّنّاکُمْ   لَقَدْ  وَ»  :فرمایدمی  خداوند  دیگر

  را  شما:  یعنی  «مَعایِشَ   فِیها  لَکُمْ  جَعَلْنا  االرض وَ
  وسائل   و   ساختیم  مند بهره   زمین  امکانات  از

  نیز،  آیه  این  .کردیم  فراهم  آن  در  را  شما  معیشت
 روی   انسان  که  است  امتیازی   و  توانایی  کنندهبیان 

  او   زندگی  وسائل   آن  در  کهجایی  تا  دارد،  زمین 
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  محیط   داشتن  که  است  روشن.  است   شده   فراهم

 برای   انسان  حقوق  اولین  جزء  سالم،   زیستی
  اساس،  همین   بر .  است  زمین  روی   در  زندگی 
 قرار  انسانی  زیستگاه  را  طبیعت  پهنه   نیز،  خداوند

  : است   آمده  الرحمن  سوره  10  آیه  در  .است  داده
  زمین (  خداوند)   و:  یعنی  «لالنام  وَضَعَها  اأْلرْضَ  وَ»
  کریمه،   آیه  این  مبنای   بر  .داد  قرار  همگان  برای   را

  و   است  همگانی  حق  آن،  زیست  محیط  و  زمین
  استفاده   لذا،.  شوند  مندبهره  آن  از   دارند  حق   همه

  امکان   که  باشد  ای گونه   به  باید  حق،  این  از
  و   حاضر  نسل  برای   آن،  از  برداری بهره   و  استفاده 

  بدان باید که ای نکته   .شود حفظ  آینده های نسل
 برای   حقّی   هرگاه  که،  است   این  داشت  توجه
 آن   مقابل   در  آید،  پدید  چیزی   به  نسبت  انسان

 دیگر   عبارتبه.  کرد  خواهد  خودنمایی  نیز  تکلیفی
  استفاده   اگر.  اندسکّه  یک   روی  دو   تکلیف،  و   حق

 برای   زیست  محیط  و  طبیعت   از   برداری بهره   و
 تکلیفی   حق،  این  شده؛  شناخته  رسمیت  به  انسان

  وظیفه   انسان،  که  است  این  آن  و  کندمی  ایجاد  نیز
  به   که  کند  استفاده  خود  حق  از   ای گونهبه  دارد

  همین بر .  نکند  وارد  ای لطمه  دیگران  حقوق
  استفاده   زیست  محیط  از  انسان  اگر  اساس،

  به   که  باشد  ای گونه   به   او،  استفاده  باید  کند،می 
  وارد   ای خدشه  آن  از  استفاده  در  دیگران  حقوق
 .نشود

 
  محیط   عناصر   آفرینش   که   قرآن  از  آیاتی  -2-4

 داند می انسان برای  را زیست
 از   بردننام   با   خداوند  ،قرآن  آیات  از  ای دسته  در

 انسان  برای   آنها  آفرینش  بر  زیست،  محیط  عناصر
  :فرمایدمی   خداوند  نحل  سوره  در  .کندمی   تأکید

  مِنْها   وَ  مَنافِعُ   وَ  دِفْءٌ  فِیها  لَکُمْ  خَلَقَها  اأْلنْعامَ  وَ»
  شما   برای   که  آفرید   را  چهارپایان:  یعنی  «تَأْکُلُونَ

  دیگر   سودهای   و(  گرم  های جامه)  گرما  هاآن  از
 در  همچنین   .خوریدمی   آنها   از  و  آیدمی   فراهم

  أَنْزَلَ   الَّذِی   هُوَ»   :فرمایدمی   خداوند  سوره   همین
  از   که (  خدایی )   اوست :  یعنی  ...«  ماءً  السَّماءِ  مِنَ

  بدان   و   آشامید می   آن   از   که   فرستاد   آب   ها آسمان 
  ، ( ها روییده )   آن   در   که   روید، می   گیاه   و   درخت 

می   خود   های دام    بعد   آیه  در  و   . چرانید را 
  وَ   الزَّیْتُونَ  وَ  الزَّرْعَ  بِهِ  لَکُمْ  یُنْبِتُ»  :فرمایندمی 

  با  و:  یعنی  «الثَّمَراتِ  کُلِّ   مِنْ  وَ  اأْلعْنابَ  وَ  النَّخِیلَ
 و  خرما  و  زیتون  درختان  و  کشتزارها  برایتان  آن

  سوره   در  .رویاندمی   محصول  گونه  همه  و  انگور
  مِنَ   لَکُمْ  أَنْزَلَ  وَ»  :فرمایدمی   خداوند   نیز  نمل

:  یعنی  «بَهْجَۀٍ  ذاتَ  حَدائِقَ  بِهِ  فَأَنْبَتْنا  ماءً  السَّماءِ
 آب،   آن  با  پس  فرستاد،  آب  آسمان  از  شما  برای 

  از   دسته  این  .رویانیدیم   انگیزشادی   هاییبوستان 
 پیام  یک  همه  هستند،  فراوان  قرآن  در  که  آیات
  زیست  محیط   عناصر   از  آنچه  که،این  آن  و  دارند

 همه  و  هاستانسان  برای   است،  زمین  روی   در
  مند بهره   الهی  الطاف  این  از  دارند  حق  هاانسان
  را   خدادادی   حق  این  تواندنمی  کسهیچ  و  شوند

 برای =  لکم: »نظیر  تعبیراتی  .نماید  سلب  هاآن  از
 ، «همگان=  االنام»   و  «مردم=  الناس»  ،«شما

 این   که  دارند،  داللت  مطلب  این  بر  آشکارا
 هاست، آن  همه  حق  و  مردم  همه  برای   ها،نعمت
 مذهب،  همچون  عاملی،  هرگونه  از  نظرصرف 

 این  از  تا  دارند  حق  همه  و...    و  تابعیت   جنسیت،
  آن،  پناه  در  و  شوند  مندبهره   الهی  ارزشمند  نعمت

 . باشند  داشته امنی و سالم  زندگی
 

  عناصر  و زیست  محیط  که  قرآن از آیاتی -3-4
 داند می انسان مسخّر  را آن

 واژه  از  هاآن  در  که  هستند  قرآن  آیات  از  ای دسته
 برای  زیست  محیط  عناصر  مورد  در  «تسخیر»

  و   آفتاب  آیات،  این  در.  استرفته  کاربه  هاانسان
  و   هاجنگل   ها،درّه   و  هاکوه   باران،  و  باد  ماه، 

  و  زمینی  منابع  سایر  و  حیوانات  زارها،سبزه 
  انسان  خدمت  در  را  موجودات  همه  خالصه
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  است   ساخته  انسان  فرمانبردار  را  همه  و  آوردهدر
  زندگی   و  برده  بهره  آنها  همه  از  بتواند  او  تا

 واژه  ،قرآن  فرهنگ  در  .باشد  داشته  سعادتمندی 
  خدمت   در  یکی:  استآمده   معنی  دو  به  تسخیر
 تسخیر  مانند  بودن؛  انسان  مصالح   و  منافع

  بشر  دست در اختیارش زمام دیگری  و خورشید،
زمین.    موجودات  از  بسیاری   و  دریاها  مانند  بودن؛
 برداری بهره   و  استفاده  در  انسان  حق  کهاین  برای 

  به   کنیم،  بیان  آیات   از  قسم  این  در  را  طبیعت  از
  نحل   سوره  در  خداوند   :کنیم می   اشاره  نمونه   چند
:  یعنی   ...«الْقَمَرَ  وَ   الشَّمْسَلَکُمُ  سَخَّرَ  وَ»  :فرمایند می

  سوره   در  . ساخت   شما   مسخّر   را   ماه   و   خورشید   خداوند، 
 وَ   اللَّیْلَلَکُمُ  سَخَّرَ  وَ»  :فرمایدمی   چنین  دیگر
  شما   برای   را   روز   و   شب   خداوند، :  یعنی   ...«النَّهارَ

  أَلَمْ »  : کندمی   اشاره  دیگر  جای   در   و  . کرد  تسخیر 
  ما   وَ  السَّماواتِفِی   ما  لَکُمْ  سَخَّرَ  اللّهَ  أَنَّ  تَرَوْا
  آنچه  خداوند  که   ندیدید  آیا:  یعنی  ...«  اأْلرْضِفِی
 در  .کرد  شما  مطیع  است،  زمین  و  هاآسمان  در

  قبل   مشابه  مضامین  با   خداوند  نیز،   دیگر  جای 
  اأْلرْضِ فِی   ما  لَکُمْ  سَخَّرَ  اللّهَأَنَّ  تَرَ  أَلَمْ»  :فرمایندمی 
 زمین   در  را  آنچه  خداوند  ندیدی   آیا:  یعنی  ...«

  مرتضی   شهید   استاد  .ساخت   شما  مسخّر  است،
  قرآن   در»  :فرمایندمی  آیات  این  مورد  در  مطهری،

 دریا،  روز،  شب،  خورشید،  ماه،  کردن  مسخّر  از
  زمین   و  آسمان  در  چههر  و  باد  ها،کوه   نهرها،
  این   همه  در  که  است  بدیهی.  است  شده  یاد  است،
  طوری  امور  این  که  است  این  مقصود  موارد،
 و   استفاده   مورد  و  انسان  رام  که  اندشده   آفریده

، ج  1373مطهرى،  )  « هستند  انسان  برداری بهره 
  که   شودمی   معلوم  شد  گفته  آنچه  از.  (57، ص  2

  همه   حق  دینی،  متون  در  زیست  محیط  و  طبیعت
 . ها استدوران همه در هاانسان

 

 و   تکلیف  زیست،  محیط  بر  حق  -5
  پی  در   را  زیست  محیط  برابر  در  مسؤولیت

 دارد 

  خداوند  که  ای استفاده   حق  مقابل  در  بنابراین،
  قائل   طبیعت  و  زیست  محیط   در  انسان  برای 
  است   گذاشته  او  عهدهبر  نیز  ای وظیفه   است،شده 

  از   صحیح  برداری بهره  و  حمایت  و  حفظ  آن،  که
  در   از  خداوند  هدف   زیرا  است؛  زیست  محیط
  که   است  این  انسان  برای   طبیعت   گذاشتن  اختیار
  مند بهره  آن  از  خود  تکامل  و  آسایش  رفاه،  جهت
  در   که  امکانی  این  از  استفاده  در  اگر  پس، .  شود

 آن  خالفبر   کند،  روی زیاده   گرفته،قرار  او  اختیار
  خطر به  اشنتیجه  که  کردهاقدام  متعالی  هدف

 سیر  از  بازماندن  و  دیگران  و  او   خود  حیات  افتادن
 .بود  خواهد  آخرت  و  دنیا  سعادت  مسیر  در  تکاملی

  ابزار   ترینمهم   فناوری،  و  علم  مثال،  عنوانبه
  و   علمی  تالش.  است   طبیعت  در  انسان  تصرف

  زیست  محیط  و  طبیعت  در  فناوری   کارگیری به
  زیست   محیط  از  بتواند  انسان  که  است،  این  برای 

  زندگی   یک  آوردن فراهم   جهت  طبیعت،  و
  استفاده   آرامش  و  امنیت  با  همراه  مندانهسعادت

  فناوری   و   علم  از   استفاده  در  انسان  اگر  اما   کند؛ 
  کند،   روی زیاده  زیست  محیط  در  تصرف  برای 
  مقابل  در  او  مغلوبیت  و  مقهوریت  جز   ایثمره

.  داشت  نخواهد  صنعتی  و  ماشینی  زندگی  سلطه
 آن  شاهد   امروزه  که   است  چیزی   همان  این

  و   دستورات  خالف  هم  قطع  طوربه   و  هستیم
  طبیعت   بر  تسلط  اسالم،  زیرا  است؛  اسالم  تعالیم

  شده باعث   امر  این   در  رویزیاده  اما  خواهد،می  را
  که   ای گونه به  شود؛  خارج  انسان  دست  از  کار  که

  و   پیچ  میان  در  او  انسانیت  و  امنیت  سالمت،
  شده   گم  ماشینی  و  صنعتی  زندگی  این  های مهره 
 باید   زیست  محیط  در  تصرف  همه،  این  با  .است

  یابی دست   جهت  در   را  انسان  که باشد  ای گونه   به
 ارتقای   ضامن  که  متعادل  توسعه  و  طیبه  حیات  به

.  کند  یاری   است،  بشر  روحی  و   جسمی  وضع
  به   باید  زیست  محیط   در  تصرف  دیگر،  عبارتبه

  خلقت   هدف  و  غایت   به  را  آدمی  که  باشد  ای شیوه 
 دلخواه   طوربه   آن  از  استفاده  جهت،بدین .  برساند 
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 ها نعمت   این  که این  گرفتن   نظر در  بدون  و

 انحراف  و  گمراهی  باعث   خود  هدف،  نه  اندوسیله
 عنوان به   انسان.  بود  خواهد  حق  مسیر  از  انسان

  که   دهد،  تن   واقعیت  این  به   باید  مختار،  موجودی 
 جسمی  و  تکوینی  رشد  محل  زمین  که  گونههمان

 نیز   او  معنوی   و  روحی  تکامل  محیط  باید  اوست،
 اش،روحی  تکامل  مقدمات  و  اسباب  چون  و  باشد؛ 
  ایشیوه   به  باید  پس  است،  اختیاری   و  ارادی 

 هدف  این  برای   زیست،  محیط   از  مدبّرانه  و  عالمانه
زیرا  استفاده   متعالی   تکامل   به  رسیدن  کند؛ 
  محیط   از  مندی بهره   بدون  معنوی   و  روحی

 تا  .بود  نخواهد  پذیرامکان  سالم  و  امن  زیستی
  محیط   از  دارد  حق  انسان  که  کردیم  بیان  اینجا

  بر  هم  قرآن  آیات  و  باشد  برخوردار  سالم  زیست
  است،   این  مهم  نکته   اما.  دارد  داللت   امر  همین

  یعنی   دارد؛  پی  در  را  تکلیفی   حقّی،   هر  که
 زیست  محیط  از  دارد   حق  انسان  که  طورهمان
  که  دارد  نیز  را  تکلیف   این  باشد،  مند بهره   سالم
  از  و  بشناسد   رسمیت  به  دیگران  برای   را  حق  این
  زیستی   محیط  داشتن  از  را  دیگران  که  عملی  هر

  معظم   مقام  .نماید  خودداری   کند،  محروم  سالم،
  متعالی   هدف»  :فرمایندمی   بارهاین  در  رهبری 
 از  هانسل  همه  ساختن  برخوردار  اسالم،
  دور به   و  سالم   ایجامعه  ایجاد  و  الهی،   های نعمت

 شکوفایی  و  رشد  برای  مستعد  و  طبقاتی،   فاصله  از
  توازن   و  تعادل  حفظ  برای   شرعی،  الزامات  و  است

 از  پرهیز  با  طبیعی،   مواهب  از  استفاده  در
  فراهم   را،  غیر  به  اضرار  عدم  به  تعبّد  و  روی،زیاده
  طبیعت   در  انسان  تصرف  بنابراین،.  «است  آورده

  بلکه   نیست؛   نامحدود  و  مطلق  زیست  محیط  و
 را  هاآن  باید  که  است  هاییچارچوب  به  مقید 

  رعایت   غیر،  به  اضرار  عدم:  جمله  از.  کند   رعایت
. آینده  های نسل  حقوق  حفظ  و   دیگران  حقوق

 اموری   از  اسالمی  اخالق  و  ایمان  همچون  عواملی
  بین   آمیزمسالمت  ای رابطه   تواندمی   که   است

  سالمتی   به  و  کرده  برقرار  زیست  محیط  و  انسان
  بر   .شود  منجر  زیست  محیط  و  انسان  شادابی  و

  طورهمان  خداوند  کریم،  قرآن  در   اساس،  همین
  را  طبیعت  و  زیست  محیط  از  برداری بهره   حق  که

 آبادانی  و عمران مسؤولیت داده،  قرار انسان برای 
  سوره   در.  است  گذاشته  او  برعهده  هم  را  زمین
 وَ  اأْلرْضِ  مِنَ  أَنْشَأَکُمْ  هُوَ»  :است   آمده  هود

  زمین   از  را  شما  خداوند:  یعنی  «فِیها  اسْتَعْمَرَکُمْ
 این  از  .واگذاشت  شمابه  را آن  آبادی  و  آورد   پدید

 آباد  و  عمران  محافظت،  که  شودمی   استفاده  آیه
  هر   و  است  انسان  وظایف  از  زیست  محیط  کردن
  داشته   منافات  زیست   محیط  آبادانی  با  که  عملی
  آیه   این  در  که  ظریفی   نکته  .است  ممنوع  باشد،
 خداوند  گوید،نمی   قرآن  که  است  آن  دارد  وجود
  بلکه   گذاشت؛  شما   اختیار  در  و  کرد  آباد  را  زمین

  شما   به  را  زمین  آبادانی  و  عمران:  فرمایدمی 
 آبادانی  و  عمران  مسؤولیت  انسان  پس.  کرد  واگذار
 که  است  این  آیه  مفهوم  و  دارد  عهدهبر   را  زمین

  مخالف   آن،  نابودی   و  زیست  محیط  تخریب
 . نمود  پرهیز  آن  از  باید  پس  است،  آبادانی  و  عمران
 و  سازنده  رفتارهای   بر  بارها  کریم  قرآن

 از   یکی  قطع،  طوربه   که  کرده  تأکید  گرانهاصالح
  حراست   و  حفظ  زمین،   در  گرانهاصالح   رفتارهای 

  از   مقابل،  در  و  است  زیست  محیط  و  طبیعت  از
 قرآن  در.  است  کرده  نهی  فسادانگیز  رفتارهای 

 مقابل   در  «صالح»  واژه  موارد،  بسیاری  در  کریم
 کریم   قرآن  در   خداوند.  استآمده  «فساد»

  إِصاْلحِها   بَعْدَ   اأْلرْضِ  فِی  تُفْسِدُوا  ال   وَ»  :فرمایندمی 
  فساد  آن  اصالح  از  پس   زمین   در  و :  یعنی   ...«

 سازی آلوده  و  نابودی   تخریب،  شک،بدون  .نکنید
  رفتارهای   مهم  مصادیق  از  یکی  زیست  محیط

 آیه   در  که  گونههمان.  است   زمین  در  فسادانگیز
 واژه  ،قرآن  آیات  از  بسیاری   در   است،  آمده

  این  که است آمده  «االرضفی» با همراه «فساد»
  محیط   و  طبیعت   در  فساد  شامل  زمین،  در  فساد
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 کریم   قرآن  جهت،  همینبه .  بود  خواهد  نیز   زیست
  و   تخریب  طبیعت،  و  زیست  محیط  عناصر  بیان  با

 خطاب  و  داندمی  فساد  بارز  مصداق  را  آنها  نابودی 
 إِذا   وَ»  : فرمایندمی  آله  و  علیه  اهللصلی   پیامبر  به

  الْحَرْثَ   یُهْلِکَ  وَ  فِیها  لِیُفْسِدَ   اأْلرْضِ  فِی   سَعی   تَوَلّی
 کههنگامی :  یعنی  «الْفَسادَ  یُحِبُّ  ال   اللّهُ  وَ  النَّسْلَ  وَ

(  شوندمی   خارج  تو  نزد  از  و)  گردانندمی  بر  روی 
  و   کنندمی   کوشش  زمین،  در  فساد  راه  در

  که این  با)  سازند،می  نابود  را  چهارپایان  و  هازراعت
 آیات  از  .داردنمی  دوست  را  فساد  خدا(  دانندمی 
  مفهومی   دارای   فساد  که  شودمی   استفاده  شدهیاد

  نابسامانی،   هرگونه  شامل  و  است  گسترده  بسیار
 عبارتبه.  گرددمی  ظلم  و  انحراف  گری،ویران
 گفته  ویرانگری   و  تخریب  هرگونه  به  فساد  دیگر،

.  کند  مخاطره  دچار   را  آفرینش  نظام   که  شودمی 
  حاکم   نظم  آفرینش،  در  موجود  های نظم  از  یکی

  هرگونه   که  است  زیست  محیط  و  طبیعت  بر
 آیات   این  در  نهی  مشمول   آن،  نابودی   و  تخریب
 بروز  به  که  رفتاری   هرگونه  رو،این  از.  شد  خواهد
  ختم   زیست  محیط   عرصه  در  تخریب  و  فساد

 و  بوده  اسالم  عالیه   تعالیم  با  تضاد   در  گردد،
 عین در باید انسان اساس، همینبر.  است ممنوع

 هرگونه   از  زیست،  محیط  از  برداری بهره   و  استفاده
  . بپرهیزد  باره این  در  فسادانگیز  و غیراصولی   رفتار

 از   استفاده  حق  کهاین   عین  در  هاانسان  بنابراین،
 برای   را  حق  این  باید   هستند،  دارا  را  زیست  محیط
  سوء   با  که،   معنی  این  به   باشند؛  قائل  نیز  دیگران
  مندی بهره  در  را  دیگران  حق  خود،  حق  از  استفاده

 . نکنند  پایمال سالم،  زیست محیط از
 
 پیامبر  دیدگاه  از  زیست   محیط  حفظ  -6

 (ع)بیت اهل و( ص)اسالم
 اسالم   در  زیست   محیط  حفاظت  و   حمایت   -1-6

  دخالت   انسانی  روابط  و  شئون  کلیه  در  اسالم
  نموده  وضع  مقرراتی  هاآن  همه  برای   و  کرده
  هر   برای   که   نیست  معنیبدان   این  لیکن .  است

  حکم   آن،  امروزی   متداول  و  ویژه  عنوانبا  موضوع
  زیست  محیط  مسئله .  باشد   داشته  مقرر  خاصی

  از   یکهیچ  در  یقین   به.  است  قبیل  همین  از  نیز
  حکمی   زیست  محیط  عنوانبه  اسالمی  منابع
  آب،   درباره  تردید  بدون  ولی  است،  نشده  مطرح
  از   مسائلی  و  سوزی آتش   ناپاکی،  و  پاکی  زمین،

 احکام  منابع،   سایر  و  احادیث  و  آیات  در  قبیل   این
  توان می   هاآن  کمک به   که  دارد  وجود  زیادی 

  زیست   محیط  مسائل  برای   دقیقی   مقررات
  نظر   از  مورداین  در  متأسفانه .  آورد  دست هب

 از   برخی  توسط  بود،  الزم  که  طوری آن  اسالمی
  نظر   از  . است  نگرفته  انجام  پژوهشی  تحقیق  اهل

  شخصی   عمل  از   ای جامعه   یا  فرد  چنانچه  اسالم
  و  ضرر  مشروع  های راه   از  توانندمی   شوند،  متضرر

  در   طورهمین .  دارند  دریافت  او  از  را  خود  زیان
 محیط آلودن به اقدام کسانی یا کسی کهصورتی

  آلوده  شانمحیط   پیرامون   کهکسانی   کنند، می 
  کیفر  برای   را  کننده آلوده   توانندمی   است،  شده 

 شده  روایت(  ص)   اکرم  پیامبر  از   .کنند  تعقیب
  فانها   االرض  من  تحفظو: »فرمود  حضرت  که  است
  که   درستیبه  کنند  حفاظت  زمین  از  یعنی  «امکم

 بهداشت   و  نظافت  برای   اسالم.  شما است  مادر  آن
از    را  آن  و  است   قائل  ای العادهفوق   اهمیت
  متعال   خداوند  .داندمی   ایمان  های نشانه 

(  49قمر/)  «بِقَدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  شَیْءٍ  کُلَّ  إِنَّا: »فرمایدمی 
  هر   پس.  کردیم  خلق  اندازهبه  را چیز  هر   ما  یعنی
 طوره ب  بایستی  و  دارد   حدودی   و  مقدار  چیز

 و  نابود  تا  شود  برداری بهره   درست  و  صحیح
  فقط   طبیعی   های ثروت  این  کهچرا.  نگردد  منهدم 

  به   هااندوخته  این  بلکه  ندارد،  تعلق  نسل  این  به
 در   اسالم  نظر  .دارند  تعلق  نیز  ما  از  بعد  های نسل
  زیست   محیط  پایداری   و  زمین   کردنآباد  مورد
، «وَاسْتَعْمَرَکُمْ  مِّنَ اأَلرْضِ  أَنشَأَکُم  هُوَ: »است   آمده
 کرد  خلق  زمین  در  را  شما  خداوند  یعنی  (69)هود

.  گماشت   زمین  کردنآباد  و  عمارت  به  را  شما  و
»فرمایدمی(  ص)اکرم  پیامبر  رابطه  این  در  ان : 
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  فسیله   یده  فی  و  القیامه  احدکم  علی  قامت

)«فلیغرسها ح  ،   اگر  یعنی   (،9056کنزالعمّال، 
 آن   باید  باشد  نهالی   دست  و در  شود  برپا  قیامت

 امروز  انسان.  است  عمیق  بسیار  فاجعه  .بکارد  را
 آویخته  تمدنى  به   و  کرده  تباه  نیز  را  بشر  فرداى 

  همراهش   ناگزیر  نه  یا  شدههمراه  تمدّنى  با  و
  روژه   گفتهبه   خود  دستبه  خود  که  اندکرده

 و   باهوش  منتقد  و  برجسته  روشنفکر  گارودى 
  آینده   سالسى   خالل  در  ما  اگر»  :فرانسوى   تیزنگر

  سالسى   خالل  در   که  کنیم  زندگى  منوال  همانبه
 هاى نوه   کشتن  به  دست  ایم،کرده  زندگى  گذشته

 1.«ایمزده خود
 

  پیشوایان  سیره  در  زیست   محیط  حفظ  -2-6
 (ع) معصوم 

 باید  نیز  مسلمان  انسان  دینی،  های آموزه  اساسبر
  مکان   هر  در  را  خود  و  بیاراید  صفت  این  به  را  خود

  ها نعمت  و  هاامانت  پاسدار  و  دارندهنگه   موقعیتی  و
 از  پیشگیری .  بداند  انسانی  زیست  محیط  جمله  از

  رعایت   با  نیز  طبیعت  شدنتلف  و  نابودی 
  منابع   در  . است  پذیرامکان   حفاظت  و  داری امانت 
(  ع)الهی  انبیای   که  استآمده  اسالم  روائی  اصیل

  خود   و  نهادندمی  ارج  کاری درخت  و   کشاورزی   به
 همه  کلی،  طوربه .  داشتند  اشتغال  آن  به   پیوسته 
  ایجاد   در  خویش،  عصر  در  ای گونهبه   الهی  انبیای 

 امام  کهچنان   اند؛بوده   کوشا  آن  حفظ   و  سرسبزی 
»فرمود(  ع)صادق ، «زرّاعاً  اال   نبیّاً،  اللّه  بعث  ما: 

ج  ) الشیعۀ،    هیچ  خداوند  (؛ 41  ، ص17وسائل 
  زراعت   به  کهاین  مگر  نکرد،  مبعوث  را  پیامبری 

  که   است   آمده  اسالمی  روایات  در  .پرداختمی 
  باهم(  ع)  علی  امیرالمؤمنین   و(  ص)اکرم  پیامبر
 بارهاین  در(  ع)  صادق  امام.  کاشتندمی  درخت

 
/ 25هشدار به زندگان روژه گارودى ترجمه على اکبر کسمائى  1

 .هاشمى تهران

»فرمود   و  بالمر  یضرب  امیرالمؤمنین   کان: 
  النوی  یمص  اللّهرسول   کان  و  االرضین،  یستخرج

)…  ساعته   من  فیطلع  یغرسه  و  بفیه  اصول  «، 
صفحه    ،3  الفقیه، جلد  -75، صفحه5  کافی، جلد

 را  زمین   بیل  با   ،(ع)علی  امیرالمؤمنین   (؛169
  را   خرما  هسته(  ص)  پیامبر  و  ساختمی   آماده

 دینی،  پیشوایان  . کاشتمی   و  کرد می   مرطوب
  و   اسالمی  تربیت  کامل  الگوی   و  مربی  خود

 کارهای   انجام  در   افراد  پیشروترین  و  اندانسانی 
  این  انجام در رو،این از باشند؛می شایسته و نیک
 راوی .  اندبوده  قدمپیش   خود  مقدس،  امر
  زبر   جامه  که  دیدم  را(  ع)  صادق  امام:  گویدمی 

 میان  در  و  داشت  دست  در  بیل  و  تن  بر  کارگری 
 کردمی   فعالیت  چنان  و  بود  کار  سرگرم  درختان،

 در.  بود  فراگرفته  عرق  را  وجودش  سراپای   که
  در   را   امام  و  شدوارد  ابوعمروشیبانی  حال،این
 خود  پیش  کرد،  مشاهده  رنج  و  تعب  حالآن

  دست به   بیل  شخصاً  حضرت  کهاین  علت :  گفت 
 ننموده   پیدا  کارگری   یا  کمک  شاید  است،  گرفته
  بیل !  شوم  فدایت:  داشت  عرضه  و  رفت  جلو.  است

  انجام   را  کاراین  شما  جای به   من  تا  بده  من   به  را
  که  دارم دوست خودم من نه؛: »فرمود امام. دهم
 آفتاب   و  بکشد  رنج  خود  روزی   تحصیل  برای   مرد

 امام  نزدیک  یاران   از  یکی  ابوبصیر .  «بخورد
  ألعمل  انی: »فرمود  حضرت:  گویدمی (  ع)صادق

،  5الکافى، ج  «، )…  اعرق  حتی  ضیاعی  بعض  فی
 کار  ایگونه به  خود  باغ  و  زمین  میان  (؛ من77ص  
 . ریزدمی رویم و سر از عرق که کنممی 

 

 انسان  تعالی  و  رشد  بستر  زیست،  محیط  -7
 است   خداوندی   موهبتی  زیست،  محیط  و  طبیعت 

 شرایط  و  عوامل  و  منابع  موجودات،  مجموعه  از  که
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 وجود  زنده  موجود  هر  اطراف  در  که  هماهنگی
  وجود به   است  وابسته   آن  به  حیات  ادامه  و  دارد
  چرخه  و  کیفیت  بر  زیست  محیط  آلودگی  .آیدمی 

  برای   باری زیان  آمدهای پی  و  گذاردمی   اثر  طبیعی 
 جهان  در  دارد.  بناها  و  گیاه   حیوان،  انسان،  زندگی 
 و  ترینمهم   از  یکی  آلودگی،  مسئله  امروز،

  انسان  نقش   و  است  انسانی  تمدن  مشکل  حادترین
.  است  گیرچشم  بسیار  زیست  محیط  آلودگی  در

  است   شده  آفریده  بشر  نسل  بقای   برای   طبیعت،
  وجود  طبیعت  و   انسان  میان   ناگسستی  پیوندی   و

  انسان  پیوستگی   و   پیوند  این  (ع)   علی  امام  .دارد
 »تقوا   : کندمی   بیان  زیباییبه   را  پیرامون  طبیعت   با

در  پیشه  شما  که  شهرها،  و  بندگان   حق  کنید 
. چهارپایان  و  هاسرزمین   از  حتی  هستید؛  مسئول
  لجام   و   رها  را  خود   ندارد  اجازه  هرگز  انسان

  و   بداند  طبیعت   از  برداری بهره   در  آزاد  و  گسیخته
  طبیعت،   ساختن  ویران  و  کردنآلوده  با  ندارد  حق

  را  طبیعت  اسالمی،  فرهنگ.  برسد«  آسایش  به
  انسان   کمال   و  پرورش  ساززمینه   و  گهواره

این.  داندمی    عامل،   این   به  که   کس هر  با  رو،از 
  ناامن  بشر رشد  برای   راآن  و   رساند  زیان  و   آسیب
  اساس   بر  طبیعت،  نظام.  کند می  مقابله  سازد،

  باد  و ابر از آن عناصر  همه و شده آفریده حکمت
  پرتو   در  آدمی  تا   کارند  در  فلک  و   خورشید  و  مه  و

  را   آخرت   و  دنیا  و  برسد  معنویت  به  مادیت  از  آنها
  امام   .برساند   کمال  به  خود  در  شایستگی  به

  تو  اگر:  فرمایدمی  عمربنمُفَضَّل   به(  ع)صادق
 درست  خردت  و  اندیشه  با  را  آفرینش  جهان

  که   یابیمی   ساختمانی  مانند   راآن  کنی،   ارزیابی
 آن  در  اند،بوده   نیازمند  آن  به   هاآفریده  آنچه  همه
  است   سقفی  بسان  آسمان،.  است  شده  بینیپیش 

  گسترده؛   است  فرشی  بسان  زمین   برافراشته؛
  گوهرها   مانند؛  را   شدهچیده  های چراغ  ستارگان،

 برای   چیزهمه  و  اندشده   ذخیره  جهان  این  دل  در

 
نمونه، ناصر مکارم شیرازی و همکاران، انتشارات دارالمکتب تفسیر  2

 216،ص 1369االسالمیه، 

  ای،خانهصاحب   مانند  آدمی  و  شده  آماده  انسان
 گونی   گونه.  اوست  ملک  در  هست،  آنچه  همه

  مصالح   و  منافع   برآوردن   برای   حیوانات،  و   گیاهان
 گوناگون   های متاع   از  باید   پس .  است  شده   تهیه  او

  بهره   و  بکوشیم  الهی  رشد  و  خدا  اطاعت  راه  در  آن
 2. ببریم

 
  مقام   با  آمیخته  محیطی  زیست  فرهنگ  -8

 انسان اللهیخالفت
  هستی  وارهنظام  سازمان  از  گذشته  انسان،  زیبایی

  یافت  ضعیف  چندهر  دیگری   موجود  هر  در  که  او
  مقدس   متون.  اوست  کرامت   گرو  در  شودمی 

 تکریم  را  بشر  هستی  کریم،  قرآن  ویژهبه   آسمانی
 ٴدرباره  و  شمرده  گرامی  موجودی   را  او  و  کرده

  بَنِی   کَرَّمْنَا  وَلَقَدْ: »است  فرموده  چنین  وی،  کرامت
  مِّنَ   رَزَقْنَاهُم َو  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّفِی   حَمَلْنَاهُمْ  وَ  آدَمَ

  خَلَقْنَا   مِّمَّنْ  کَثِیرٍ   عَلَى  وَفَضَّلْنَاهُمْ  الطَّیِّبَاتِ
)اسراء/ ما 70تَفْضِیالً«،    بسیار   را  آدم  فرزندان   (، 

 و  دریا  در  مرکب  بر  را  هاآن  و   داشتیم  گرامی
  و   دادیم  روزی   هاپاکیزه   از  و  کردیم  سوار  خشکی

.  بخشیدیم  برتری   خود  مخلوقات  از  بسیاری   بر
 زیرا  اوست؛  خالفت  مرهون  انسان،  کرامت

  و  است  برخوردار  کرامت  از  کریم  موجود  جانشینِ
  باشد،   الهی   خالفت  ٴناحیه   از  که  کرامتی   چنین 

 که  تعبیری   رو،این  از.  نیست   انسان  غیر  ٴبهره 
 نشده   دیگر  موجود  هیچ  ٴدرباره  شده،  انسان  ٴدرباره
 معروف   حدیث  همین  ممتاز،  تعبیر  آن  و  است

  زیرا  است؛  3«ربّه  عرف  فقد  نفسه  عرف  من»
 ٴخلیفه   که  جهتآن  از  آدمی  جان  شناخت
  نه   است  تکوینی  نیز  خالفت  این   و  خداست

 شد  خواهد  ختم  خدا  شناخت  به  حتماً  قراردادی،
  معلوم   نگشت،   منتهی  خداوند  شناخت   به  اگر  و

  بنابراین،   .نشد  شناخته  خوبیبه   انسان  که  شودمی 
 ،«خلیفه» و اوست خالفت پرتو  در انسان کرامت

 .456، ص 92ق، ج1403عالمه مجلسی، بحاراالنوار،  3
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 عملی  و  علمی  شؤون  تمام  در  که   است   کسی
  او   علم  برابر  و  باشد  «عنه  مستخلف»  تابع  خود،

  انگیزه   صاحب  او  ٴاراده  مطابق   و  کند   پیدا  اندیشه
 ٴآیه  با  را  خالفت  خلعت  که  سبحان  خدای .  شود

)بقره/«خَلِیفَۀً  اأَلرْضِفِی   جَاعِلٌ  إِنِّی» بر30،   ،)  
  پود وتار   پوشانید،  وارسته  انسان  موزون  اندام

  حسنای  اسمای   معرفت  را،  جانشینی  استبرق
  آزادسازی  و  آباد  و  خالفت  قلمرو  مرمّت  و  الهی

  قرار   اهریمنان  تخریبی  نفوذ  از  جانشینی   منطقه 
،  «اأَلسْمَاء  آدَمَ  وَعَلَّمَ: »فرمود  علمی  جهت  از  و  داد

 هُوَ: »فرمود  چنین  عملی  لحاظ  از  و  (،31)بقره/
  فَاسْتَغْفِرُوهُ   فِیهَا  وَاسْتَعْمَرَکُمْ  اأَلرْضِ  مِّنَ  أَنشَأَکُم

(،  61، )هود/«مُّجِیبٌ  قَرِیبٌ  رَبِّی  إِنَّ   إِلَیْهِ  تُوبُواْ  ثُمَّ
 را  شما  و  کرد  ایجاد  زمین  از  را  شما   یگانه  خدای 

 مغفرت  طلب  او  از  پس  برگماشت،  زمین  آبادی   بر
  که   حقیقتاً  کنید،  توبه  او  سوی به   سپس  کنید،

  . است  کنندهاجابت  و  نزدیک   من  پروردگار
  فراگیری  از  بعد  الهیخالفت  عنصر  ترینمهم 

 از  آن  نجات  و  زمین   ساختنآباد  دینی،   معارف
 زمین،   از  مقصود.  است  تیرگی  و  تباهی  گونههر

 اوج  تا  دریا  عمق  از  که  است  بشرزیست  ٴگستره 
قلّه  سپهر   بنابراین،.  گیردبرمی  در  را   آسمان  ٴو 

  جانشینی   برین  مقام  با  محیطی  زیست  فرهنگ
 پاالیش  جای به  که  کسآن.  است  آمیخته  خدا
 راآن  زمین،   مرمّت  عوض   و  آالیدمی   راآن  هوا،

  قطع   به  نهال،  غرس  جای به   و  کند می  ویران
  و   دریا  سازی سالم  جای به  و  پردازدمی  درخت
  چنین   ندارد،  اِبایی  هاآن  نمودنآلوده  از  صحرا،

  که  گویدمی  دروغ   دریغبی  فروغی،بی   فارغ
 از  منظور.  شمردمی  خدا  ٴخلیفه   را  خویشتن

 برای   محیطی  زیست  اصول   تأمین  زمین،  عمارت
  گیاهی   زندگی  خصوص م  نه  است؛  انسانی  حیات

 که  حیوانی  حیات  مخصوص  نه  و   دارند  برخی  که
  انسانی   زندگی بلکه  نمودند،   بسنده  آن  به  ای عدّه 
  خواهد   هم  حیوانی  و  نباتی   مراحل  تمام  جامع   که

  هم   و  برهد   تباهی  خطر  از   زمین  هم   یعنی   بود؛
  از  بدن  هم  تا  بماند  مصون  اخالقی  ضرر  از  زمینه

  از   روح  هم  و  بندد   طرفی  طبیعی  طبّ  مزایای 
 نایل   ریحان   و  رَوْح  به  رحمانی،  نَفَس  ٴویژه  مواهب

 .شود
 
 روحبی زیست محیط و امروز دنیای -9

 نابودی   و  هاجنگل   تخریب  با  امروز  صنعتی  دنیای 
  گیاه   و  گل  مرگ  و  پژمردگی  و  سبز  فضاهای 

  گونههمان  صنعت،  رویهبی   پیشرفت.  روستبهرو
 را  خانوادگی  استوار  پیوندهای   و  دلییک  صفا،  که
  و   رنجور   را  روانشان  و  گرفته  زدهصنعت  مردم  از

  را   امید  های روزنه  آخرین  است،  ساخته  افسرده
 های مزرعه   و  خرم  های دشت   و  هاجنگل   که  نیز

 های آهن   میان  در  را  انسان  و  ساخت  تباه   سرسبز،
 هایآلودگی  و  دود  و  بتونی  دیوارهای  خشن،

 کنونا.  کرد  رها  تنها  و  کسبی   صنعتی،   گوناگون
 حالی پریشان  سرگردانی،  به  شماری بی   های انسان

  و   شوم  نتیجه  که  اندشده   دچار  افسردگی  و
 به   آرامآرام  و  است   صنعتی   جهان   ناخواسته

  که   است  گفتنی.  شودمی  تبدیل  انسانی  ای فاجعه
 بالهای   از  بیش  را  صنعتی   آفات  دانشمندان،

 دوباره  احیای   اساس،  این  بر.  انددانسته   طبیعی
  شادابی   و  سرزندگی  برگرداندن  و  زیست  محیط
  نشاط  روحیه  ایجاد  در  مهمی  عامل  آن،  به  زمین

  بحران   مختلف  ابعاد  .هاستانسان  در  امید  و
 را  جهانی  افکار  امروزه  که  زیست  محیط
 در   بشر  گری عصیان  حاصل  داده،  قرار  تأثیرتحت
  محیط  عرصه  در  جاری   صالح  و  آراسته   نظام  برابر

 از  چه  فسادانگیز  اقدامات  گونهاین.  است  زیست
  تضاد  در  حکومت،  ناحیه  از  چه  باشد،  فرد  ناحیه

 را   فساد  خداوند  چراکه  است؛  خداوند  خواست  با
  که   نیست  ازلی  مشیت  در  هرگز  و  ندارد  دوست
  زمین   روی   در  فساد  از  کنند. منظور   فساد  هاانسان

 است.   انحراف  و  ویرانگری   و  نابسامانی  هرگونه
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 و  تخریب  هرگونه  به  فساد  دیگر،  عبارتبه
  صالح   و  آراسته  نظام  که  شودمی  گفته  ویرانگری 

 معنای به  پایدار  توسعه  رواین  زند. ازبرهم  را  جاری 
 تضمین   با  که  است  زیست  محیط  از  برداری بهره 
  است   این  مهم  موضوع   .باشد می   همراه  زمین   بقای 

  حرمت   به  کهحالی   در  باید  پایدار  توسعه  که
 توجه  آن  منابع  اقتصادی   توانایی  و  طبیعت 

  گام   اجتماعی  عدالت  برقراری   راه  در  کند،می 
  به   یابیدست   برای   نیز،   اخالقی  لحاظ  از.  بردارد
  زندگی   سطح  که   است  الزم  پایدار،  توسعه
  یابد   بهبود  جامعه  مستضعف  و  درآمدکم  های گروه

  دچار   آینده،  های نسل  سرمایه  حال،عین  در  و
  این   که  است  بدیهی.  نشود  جدی   زیان  و  صدمه

  اخالقی   تعهد  یک  به  که  بوده  خطیر  امری   موضوع
 .دارد نیاز قوی 

 

 اسالمی   مردان دولت  خطیر  مسئولیت  -10
 زیست  محیط تأمین در

  است   هستی   سنخ  از(  اعتباری   نه)   حقیقی  زیبایی
 زیبایی  لذا،.  است  تشکیکی  حقیقت  هستی،  و

 زیبایی  چون.  دیگرندیک  طول  در  که  دارد  مراتبی
  این  و  است   نهفته  خدا  از  او  جانشینی  در  انسان

  است. رسالت   دیگران  از  بیش  حاکمان،  در  خالفت
 ٴتوده   از  بیشتر  سالم   محیط  تأمین   در  مرداندولت
 و  دریا  و  فضا   کالن   ریزی برنامه   زیرا  است؛  مردم

  و   تخریبی  و  شیمیایی  های سالح   ساخت
 در  آن،  مانند   و  اتمی  فرسایشی  های آزمایش
 اکنون  هم  آنچه.  است  مقتدر  حکمرانان   اختیار

  مرگ   به  را  بشری   جوامع  و  زیست  محیط   سالمت
 ٴنشدهتعدیل  اقتدار  کند، می   تهدید  بیماری   یا

  نعمتِ   هرگونه  که  است  اتمی  صنایع  صاحبان
 دیگر،   های ملّت   زیان  و  خود  سودبه  را  خداداد
 ٴگسیخته   لگام   عاملمدیر  گویا   نمایند؛می   مصادره
  که   کریم  قرآن  پیام   . اندکنونی   دنیای   ٴدهکده
:  است  چنین  است،  آسمانی  مقدس  متون   ٴعصاره 

 أَعِزَّۀَ  وَجَعَلُوا  أَفْسَدُوهَا  قَرْیَۀً  دَخَلُوا  إِذَا  الْمُلُوكَ  إِنَّ»

)نمل/«أَذِلَّۀً  أَهْلِهَا   که  هنگامی  پادشاهانْ  (،34، 
 و  نمایندمی   تباه  راآن   شوند،  شهری   داخل

  سالطین   .دهندمی  قرار  ذلیل  را  هاآن  عزیزترین
 به  ورود  هنگام   طغیان،  و  جور  مرداندولت  و  ستم 

 نفوذ  وقت  و  آن  بر   اقتدار  زمان  و  دیگران  ٴمنطقه 
 ٴگذشته   در  اگر.  کنند می   اقدام  آن  تباهی   به  آن  در

  بود،   الزم  فیزیکی  ورود  و  شخصی  دخول  تاریخ،
 دور  از  کنترل  صنعت،  آورسرسام   سرعت  با  اکنون
  اصلی   رسالت   کهاینان .  است   کافی  اِفساد  برای 

 سفارت  است،  محروم  ٴتوده  خواریغم  هاآن
  دانند. می  خواری خون  دد،  چونان  را  خویش

  ترسیم   چنین   را  والی  رسمی   ٴوظیفه  اسالمینظام 
 المسلمین  أمر   من   ولى  امرءٍ  أیّما: »است  نموده
  رائحۀ   یرح  لم  نفسه  یحوط  بما  یحطهم   لم  شیئاً 
  سمتی   هرکس  (؛1025الفصاحه، ح  نهج، )«الجنّۀ

  مسؤول  و  بگیرد  عهده به   اسالمی  دولت  در  را
  موظّف   گردد،  دینی   حکومت  های بخش   از  بخشی

  سالمت،   حیات،  حفظ  برای   که  را  آنچههر  است
 کار به  خودبه   نسبت  آن،  مانند  و  اجتماعی  حیثیت

 خود اگر. کند تأمین  نیز مردم ٴتوده برای  برد،می 
  موظف  است،  برخوردار  سالم   محیط  و  بهداشت  از

 این.  نماید  فراهم  شهروندان  تمام  برای   راآن  است
  برنامه   در(  ص)   اسالم  گرامی  رسول   دستور

 حضرت  ایشان،  جانشین  حکومتی
 امام   زیرا  یافت؛  خاص  تجلّی(  ع)   طالبابیبن علی
  عمارۀ   فى  نظرك  لْیَکُنْ   وَ: »فرمود  چنین(  ع)  علی

 ألنّ   الخراج  استجالب  فى  نظرك  من  أبلغ  األرض
)«بالعمارۀ  إاّل  الیدرك  ذلک البالغه،    ، نهج 
 از   بیش   زمین،   نمودنآباد  به   تو، اهتمام  (، 53نامه

  معلوم .  باشد   درآمد  جمع  به  تو،  گماردن  همت
 نیروی   هم   زیست،  محیط  بودنآلوده  با   که   است

  امکانات   هم  و  است   آسیب  معرض  در  انسانی
 عنصر  دو  به  حیات،  شؤون  تمام  در  اسالم.  طبیعی 
  ویژه به   همگان،  و  دهدمی   اهمیت  محوری 

  اساسی  رکن  دو  آن  تأمین  مسؤول  را  مرداندولت
  هنرمندی  دیگری  و عمل استحکام یکی: داندمی 
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  علمی   اصول  مطابق  که  کاری   یعنی  آن؛  زیبایی  و

 نیست  مقبول نیست استوار و متقن چون  نباشد،
  هنرمندانه   استواری،  و  اتقان  عین  در  که  کاری   و
. بود  نخواهد  مطلوب  و  مطبوع  نیست،  زیبا  و

 محوری   عنصر  ٴ درباره(  ص)  اسالم  گرامی  رسول
»فرمود  چنین  نخست   عمل   إذا  یحبّ  اهللإنّ: 
) «یتقنه  أن  عمالً  أحدکم ح ،  الحکمه،  میزان 

  کار   خداست،   محبوب  آنچه  یعنی   (، 14371
  محوری   عنصر  ٴدرباره   و  است  مُتْقن  عمل  و  محکم

»إنَّ  فرمود  چنین  دوم، مِنَ  :  یُحِبُّ  تَعالى  اللّه َ 
یُحسِنَ أن  عَمِلَ  إذا  ) «العامِلِ  العمّال،   ح  ،کنز 

  کار  خداست،  محبوب  آنچه  یعنی   (،9129
  جهان  نیز  خداوند.  زیباست  و  ادیبانه  هنرمندانه،

 دوست   و  آفرید  زیبایی  و  استحکام  اصل  دو  با  را
  ایوارسته  انسانِ  زمین،  در  او  جانشین  که  دارد
  نیز   و  فنّی  او   کارهای   معماری   که  باشد

 دو   رعایت.  باشد  هنرمندانه  او  عمل  های زیباسازی 
 زیست   معیاری   اصول  تمام  حافظ  شده، یاد  اصل

 ٴمایه   زیبایی،  و  استحکام  زیر  است؛  محیطی
 پایدار  پالوده،  فضای   و  است  زندگی  فضای   پاالیش
 و   زدودنی  آلوده،  محیط  که  طورهمان  بود؛  خواهد

 . است رفتنی بین از
 

 زیست  محیط از حفاظت  کارهایراه -11
  و   برکت  با   محلی  در  آباد  و  مرفه  زندگی   اندیشه
.  باشد می   منطقی  آرزویی  هاانسان  برای   نعمت
 و  اقتصادی   اجتماعی،  امنیت  به  انسان  کهچنان

 نیز   بهداشتی  امنیت  نیازمند  دارد،  نیاز  سیاسی
 انواع   خطر  از  او  جان  و  جسم  سالمت  تا  باشدمی 

  که   باشد  تأمین   و  امان  در  امراض  و  هاآلودگی
الجسم«،    صحه  القسم  اوفر: »فرمایدمی(  ع)علی

 و  بهترین  (.280  ص  ،5  ج  الحکمه،)میزان
  قوانین .  است  جسم  سالمتی  روزی،  ترینفراوان

  و   طبیعت  نظم  به  نسبت   را  هاانسان  وظایف  الهی
  انسان.  استکرده  بیان  صراحتبه   زیست،  محیط

  به   است  موظف  شرعی،  احکام   موجببه
  را   بینوایان  نیازهای   و  کند  کمک  دیگر  های انسان

 از.  کند  پرهیز  خاك   و  آب  کردنآلوده  از  برآورد،
  زیست  طبیعت   در  که   انسانی  اسالم  دیدگاه

  اقدام   آن  عمران  و  آبادانی  به  باید  همواره  کند،می 
 رابطه  برای  اسالم شدهتعیین  آداب و احکام کند، 

  در  کارهاییراه  عنوانبه   طبیعت  با  انسان
گیرد می  قرار  ارزیابی  مورد  مختلف  های حوزه

 «. 79 -69  صص شمسایی، جهاد، »فرهنگ
 

 اخالقی  کارهایراه -1-11
 الواقع، فی  معاصر  جهان  در  زیست  محیط  بحران
  تعهد،عدم  و  تعهد  به  که  است  اخالقی  بحران

عدم   پذیریمسئولیت  باز    مسئولیت  پذیرش و 
 این   از  خروج  برای   امروز  بشر  رو؛این  از.  گرددمی 

 عنوانبه   اخالقی  اصولی  نیازمند   بحران
.  است  زیست  محیط  در  دخالت  نحوه  کنندهتنظیم 
  لحاظ   از  و  مناسب  طبیعی  لحاظ  از  هم  که   اصولی
اجتماعی،  انسانی   از .  باشد   آفرینمسئولیت   و 

  از   نجات  برای   عملی  کارهای راه  ارائه  برای   رو،این
  اصول   به  است  الزم  زیست   محیط  کنونی  بحران

  باشیم   داشته  توجه  دینی  متون  در  مندرج  اخالقی
. دارد  طبیعت  ماورای   و   آدمی  فطرت  در  ریشه  که

  را   آدمی  بلند  مقام   سویی  از  که  موازینی  و  اصول
 سوی   از  و  شناسدمی   باز  طبیعت  بر  حکومت  در

  طبیعی   محیط  در  که  تصرفی  و  وی   کردار   به  دیگر
 باالتر   منبعی   از  ملهم   سامانی  و  نظم  کند، می  خود

واالتر   مقصود   این.  بدهد  طبیعت  و  ماده   از  و 
  تعالیم  به  آوردنروی   با   مگر  شود،نمی   حاصل
  رویارویی   در  انسان  راهنمای   هاستقرن  که  دینی،

. است بوده جهان و طبیعت با



 

25 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 با  او  ارتباط  و  اخالق  به  انسان  تعهد  چگونگی  1
 خالق  و  مالک  که   است  نگرشی  به   مربوط  طبیعت

  این   بر  و  داندمی  خدا  را  و مخلوقات  طبیعت   یگانه
  مخلوقات   اشرف  عنوان  به  انسان  که  است  باور

 این   ضمانت  2. نباشد  مفسدانه  باید  تصرفش  الهی
بودن  بندگی   مفهومبه   امر عبد   انسان   و 

  به   تا  سازدمی  قادر  را  انسان  که  صفتی.  گرددبرمی 
  . شود  نایل  -الهی  خلیفه  -خود  انسانیت   کمال

  بر   و  است  زمین  روی   الهی  خلیفه  که  انسان»
 هایخواسته  و  امیال   مطابق  راند،می   حکم   زمین
 الهی   احکام  مطابق  بلکه  راند،نمی  فرمان  خود
 ذات   نماینده  تواندمی   صورتی  در  او.  راندمی   حکم
 گذر  شخصی  های انگیزه   محدوده  از  که  باشد  باری 
  ذات   اراده  تسلیم  کامالً  را  خود  اراده  و  کرده

  چیز   هر  از  قبل  را  اسالم  پیامبر  ،قرآن.  کند   خداوند
  آنکه   خالصه.  است   کرده  معرفی  خداوند  عبد

  باشد،   خدا  خلیفه  تا  شده  آفریده  انسان  اگرچه
 خداوند  عبد  تا  شده  آفریده  دیگر  جهت  از  ولی

  انسان،   خلقت  مهم   فلسفه  ،قرآن  در  چنانکه   باشد، 
  انسان   پس  است،شده   دانسته  خدا  کردن  بندگی

 واالنس  الجن  خلقت  ما  و»  3است.   اهللخلیفه   عابد
 اللهیخلیفه   شرط  و  (،56، )ذاریات/«لیعبدون  اال 

  و   عدل  نیک،  اخالق  مبنای .  است  و عدالت  تقوا
 پیدا تحقق تقوا بدون هرگز نیز عدل و است علم
  مفاهیمی   علم،  و  تقوا  عدل،  عبارتیبه .  کند نمی

 اجرایی  های سیاست  ها،آن  پایه  بر  که   انداساسی 
  برداری فرمان  تجلی  که  اسالمی  حکومت  اداری   و
  است،  بشری   جامعه  قوام  و  زندگی  مدد  و  خدا   از

 محدود  تصرف  فضایی  چنین  در  و  شودمی  تدوین
 هم   را  اشخاص  مالکانه  تصرف  کهدرحدی   است،

»دانندمی  محدود   التطغوا   التعتدوا،  التسرفوا،: 
  رویمیانه .  «بالباطل  بینکم   اموالکم  تاکلوا  ال   فیه،

  نفع   به  و  اسالم  تأکید  مورد  مصرف  در

 
 اسالم،   نظر   از  زیست  محیط و  طبیعت  مصطفی،    سید  داماد،   محقق  1

 .89تا    78از   - 13شماره    - 1373بهار  نامه فرهنگ،  

 استخدام  یعنی  نیز  آن   از   مراد  و  هاست،انسان
  انسانی   هر  که  ایگونه به   طبیعت   و مدبرانه   عاقالنه
  و   فردی   شؤونات  حدّ  در  طبیعت   از  است  موظف

 و  اخالقی  وجدان.  کند  برداری بهره  خود  اجتماعی
 و  زندگی  محیط  کندمی   حکم  نیز  پاك  فطرت

.  نکشانید  فساد  و  نابودی   به  را  خویش  امکانات
 احسن   کما  احسن  و  الدنیا  من  نصیبک  تنس  وال »

 الیحب  اهلل  ان  االرض   فی  الفساد  التبغ  و  الیک  اهلل
  نیازهای   تأمین  حتی  (،70)قصص/،  «المفسدین

 زیان   سبب   هم  غریزی   نیازهای   تأمین  و  ضروری 
 آمنوا  الذین  ایها  یا. »شودنمی   طبیعت  به  رساندن
 و  ذکراهلل  عن  الاوالدکم  و  اموالکم  التلهکم

الخاسرون«، )منافقون    هم  فاولئک  ذلک  یفعلمن 
 . (9ایه 

 
 اقتصادی  کارهایراه -2-11
  با   همراه  اسالم  نظر  از  طبیعت   بر  انسان  سلطه
  زندگی   اقتصادی   بعد  در.  است  مسئولیت   و  تعهد
  دو   عنوانبه   اجتماعی  اقتصادی   قلمرو   در  یا  فردی 

 اعمال   جامعه  و   فرد  محدوده  در   دستورالعمل
 .شودمی 

 
 مالکیت  در محدودیت -1-2-11

  یابیم که درمی   اسالم  اقتصادی   فرهنگ  به  توجه  با
 افراد  خصوصی  مالکیت  دانستن  جایز   ضمن  اسالم

  مرج   و  هرج  نوع  هر  جلوی   اما  امالك،  و  اموال  بر
  مالکیت   اسالم  زیرا.  گرفت  نیز  را  اقتصادی   و  مالی

 که  داندمی   مجاز  شرایطی  در  تنها   را  خصوصی
  توده  برای  خدمات  و  کاالها  تولید  برای   شخص

. بپردازد  کوشش  و  تالش  به   زمین  روی   بر  مردم
  برداریبهره   و  حیات   دوره  در  ندارد   حق  انسان
  مستقیم  اثر که  کند وارد طبیعت  به  آسیبی خود

  نسل   و  طبیعت  سالمت  آسیب،  این  غیرمستقیم  و

محیط زیست و مسئولیت انسان، بیروت،  الدین، محمد منیر،سعد  2

 .م 1996، پائیز،  3مجله المنهاج، شماره

 .73٫- 72طبیعت و محیط زیست از نظر اسالم، ص  3
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  قرآن   که  فسادی .  بیندازد  خطربه  را  آینده  و  حاضر

  صرفاً   نمود  منع  و  مذمت  را  آن  کوبنده  تعابیر  با
  الهی معصیت   و   دیگران  به  ستم  اخالقی،  فساد

  و   محیط   در  انسان  جای نابه   دخالت  بلکه   نیست، 
 فساد  اسالم،   پس.  شودمی   شامل  نیز  را  طبیعت 

  جائبه   همه  آبادانی  به  و  منع  را  اشکال  تمام  در
 . کندمی دعوت

 
 آبادانی   و عمران ایجاد -2-2-11

 میزان به  ای جامعه  هر  مادی   حیات  و  اقتصاد
  مفهوم   . است  وابسته  آن  اقتصادی   تولید  و  درآمد
  ویژگی   نسلی  هر  در  و  ای جامعه  هر  در  آبادانی
  خام   مواد  از  باید  انسان  و  دارد  را  خود  خاص

 خلیفه  نماید.  بردای بهره   صحیح  شکلیبه   طبیعت
  بر   او  توانایی  میزانبه  زمین  روی بر  انسان  بودن
»دارد  بستگی  آبادانی  ایجاد   من   انشاکم  هوا. 

)هود/…  فیها   استعمرکم  و  االرض  زیرا   (.61«، 
 ابعاد   همه  در  و  واقعی  مفهوم   به  آبادانی   کهزمانی تا

 های جهت   از  هاملت  و  افراد  نگیرد،  صورت
  مشکل   با  فرهنگی  و  عقیدتی   امنیتی،   گوناگون

  آدمی   رسالت   دیگر،   طرف  از  بود.  خواهند  مواجه
 های سرمایه  و  منابع   از  ای گونهبه   که  استآن

 هاآن  نابودی   موجب  تا  کند  برداری بهره   موجود
 .نشود

 
 بهداشتی فقهی کارهایراه -3-11
  زمین،   ها،آب  احکام   جمله  از  اسالم  فقهی  احکام
  محیط   از  حفاظت  احکام  و  مساقات  و  مزارعه
 است  توجهمورد  حدی تا   بهداشت  اهمیت  و  زیست

 ویژه  احکام  مردگان،  اجساد  دفن  برای   حق  که
  حفظ   بر  اسالم  تأکید  گویای   که   دارد  را   خود

 آلودگی  اسالم  در.  هاست آلودگی  از  زیست   محیط
  به   و  است  شدهتبیین   نجس  حکم  با  حدازبیش 

 
 . 121ناظر حسین زکی، فرهنگ جهاد، ص    1

  جهت   که  شدداده  هشدار   آن  به   راجع  جامعه
  باید  عملیه  های رساله  و  فقهی  کتب   به  آشنایی
 . نمود مراجعه

 

 حقوقی  کارهایراه -4-11
 مختلف،  های زمینه  در  آدمی  عملکرد  و  فعالیت

  ارتباط   جامعه  افراد  سایر  با  هم  و  طبیعت   با  هم
 حقوق  رعایت  از  ناگزیر  او  و  دارد  مؤثر  و  مستقیم
.  است  ارتباط  در  آنها   با  نحوی به  که  استکسانی 

 از  قانون   و  شرع  حکم   به  صورت،این  غیر  در
  جلوگیری  جمعی  و  فردی   حقوق  به  ضرررسانی

 وجود  کلی  قواعدی   اسالمی،  حقوق  در.  شودمی 
 منع  دیگران  به  ضرر  رساندن  از  را  افراد  که  دارد
 که  عملکردی   هرگونه   از  اسالمی  حاکم  و  کندمی 

  سایرین   به   ضرر  موجب  غیرمستقیم   یا   مستقیم
  و   فقه  در  کلی  قواعد   این.  کند می  جلوگیری   شود،

  بر   اهم  تقدیم  قاعده : »از  عبارتند  اسالمی  حقوق
  نظام   حفظ  لزوم»  ،«عمومی  مصلحت»  ،«مهم

  حاکم   اختیارات»  ،«عدالت»  ،«الضرر »  ،«جامعه
 .«اسالمی

 

  طبیعی   منابع  از  حمایت  در  اسالم  نقش  -12
 زیست محیط و

 دو  زیست  محیط  و  طبیعت  از  دفاع  در  اسالم
 که  استداده  قرار   موردتوجه  را   احکام  دسته

 1از:  عبارتند
 

  و   سلبی  حکم  اسالم   یعنی   سلبی؛  احکام  -1-12
  ارائه   زیست  محیط   و   طبیعت  درباره  منفی
 کند می

 

 زمین  در  فساد -1-1-12
  در   تخریب  و  طبیعت  ویرانگری   هرگونه  از  نهی
  یاد   االرضفی  فساد  عنوانبا  آن  از  قرآن  که  آن،
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  مجرمان   که  است  بزرگی  عنوان  این  و  کندمی 
 سعی  تولّی  اذا  و. »شوند   متصف  آن  به  توانندمی 
 النسل  و  الحرث  یهلک  و   فیها  لیفسد   االرضفی

)بقره/  الیحب  واهلل  کلوا  …»  (؛205الفساد«، 
  االرض فی   تعثوا  ال   و  اهللرزق  من  واشربوا

)بقره/«مفسدین   که   دهدمی  هشدار  قرآن  (؛60، 
 آفرینان  فساد)   فرعون  مانند   زورمداران   فریب
  اتهام  مصلحان  به   که   نخورند  را(  زمین  در  اصلی
  ان   او  دینکم  یبدل  ان  اخاف  انی»  زنند:می  فساد
)غافر/«الفساد  االرض فی   یظهر باالخره26،    (؛ 
  مردم   از  دیگر  گروهی  و  منافقان  ثمود،  قوم  ،قرآن

  کرده   نکوهش  زمین  در  فساد  ایجاد   دلیلبه  را
 . است

 
   الضرر قاعده -2-1-12

  وسیعی  بسیار  قلمرو  اسالم  دین  در  قاعده  این
در   را  بشر  زندگی  زوایای   تمامی   و  دارد،

 زیادی  شمار   آیات و  از  گروهی  طبق  بر.  گیردمی بر
اجماع  عقال  سیره  روایات،  از   هیچ  فقهاء،  و 

.  برساند   ضرر  دیگران   به   نیست  مجاز  مسلمانی
  طبیعت   نابود کردن  و  زیست  محیط  ساختنآلوده

 زدنزیان  های نمونه  ترینواضح  از  طبیعی  منابع  و
  مردود   را  آن  قاطعیت  با  اسالم  که  است  دیگران  به

 حد   در  حدیث  قالب  در  الضرر  قاعده.  است  شمرده
  این   به  نیز  سنت  اهل   و  رسیده   اثبات  به  تواتر

 الضرر قاعده به توجه با پس. دارند اهتمام قاعده
  دلیل به   توانندنمی  هاانسان  االسالم،فی  الضرار  و

 و  ضرر  دیگران  به  طبیعت  از  افراطی  برداری بهره 
  سودجویی   و  برداریبهره   اگر  کنند.   وارد  زیان

 جانداران،  و  هاانسان  زیست  محیط  از  رویهبی 
  نظر   از  باشد،  دیگران  یا  و  خودبه   اضرار  موجب
 هوا،   صوتی،  آلودگی  پس  است.  مردود  اسالم
 شودمی  دیگران  به  ضرر  موجب  چون   آب  و  خاك
 باشد. نمی جایز

 
  بردن بین  از  و  درختان  قطع  از  نهی  -3-1-12
 گیاهان  و مزارع

  و   درختان  قطع  از   متعددی،  احادیث  در
  نهی  هاآن  زدنآتش   و  گیاهان  و  مزارع  بردنبین از
  کردن نابود   و  بریدن  از  پرهیز  و   شدهنکوهش   و

  حساب به  عمر  افزایش  عامل  عنوانبه  درختان
  نیز   .(319  ص  76  ج  )بحاراالنوار  استآمده 

  کنند،   نابود  را  دارمیوه   و  مفید   درختان  کهکسانی 
ج    اندشده   تهدید  الهی  عذاب  به ص    5)کافی 

  مزارع   تخریب  و  درختان  قطع  شیعه  فقهای .  (264
 و  اندنشمرده  جایز  دشمن،  سرزمین  در  حتی  را،
)جامعداده  قرار  ناپسند  و   مکروه  را  آن  اند 

 همه  .(412٫  ص  ،3ج  کرکی،  محقق   المقاصد،
  زیست   محیط   بقای   و  حفظ   جهت   در  اینها
 . باشدمی 

   ایجابی احکام -2-12
  طبیعت   درباره  ایجابی  و  مثبت  احکام  اسالم  یعنی

 .دارد محیطی  زیست مسائل و
 

  انفال -1-2-12
  مالک،   بدون  و  موات  اراضی  اسالم،  در

  سواحل  سکنه،  از  خالی  و  مخروبه  های سرزمین 
 مراتع،   و  هاجنگل   معادن،  ها،بیابان  ها،کوه  دریاها،

 و  خدا  آن  از  …  و  زیرزمینی  های آب  و   هوا  و  فضا
  االنفال   قل  االنفال  عن  یسالونک. »اوست  رسول

  اختیار   و  تصرف  تحت  (، و1)انفال/  «والرسول  هلل
 تواند می   بخواهد  که  تصرفی  هرگونه  و  اوست،
ج    اعمال الفقهاء، عالمه حلی،  )تذکره  ،  2نماید 

 تعلق  مشخصی  افراد  یا  و  فرد  به نفالا  . (402ص  
  اسالمی  حاکم اداره تحت غیبت  زمان در و ندارد
  برای  و  آیدمی   حساب به   عمومی  اموال  از  و  است

)کشف  مباح   و  حالل  شیعیان  اللثام، است 
جفاضل  ص2هندی،    با   توانندمی   آنان  . (300  ، 
 از  صحیح  استفاده  و  موات،  های سرزمین   احیاء

 های بهره   هاجنگل   و  مراتع  دریاها،  سواحل  معادن،
  با .  (174، ص61ببرند )جواهرالکالم، ج  شایسته

 همه  و  است،  عمومی  اموال   از  انفال  اینکه  به  توجه
  بهینه   استفاده   هستند،  شریک  آن  منافع  در  مردم

  حکومت   زیرنظر  که  دارد  اقتضا  عمومی  اموال  از
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  حقوق  تا  گیرند  قرار  برداری بهره  مورد  اسالمی

 را   منابع   این  خاص  ای عده   و  نشود،  تضییع  مردم
 های استفاده   و  رویهبی   های سودجویی  وسیله

  اموال   غارتگران  و  ندهند  قرار  خود  ستمگرانه
  ها بیابان  و  هاکوه  دریاها،  سواحل  اراضی،  عمومی؛

  سازمان   که  نکنند،  غارت  را  هاو جنگل  معادن  و
  این  مسئولیت  ایران  در  زیست  محیط   حفاظت

 .دارد برعهده را انفال به  مربوط امور
 

 آبادانی و  عمران به اهتمام -2-2-12
  منابع   آبادانی  و  عمران  به  ای ویژه  اهمیت  اسالم
 معصوم  پیشوایان  از  هاییسفارش  و  است  داده

 و  زراعت  زمین،   آبادی   خصوص  در (  السالمعلیهم )
 در   که  است  شده وارد   هاآن  از  حمایت  و  حفاظت

.  شدیم  متذکر  نیز  اقتصادی   کارهای راه  بخش
  در  مردم  روزی   کسب  و  معاش:  فرمایدمی(  ع)علی
 تجارت،   آبادانی،  و  عمارت  امارت،:  است  چیز  پنج

  در   آبادانی  اهمیت  دلیل  و  …  صدقات  و  اجاره
 از  را  شما  که  اوست :  فرمود  خداوند  که  است  این

واگذاشت،   شمابه  را  او  آبادی   و  آفرید،  زمین
  که   یابیمدرمی  خدا  کالم  از  ما  و  (؛61)هود/

  دستور   زمین  کردن آباد  به  را  بندگانش   خداوند
 آورندمی   دستبه   زمین  از  که  آنچه  تا  است،  داده

  در   همچنین  1باشد.   ایشان  حیات  و  زندگی  وسیله
  امر  ترینمهم   اشتر  مالک  به  خویش  فرمان

  متوقف  باشد،  و خراج  مالیات  اخذ  که  را  حکومتی
 اگر  که  ای گونهبه   کند،می   آبادانی  و  عمران  بر

 آبادانی  و  عمران  به  توجهبدون  حکومتی   دستگاه 
 و هالکت  نابودی   به  گویا  کند،اقدام  مالیات  اخذ  به

)نهج  زدهدست  خدا  بندگان نامه  است  البالغه 
 از  را  قنات  حفر  و  کاری نهال (  ص )  پیامبر.  (53

 
 . 95، ص 13و ج    35، ص 19الشیعه، حر عاملی، جوسائل1

، ص  101داند )بحاراالنوار، ج  می  جاریه  صدقات
  و   کاری درخت  و  درخت  پرورش  پس  .(97

 برخوردار   خاصی  جایگاه  و  اهمیت  از  داری جنگل 
 آخرت  و  دنیا  آبادانی  و  اصالح  وصف  این  با.  است

 داوری   و  ناپذیرندتفکیک  و  بوده  همبا 
  دین   اهل  و   دنیا  به  را  دنیا  اهل  که  خواهانهجدایی

 یا  عمدی   تجاهل  نتیجه  باشند،   آخرت  دنبالبه
 . باشدمی  دین به سطحی  نگاه یا غفلت

 
   حیوانات از حمایت -3-2-12

 انسان،  بهره  سبز  فضای   از  که  ای فایده   گونههر
  آن  مانند  و  پرنده  رونده،   خزنده،  دونده،  حیوان
 زیرا است، اسالم مقدس دین ترغیب مورد باشد، 

  زیان   که  آزاربی  زنده  موجود  هر  به  الهی  رهبران
 نمودندمی   احسان  رسد،نمی   کسی  یا  چیزی به  او
.  کردندمی   توصیه  دیگران به   هم  را  کاری   چنین  و

 جگر  کردنخنک:  فرمایندمی (  ع)   محمدباقر  امام
  تشنه   جگر   هرکس  و  است   واجب  تشنه،   و  گرم

 را  او  خداوند  نماید،  سیراب  را  غیر آن  یا  حیوان
 خدا  معنوی   ظلّ  از  غیر  ای سایه  هیچ  که  روزی   در

)بحاراالنوار،   دهدمی   پناه  خود  سایه   در  نیست،
 برابر  در  هاانسان  تمام  اسالم  در.  (100، ص 101ج

  شناخته   مسئول  جانداران  و  حیوانات  از  حمایت
»نویسدمی   "ولوبون  گوستا ".  اندشده    بالد   در: 

  نیست،   الزم  حیوانات  از  حمایت  جمعیت  اسالمی
 حیوانات  بهشت  توانمی  را  دنیا  از  قطعه  این

  را  طیور  و  گربه،  سگ،  حقوق  مسلمانان  دانست،
 معابر،  و  مساجد  در  مخصوصاً  کنند، می   رعایت
  ها مناره   و در  کنندمی  پرواز  آزادی   کمال  با  طیور
 هستند  ای گونه به   بارهاین  در  مسلمانان  دارند،  النه
 آنان  از  را  چیزها  خیلی  اروپائیان  ما   باید  که

  وبالده   عبادهفی  اهلل  اتقوا(: »ع)  علی  2. «بیاموزیم

لوبون2 تمدنگوستاو  مترجم:    و  اسالم  ،   فخرداعیمحمدتقی  عرب، 

 .1394، تهران: جاویدان، چاپ اول،  گیالنی
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  والبهائم،   البقاع  عن  حتی  مسئولون   فانکم
)نهج «والتعصوه  اطیعواهلل خطبه  ،    (؛ 166البالغه 

  بترسید،   خداوند  از  شهرها  و  بالد  و  بندگان  درباره
 کاری تبه  و  ویرانی  به  و  کنید  ستم  کسی  بر  مبادا)

 شما   همه(  کنید  اقدام  شهرها  و  بالد  در  زمین
  حتی   گیرید،می  قرار  پرسش   مورد   و  مسئولید 

 مزارع  دلیلچه  به  که)  چهارپایان  و  هازمین   درباره
 را  هاخانه   و  شهرها  بردید،  بین   از  را  هاجنگل   و

 اذیت  مورد   را  بسته  زبان  حیوانات  و  نمودید،  ویران
 در   زیست  محیط  از  حمایت.  (دادید  قرار  آزار  و

 هیچ  در  آن  همانند  که  است  ای گونه به  خطبه  این
( ص)  خدا  رسول.  است  نشده  دیده  بشری   مکتب

 حیوانات   که  نمودمی   سفارش  اسالم  مجاهدان  به
 حیوانات   کردنپی   و  نکرده   کشتار  جهتبی   را

  البهائم   من  تعقروا  وال»  است  ممنوع  دلیل  بدون
اکله«، )وسایل   من   لکم   البد   ما  اال   لحمه  یوکل  مما

  حالل   حیوانات  یعنی   (، 381، ص  23الشیعه، ج  
  ها،آن  گوشت   به  احتیاج  صورت در  جز  را  گوشت
  را   حیوانات  کردنمثله  خداوند.  نکنید  کشتار
، «بالحیوان  مثّل  من  اهلللعن»  کند،می   لعنت

  گوشت  و خوردن  (382، ص  64)بحاراالنوار، ج  
  نیز (  ص)  پیامبر.  استشده   شدید  نکوهش  نیز  آنها
 اهللرسول  نهی. »نمود نهی را حیوانات کردنمثله 

،  «بها  الممثول  توکل  ان  و  بالدواب  یمثّل  ان(  ص)
ج  )بحار   ص  64االنوار،    اسالم  در  .(385، 

 های جوجه  النه  به  هجوم  و  حمله  همچنین
 آسایش  و  خواب  بردنبین  از  و  شده نهی   هاپرنده 

. گرفت  قرار  نکوهش  مورد  هاآن  استراحت  و
»فرمود(  ص)   خدا  رسول  فی  الفراخ  التاتوا: 

،  «یصبح  حتی  منامه  فی  الطیر  ال   و  اعشاشها
  النه   به  ( یعنی381، ص  23)وسایل الشیعه، ج  

  ها،آن  استراحت  هنگام  در  و  نکنید  حمله  هاجوجه
  صبح   کهآن  تا  نبرید  بین  از  را  آنها  آسایش  و  خواب
(  ع)صادق  امام  از  عمار  بن  معاویه  .کند   طلوع

 
 

 االفعی  اال   کلها  الدواب  قتل  اهلل  اتق: »نموده  روایت
ج  «والفاره   العقرب  و الشیعه،  )وسایل  ، ص  12، 

از545   و   عقرب  افعی،  جزبه  حیوانات  کشتن  ( 
  زندگی   محیط  در  سه  این  زیرا  بپرهیزید،  موش
  اسالم  اهمیت.  شودمی  زیان  و  ضرر  موجب  انسان
 بابی   که  است  حدی   در  طیور،  و  حیوانات  به  نسبت 

  داده   اختصاص  آنهابه   را  فقهی   و  حدیثی  ابواب  در
  به   نسبت  اسالم  حساسیت  از  حکایت  امر  این  و

 حفاظت  و  جانداران  حقوق  رعایت  و  زیست  محیط
 . دارد هاآن از
 

 آلودگی  از نهی  و  نظافت به اهتمام -3-12
 از  یکی  بهداشت  رعایت  و  نظافت  به  توصیه

 در  .است  «زیست  محیط  حفظ»  برجسته  مصادیق
 از  پرهیز  و  نظافت  و  بهداشت  رعایت  اسالم

.  است  برخوردار  ای برجسته  جایگاه  از  آلودگی
  حساس  عناصر  را   الهی  دین  هندسه  اصیل  خطوط

  مسائل   درباره  که   دهد،می   تشکیل  مهمی  و
 درباره  را  «آزادی   و  عدل»  اخالقی  و  حقوقی
  « معطربودن  و  پاکی »  سالمتی  و  بهداشتی  مطالب

  به   خدا  قهر   که  طوری همان.  بردنام  توانمی   را
 رحمته   تسعی»  شود؛می   تنظیم  او  مهر  رهبری 

 تمام  (16دعای  ، )صحیفه سجادیه،  «غضبه  امام
 به  حیات،  مختلف  شئون  در  دینی  های برنامه 

  و  طهارت»  و  سو  یک  از  «آزادی  و  عدل»  زعامت
ارائه  تدوین  دیگر  سوی  از  «طیب . شودمی  و 
  یحب   طیب  تعالی  اهلل  ان: »فرمایدمی (  ص)  پیامبر

  الکرم،   یحب  کریم  النظافه،   یحب  نظیف  الطیب،
)نهج  ،  «افنیتکم  فنظفوا  الجود،  یحب  جوادُ

ج   ص  2الفصاحه،   پاك  خداوند  یعنی   .(606، 
  و   است   پاکیزه .  دارد  دوست  را  پاکی   و  است

  زندگی   آستان  و  فِنا   پس  .دارد  دوست  را  پاکیزگی 
 که، این  حدیث  از  مستفاد.  نمایید  پاکیزه  را  خود

  صبغه(  ص)  پیامبر  منظر   از  محیطی  زیست  اصول
 رعایت  و  خوب  بوی   ضمناً  و   دارد،   ملکوتی
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  اصل   سه  و  کند،می  تلطیف  را  روح  پاکیزگی،

 و   همیشگی  همگانی،  یعنی  اطالق  و  دوام  عموم،
 حدیث  در  ملحوظ  بودن  فراگیر  و  جانبه  همه
  و  پیر  مرد  و  زن  از  اعم   هاانسان  تمام  و.  باشدمی 

  های مکان   تمام  که   موظفند   ملت  و  دولت  و  جوان
 در  پاسبک  نسیم  که  دارندنگه   نظیف  را  نظرمورد

 بوی به   را  شهروندان  شامه  برزن  و  کوی   چنین
( ص)پیامبر  دیگر  روایتی  در.  کندمی  آشنا  خوش

»دارد   الیدخل   فانه  فتنظفوا  نظیف  االسالم  ان: 
  فان   مااستعطعتم   بکل  تنظفوا  و  نظیف  اال   الجنه

 یدخل  لن  و  النظافهعلی  االسالمبنی   تعالی  اهلل
)نهج «نظیف  کل  اال   الجنه ج  ،  ، ص  2الفصاحه، 
 وظیفه  تقوا  همتای   را  نظافت(  ص)(؛ پیامبر998

  و   داندمی   جانبه  همه  و  همیشگی  و  همگانی
 ما   اهلل  فاتقوا: »آمده  کریم  قرآن  در  که  طورهمان

  درباره   نیز (  ص)   ( حضرت16، )تغابن/«استطعتم
،  « استطعتم  ما  بکلّ  تنظفوا: »فرمود  توصیه  نظافت 

  خوش بوی   چون  .(606، ص  2الفصاحه، ج  )نهج 
( ص)پیامبر  یعنی  خدا  حبیب  و  خداست،  محبوب

 تعالی  اهلل  اذن  لو: »فرمود  که  اوست  دوستدار  نیز
، «والعطر  البرّ  فی  التجروا  الجنه  الهل  التجارهفی

  بهشت   در  گرچه  . (607، ص  2)نهج الفصاحه، ج  
 تجارت  رنج  بدون  روحی  و  بدنی  نیازهای   تمام

  ستد   و  داد  مجال  آنجا  در  اگر  ولی   است،  تامین
 قرار  تجاری   کاالی   را  عطر  و  گندم  بهشتیان  بود،
  جامعه   نان  به  اسالم   اهتمام  از  کنایه  که  دادند،می 
  و  سالم  محیط  به  اهتمام  و  سالم  اقتصاد  پرتو   در

  زیست  اصول  ظلّ  در  که  است  معطر  و  پاك  هوای 
  حاجت   قضای   اسالم،   در  .شودمی  فراهم  محیطی 

  دار میوه   درختان  زیر  و  جاری   نهرهای   کنار  در
است )المقنع، شیخ  شده   شمرده  ناپسند  و  مکروه

 هازباله   که  شدهتأکید   همچنین  . (8صدوق، ص  
االنوار، ج شوند )بحار  دفن  ناخن  و  خون  مو،   مانند

  و   نظافت  به  اسالم  ویژه  اهمیت  . (123، ص  27

  حفظ   از  را  اسالم  روشن  حمایت  آلودگی،  از  پرهیز
 . رساند می آن نکردنآلوده و زیست محیط

 

 گیرینتیجه  -13
ترین دین جهانی  عنوان آخرین و کاملاسالم به

در حمایت از محیط زیست قدمتی تاریخی دارد 
افزون اینو  آموزهبر  لزوم  نکته  که  دینی  های 

حمایت این  به مثبت  میها  به  شمار  توجه  آید، 
به آیات   ،نگری محیط زیست در اسالم با بصیرت

خورده و این نکته به حمایت از محیط  الهی گره 
داده تقدس  جنبه   است.زیست  از  های  گذشته 

اخالقی و معرفتی توجه به طبیعت که ناشی از  
نگاه توحیدی، یکپارچه دانستن هستی و احترام 

احکام است،  آن  سامان   به  که  دادن اسالمی 
دارند برعهده  نیز  را  متعارف  محیط    ،زندگی 

قرارداده  طبیعی پرتو حمایت خود  در  در   اند.را 
از   زیست  محیط  از  اسالم  حمایت  مجموع 

محسوب برجستگی  اسالم  دین  افتخارات  و  ها 
های  همه پیچیدگی که امروزه با شکلیبه   .شودمی 

  ، های حمایت از آنمحیطی و روش  علوم زیست
راهمی  باشد تواند  این  .گشا  خاطر  در  باید  رابطه 

خطرنشان که  زیستکرد  روزبه  ات  روز محیطی 
شوند و در نتیجه برای پشتیبانی از تر می پیچیده 

محیط زیست طبیعی به جهاد پویا و بصیرت در 
با  رویارویی  برای  اسالم  روح  به  توجه  با  احکام 

 . چنین موقعیتی نیازمندیم 
و در آخر این آیه شریفه را که اهمیت محیط و  

بر   آن  تأثیر  و  ما گیاهان  برای  را  خداشناسی 
دهیم:  حسن ختام کالم قرار می  ،کندتداعی می

»وَهُوَ الَّذَِی أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ  
حَبًّا   مِنْهُ  نُّخْرِجُ  خَضِرًا  مِنْهُ  فَأَخْرَجْنَا  شَیْءٍ  کُلِّ 

دَانِیَۀٌ وَجَنَّاتٍ   مُّتَرَاکِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ  
انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ إِنَّ فِی ذَلِکُمْ آلیَاتٍ 
؛ او کسی است که از آسمان آبی  یُؤْمِنُونَ  لِّقَوْمٍ 
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گیاهان آن  بوسیله  و  کرد  گوناگون    نازل 
های سبز خارج  ها و شاخهرویانیدیم، از آن ساقه 

های متراکم و از شکوفه  ها دانه ساختیم و از آن 
خوشه  رشته نخل  با  بیرون ها  باریک  های 

باغ  و  انار  فرستادیم  و  زیتون  و  انگور  انواع  از  ها 

بی  و  یکدیگر  به  هنگامی شبیه  میوه  شباهت  که 
نش بنگرید که کند به میوه آن و شیوه رسیدمی 

 هایی برای افراد با ایمان است«.در آن نشانه
 . اتبع الهدی« »والسالم و علی من
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رفت از بحران با مطالعه و تحلیل نقش مدیریت آبِ بخش کشاورزی در برون
 قرآنتاکید بر آیات 

 
 معصومه پازکی 

 
 (masomepazoki93@gmail.comول: و)نویسنده مس  ایران -نور، تهرانریزی روستایی، دانشگاه پیاماستادیار گروه جغرافیا و برنامه

 

 چکیده  
آب یکی از چهار عنصر سازنده جهان هستی است که از دیدگاه دین مبین اسالم، مبدا آفرینش انسان و حیات 

( می باشد. با افزایش جمعیت، نیاز به غذا افزایش پیدا کرد "حی   شیء  کلی  الماء  من  وجعلنا") برروی کره زمین  
 زیست  محیط  از  اندازه  از  بیش   و با گسترش تکنولوژی، کشاورزی نیز رشد پیدا کرد که همین امر باعث استفاده

حیات   منافع   و   آب   نسبت به  قرآننجاکه  آزده است. از  برهم  را  محیطی   زیست  توازن  و   و منابع آبی شده و تعادل 
دارد، لذا در این پژوهش سعی شده است تا مدیریت منابع آب جهت   ایویژه   توجه  بخش آن، برای جانداران،

مندی  کارهای مناسب برای بهره بررسی کرده و در نهایت راه  قرآنرفت از شرایط بحرانی را با توجه به آیات  برون 
بر پاسخگویی   قرآندار از منابع آب در بخش کشاورزی ارائه شده است. حفظ محیط زیست و تاکید بهینه و پای

به  ما  ارکان دین  و  اساسی  اصول  از  الهی  نعمات  برابر  در  ازاین شمار می انسان  و  پرورش اخالق زیست آید  رو 
سازی عموم و آگاه  ی قرآن ده پژوهشکده  محیطی و همکاری بین عالمان دین و متخصصان بخش کشاورزی و ایجا

 گردد.  ویژه کشاورزان، پیشنهاد می مردم به 
 

 ، مدیریت منابع آب، بحران آب قرآن:  ی کلیدیهاواژه
 

 مقدمه 
بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقش حیاتی را  

درصد تولید ناخالص    11برعهده دارد، زیرا حدود  
از  درصد   23ملی،   اشتغال و تأمین غذای بیش 

زاد و  دهد )حسیندرصد جامعه را پوشش می   80
حالی1393همکاران،   در  این  و  که،  (،  است 

طور مستمر در حال ظرفیت توسعه منابع آب به 
(،  1391کاهش است )کشاورز و دهقانی ساتیج،  

تنش  که  امروز  دنیای  روزبهدر  آبی  روز های 
می پیدا  سیافزایش  اجرای  و است کنند،  ها 

های کشاورزی هاِی مدیریت آب در فعالیتشیوه 
 های نوین کشت و آبیاری،گیری از روشو بهره 

مانند؛اجتناب عواملی  است.  افزایش  ناپذیر 
جمعیت، محدودیت و آلودگی منابع آب و توسعه  

نگری در بخش کشاورزی و صنعت،  بدون آینده 
شکل  تنش سببِ  در  گیری  کشور  آبیِ  های 

  ایران   کشور  مردمِ  های اخیر شده است. دینسال 
 مواهب   از  گیرانبهره   برای   اسالم  و  است  اسالم

  در   و  است  داده  قرار  فراوانی  شرط  و  قید   حیات،
  آنها   مصرف  چگونگی   و  تحصیل  مشروعیت

  اسراء،  سوره   70  آیه  در  و  است   شده  قائل   شرایطی
  برداریبهره   برای   طبیعت   در  که  را  چهآن  خداوند
  نعمتی   چنین   و   دانسته  طیّبات  دارد،  قرار  انسان

  وَلَقَدْ)  است  کرده  معرفی  انسان  کرامت  مایه  را
  وَرَزَقْنَاهُم  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِی  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَبَنِی   کَرَّمْنَا

  خَلَقْنَا  مِّمَّنْ  کَثِیرٍ  عَلَى  وَفَضَّلْنَاهُمْ   الطَّیِّبَاتِ  مِّنَ
 گرامى  را  آدم  فرزندان  ما  راستىبه   و:  تَفْضِیلًا
[  ها مرکب   بر]  دریا   و   خشکى  در  راآنان  و  داشتیم

  روزى  ایشان  به  پاکیزه  چیزهاى   از  و  برنشاندیم
 خود  هاى آفریده  از  بسیارى   بر   را  هاآن  و  دادیم
نعمت  .دادیم  آشکار  برترى  از  بزرگ  یکی  های 

همین دلیل  است. بهالهی در جهان طبیعی آب  
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آیه    قرآن در  الماء کل شیء  "کریم  وجعلنا من 
ای را از آب قرار دادیم )انبیا  زنده   و هرچیز  "حی

باغ30/ )سلیمانی  موسوی (  و  :  1396مقدم،  شاه 
  اشاره   فرقان، با   50  تا   48  آیات  خداوند در(.  168

 احیاى   و  آسمان  از  طهور  آب  نزول  به
  موردنیاز  آب  کردنفراهم   و  مرده  هاى سرزمین 

  نعمتِ  این  یادآورى   به  را  مردم  ها، انسان  و  هادام
  لِیَذّکّروُا   بَینَهُم  صَرَّفنهُ  لَقَد  وَ: »کندمى   دعوت  الهى
  58  و  57  آیات  و در  «کُفورًا  إِاّل  النّاسِ  أَکثَرُ   فَأَبى

 به  مردم  دعوت  با  بیان،  همین  7/اعراف
:  است  شده  همراه  نعمت  این  از  گزارى سپاس 

و   «یَشکُروُن  لِقَوم  األیتِ  نُصَرِّفُ   کَذلِکَ» )پازکی 
موضوع اصلیِ پژوهش    رو(. از این1394شیخی،  

 هاآمیزه  از  گیری بهره   حاضر، مدیریت منابع آب با
جهت  به  قرآن  در  هستی  خالق  دستورات  و

آببرون بحران  از    به   بنا  کهزیرا  باشدمی  رفت 
  دارای  قرآن  همانا(  ع)  علی  متقیان  موالی   گفته

  آن   آورشگفت   مطالب   و  ناپیداست   و  ژرف   باطنی
  برطرف   قرآن  بدون   هاتاریکی  و  شودنمی  تمام

  فَرَّطْنا   ما:  یَقُولُ  سُبْحانَهُ  اللّهُ  و(  شد  نخواهد
  شَىْء   کُلِّ  تِبْیانُ  فیهِ:   قالَ  وَ  شَىْء  مِنْ  الْکِتابِفِى

 کهصورتى  در  بَعْضاً،   بَعْضُهُ  یُصَدِّقُ  الْکِتابَ  اَنَّ  ذَکَرَ  وَ
  را   چیزى   کتاب  در:  فرمایدمى  خداوند

  آن  در چیزى  هر بیان: فرمایدمى و فرونگداشتیم
 دیگر  بعض  گواه  قرآن  بعض  که  داده   تذکر  و  است
روش (.  است پژوهش،  این  انجام  تحقیقِ  روش 

با کمک کتابخانه   –تحقیق اسنادی  ای است که 
ای انجام منابع کتابخانه و استفاده از    قرآنآیات  
نهج شده  در  )ع(  علی  حضرت  البالغه است. 
اسالممی  که   هاستراه  ترینروشن  فرماید 

 انجام  از  اصلی  رو هدف، از این(197:  البالغهنهج )
 قرآنابتدا شناخت و آگاهی با آیات    پژوهش  این

می  آب  منابع  و  آب  زمینه  سپس  در  و  باشد 
راه دست به  منابع  کارهایی  یابی  مدیریت  جهت 

بخش کشاورزی  در    اساسی   باشد. سؤالمی  آب 
آیات   براساس  که  است  این  پژوهش    قرآناین 

راگونه می چ منابع آب  برون  توان  از جهت  رفت 
 بحران حاضر مدیریت کرد؟ 

 
 

 ادبیات تحقیق 
محیطیِ برای کشت  عوامل ترینمهم از یکی  آب

  ایعمده  تأثیر  باشد که محصوالت کشاورزی می
  بستر   نخستین و دارد  گیاهان  نمو  و  رشد  روند  بر

  رضا   امام  و  است  زنده  موجودات  تمام  برای   حیات
:  الحَیاۀِ  طَعمُ  الماءِ  طَعمُ:    فرمایدمی  السالمعلیه
:  49  ج  مجلسی،  عالمه)  است   زندگى  مزه  آب،  مزه
 حیات مسائل  ترینکوچک از اسالم دین(.  99

متعددی   آیات  در  کریم قرآن و نکرده غفلت بشر
 و دارد اشاره آب  یعنی  آن مهم عناصر از یکی به
خداوند   که کنیم می  مالحظه آیه 33در

 ما زمین  و هاآسمان آفرینش از بعد  :فرمایدمی 

 و زنده کند  را مرده زمین تا فرستادیمفرو را آب
 و گیاهان  تمامی منشأ و حیات مایۀ را آب

 در براین،  عالوه  .داندمی  هستی مایۀ و حیوانات

 نیز آیاتی  در   و  معرفی روزی   و رزق مایۀ آب قرآن

 آیات برخی  در و نشین شدههم الهی اسمای  با

  است  شده  معرفی  خداوند عذاب و رحمت وسیلۀ
سادات)عرفت و  (. 84:  1396حسینی،  پور 

 که است جابدان  تا دینی نظام در آب ارزشمندی 

 سید"است  شمرده شده  بهشت نوشیدنی بهترین

 آیه شصت  حدود  هم قرآن در  "الماء  الجنۀ شراب

 هااز آن زیادی   بخش که دارد وجود آب درباره

 از حیات استمرار و سو یک از آب فرودآمدن بین 

 گردش )نظریه کند می   ارتباط برقرار دیگر سوی 

باره  این  در تدبر و تأمل   به را مردم و هیدرولیک(
  (. واژه 84:  1391)نظری توکلی،    کندمی  دعوت

  که   باشد می   آب  معنای به   کریم  قرآن  در  «ماء»
 جمله  از  که  است  رفته  کاربه  واژه   این  بار  63
 که  کرد  اشاره  انبیاء  سوره  30  آیه  به  توانمی 

»فرمایدمی   خداوند   شَیْءٍ   کُلَّ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا: 
  و .«  آوردیم  پدید  آب   از  را   ایزنده   هرچیز  و  حَیٍّ؛
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 بحاراالنوار   54  جلد   در  مجلسی  باقر   محمد  عالمه
 آله   و  علیه  اهللصلی   اکرم  پیامبر  که  است  آورده
 آب  از  چیزهمه  الماء؛  مِنَ  خُلِقَ  شَیءٍ  کُلُّ: »فرمود
  یکى   (. 208:  1404  مجلسی،  عالمه)  «شد  خلق

 از  انسان  که  زمین  در  آب  گسترده  و  مهم  آثار  از
 برد،مى   بهره  آن   غیرمستقیم  و   مستقیم  منافع 
  آن  بر  آیه  ده  از  بیش  در  که  است  زمین  احیاى 
آیه  شده  تأکید :  گویدمى   16/نحل  65  است. 

  زمین   آن،  پى   در   و  آوردفرود  آب  آسمان  از  خداوند
 السَّماءِ  مِن  أَنزلَ  وَاللّهُ: »کرد  احیا  مرگ  از  پس  را

  ؛ 9  ،35/فاطر  نیز.  «مَوتِها  بَعدَ  اأَلرضَ  بِهِ  فَأحیا  مـاءً
  سوره   در  دیگر  بیانى  با  معنا  همین.  164  ،2/بقره

  45/جاثیه 5 آیه در. است آمده  63 ، 29/عنکبوت
  به   گاهآن  شده؛  تعبیر  « رزق»  به  آسمان   آب  از

»کند مى  اشاره  رزق  آن  با  زمین  احیاى    مـا و: 
  بعدَ   اأَلرضَ  بِه  فأَحیا   رِزق  مِن   السَّماء  مِن  اللّهُأَنزَل 

 نزول  از  هدف  25/فرقان  49  و  48  آیه.  «مَوتِها
: است  دانسته  مرده   سرزمین  احیاى  را  باران

  بَلدَۀً   بِه  لَنُحیِى*  طَهوراً  ماءً  السَّماءِ  مِن  أَنزلنـاو»
  در   احیا  از  مقصود  که  برآنند   مفسران  عموم.  «مَیتاً
است    زمین   آبادانى  و  گیاهان   روییدن  آیات،  این

:  8  ج  و  569:  6  ج  و  450:  2  ج   البیان،)مجمع
  با   طرفیک  از  که.  (15:2269  ج  المیزان،  ؛484

  را   انسان  روزى   ها،خوردنى  و  هامیوه  انواع  روییدن
  ادامه   زمینه  ها،چراگاه  ایجاد  با  و  کندمى   تأمین
 فراهم  را  جنبندگان  همه  و  هاحیوان  ها،دام  حیات

 گیاهان   انواع  رویش  با  دیگر،  سوى   از  و  سازدمى 
  و   زیبایى  زمین   به   گوناگون   بوهاى   و  هارنگ  با

  و   223:  4  ج   الکبیر،   بخشد )التفسیرمى  طراوت
  و  سرسبزى   با  همواره  که   زمین  احیاى   (.224

 آیاتى  تأکید  مورد  است،  همراه  طبیعت  زیبایى
  22/  حج  63  آیه  در  مثال  طوربه  گرفته؛  قرار  دیگر
  مـاءً   السَّماء  مِن  أَنزلَ  اللّهَ  أَنَّ  تَرَ  أَلم: »است  آمده

  انواع  پیدایش  از   نیز  و  «مُخضَرَّۀً  األرضُ  فَتُصبِحُ
  أَنزلَ و: »کند مى  یاد  باران  آب  با  گیاهان  گوناگون

  نَبات  مِن  أَزوجاً  بِه  فَأَخرجنـا  مـاءً  السَّماءَ  مِن
  و   زیبایى  سبب  همه،این  و(  53  ،20/طه)  «شَتّى

 السَّماءِ   مِن   أَنزَلنـهُ  کَماء: »شودمى  زمین  آراستگى
  اأَلرضُ   أَخذَتِ  إِذا  حَتّى...    اأَلرضِ  نَباتُ  به  فَاختَلطَ
 انسان،  براى   و  . (24  ،10/یونس)  «ازَّیَّنَت  و  زُخرُفَها
»آوردمى  همراهبه   شادابى   و   بهجت   لَکُم   أَنزلَو: 

  « بَهجۀ  ذاتَ  حَدائِقَ  بِه  فَأَنبتنـا  مـاءً  السَّماءِ  منَ
  :)دشتی  22،5/حجنیز(  27،60/نمل)

http://www.maarefquran.com/Files/viewd
maarefBooks.php?bookId=1 ) 

دربیشتر آیات مربوط به آب، خداوند متعال پس  
بیان بخش آب انگیز و حیاتموجبات شگفت   از 

در عالم هستی ابتدا انسان را به تفکر در قدرت 
  "ماء "نماید. واژه  آفرین دعوت میاین عنصر جان

به   59کریم    قرآندر   و  بار  مفرد  بار    4صورت 
بهبه ضمائر  ماء  همراه  کاربرد  است.  رفته  کار 
مبه در  مفرد  است.  صورت  گوناگون  وضوعات 

وَ مِنْ  "فرماید:  در سوره روم می   قرآنخداوند در  
آیاتِهِ یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ 

ذلِکَ لَآیاتٍ    بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فی  ماءً فَیُحْیی 
یَعْقِلُونَلِقَوْمٍ   و   برق  که   است  این  او  آیات  از  و." 
  و   ترس  مایه  هم  که  دهدمی   نشان  شمابه  را  رعد
  نزول   به  امید  و  صاعقه،  از  ترس)  است  امید  هم

 را  زمین   که  فرستد می   فرو  آبی  آسمان  از  و(  باران
  این  در  کندمی   زنده  آن  بوسیله  مردنش  از  بعد

  !اندیشندمی   که  جمعیّتی  برای   است  هایینشانه 
در100:  1392)علیخانی،    اقتصاد   یک  (. 

  ترینمهم   معمواًل  کشاورزی   بخش   رشد،روبه
 دهدمی   تشکیل  را  اقتصادی   بخش

 الزم  غذایی  مواد  و(  129:  1378  صدراالشرافی،)
  بسیاری و سازدمی فراهم هاانسان  حیات برای را
  ضروری   کاالهای   ساختن  برای   الزم   موادخام  از

. آیدمی   دستبه  کشاورزی   طریق  از  زندگی 
  میان  است  دقیقی  موازنه  برتری   خواهان  پایداری 

(  15:  1376  افراز،)  فردا  نیازهای   و  امروز  های الزام
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  از   پیوسته  همه ب  نظامی  پایدار،  کشاورزِی  و
  ضمن   که  است  دامی  و  گیاهی  تولید  های فعالیت 

  بشر،   پوشاك  و  غذا  نیازهای   تأمین   به  توجه
 ایجاد   طبیعی،منابع   و  زیست  محیط  کیفیت
  غیرقابل   منابع   کاربرد  بیشترین  امکان

 هایچرخه  مناسب  پیوستن   همه ب  شونده،تجدید
 حیات  پایدارکردن  ها،آن   کنترل  و  طبیعی  زیستی

  زندگی   کیفیت   ارتقای   مزرعه،  اقتصادی 
 دارد.  مدنظر  نیز  را  جامعه   نهایت  در  و  کشاورزان

 که  مدرن  کشاورزی   برخالف  پایدار  کشاورزی   در
 است،  استوار  گری ساده  یا  نگری   جزء  بر

 مضرات  و  منافع  برآیند  و  است  حاکم  نگری جامع 
(.  94:  1376  کوچکی،)  شودمی   آورده  حساببه

  سه   به  توانمی   را  آب  منابع   مدیریت  های فعالیت 
 آب،   منابع  مدیریت  های سیاست   تدوین  دسته،

  اهداف  به   یابیدست  برای   مدیریتی  اقدامات
.  نمود  تقسیم  آنها،  اثرات  ارزیابی  و  هاسیاست 
  واقع   در   آب،  منابع  مدیریت  کالن  های سیاست 
  را   منابع  این  از  برداری بهره   نحوه  و  توسعه  ارتباط

  اولین .  سازند می  مشخص  ملی  توسعه  اهداف  با
  منابع   مدیریت  کالن  های سیاست   تدوین  مرحله

 به  توجه  با  مختلف  های گزینه  پیشنهاد  آب،
 توسعه  جانبه  همه  و  فراگیر  اهداف  و  هامحدودیت

 ساختار  در  که  اصولی.  است  آب منابع  مدیریت  و
  قرار  مدنظر  آب  منابع  مدیریت  تشکیالت  فعلی

  اصلی   عنصر  عنوانبه   را  آب  منابع   اند،گرفته 
 شماربه   حوزه  آن  پایدار  توسعه  و  سرزمین  آمایش

  توسط   باید  منابع  این  مدیریت  که  آوردندمی 
  طبیعی   مرزهای   قلمرو  در  واحدی   تشکیالت

  ایجاد   طوریکهه ب  شود،  انجام  آبریز  حوزه
 شاید  مردم  همکاری  و  مشارکت  های زمینه 

 آب   منابع  مدیریت  نظام  تحول  در  عامل  موثرترین
 آبی   های تنش   عمده  دالیل  از  .گردد  محسوب

 برشمرد: را زیر موارد توانمی 

 
10 http://www.maarefquran.com 

 توزیع  و  دسترس  در  آب  منابع  محدودیت
  جمعیت؛  روزافزون  افزایش  منابع؛   ناهمگون

 مختلف  های سیستم  پذیری آسیب   میزان  افزایش
 آنها؛  شدن  ترپیچیده   به  توجه  با  آب  تامین

  رفتن   باال   دلیلبه  آب  سرانه  مصرف  میزان  افزایش
 در  نیاز  افزایش  مردم؛  بهداشت  و  رفاه  سطح
 توجه   با  کشاورزی   و  صنعتی  مختلف  های بخش 

 و   اقلیمی  تغییرات  ها؛بخش   این  توسعه  روند  به
  منابع   آلودگی  مدت؛بلند   های بینیپیش   ضرورت

  زیرزمینی   های آب  خصوصبه   منابع  تخریب  آب؛
  مدیریت   عدم  و  حد  از  بیش  برداشت   علتبه

همکاران،   و  )کارآموز    و  294:  1385صحیح 
295 .) 

 

 های تحقیق یافته
آیه   أَنزَل   وَ)  14/ابراهیم  32  و  2/بقره   22  در 

 (لَکم  رِزقاً  الثَّمرتِ  مِن  بِهِ  فَأَخرَجَ  ماءً  السَّماءِمِن 
از   پس  آسمان خداوند  از  آب  نزول    بیان 

ها را از زمین  خدا با آن آب، انواع میوهفرماید:  می 
 7اعراف/  57آیه    10. بیرون آورد تا رزق شما باشد

أَنزلَ  )  6انعام/  99  و الَّذى  هُو  ماءً  مِن وَ  السَّماءِ 
مِنهُ خَضِراً   فَأخرَجنا  کُلِّ شَىء  نَباتَ  بِه  فَأَخرجنا 

مِن  و  مُتراکِباً  حَبّاً  مِنهُ  طَلعِها  نُخرِجُ  مِن  النَّخلِ 
قِنوانٌ دانِیۀٌ و جَنّت من أَعناب والزَّیتونَ والرُّمَّـان  

مُتشـبِه غَیرَ  و  نوع   (مُشتَبهاً  هر  آب  با  خداوند 
رویاند را  آنگیاهى  جوانه؛  گیاه،  آن  از  اى گاه 

روى هایى برخارج ساخت که در آن جوانه، دانه
هم چیده شده است و از شکوفه درختان نخل، 

چنین با آن  هم برآورد؛ همهایى نزدیک بهخوشه
هایى از انگور، زیتون و انار که همانند هم  آب، باغ
ایجاد کردیا غیر    32تا    25آیات  .  همانند است، 

ثُمَّ شَققنَا    *أَنّا صَبَبنا الماءَ صَبّاً )  80س/سوره عب 
و   *اأَلرضَ شَقّاً* فَأَنبَتنا فِیها حَبّاً* و عِنَباً و قَضْباً 

زَیتوناً و نَخال* و حَدائِقَ غُلباً* و فکِهَۀً و أَبّاً* مَتعاً  
پس از بیان ریزش آب و پیش    (لَکم و الِنعـمِکُم
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میوه  انواع  و  گیاهان  ذکر  از  از  )دانه(  ها،  حب 

مى یاد که  نقش  شده  اهمّیّت  دهنده  نشان  تواند 
دانه و  باشد غالّت  انسان  تغذیه  در   24آیه    .ها 

مِن )  10یونس/ أَنزلنهُ  بِه  کَماء  فَاختَلطَ  السَّماءِ 
تصریح به  (.  النّاسُ واألَنعمُنَباتُ اأَلرضِ مِمّا یَأکُلُ

دام  این و  انسان  خوراك  زمین،  گیاهان  که 
اس این)انعام*(  با  حیوانات،  نه  حیوانات  ت  که 

دهد که  کنند، نشان مى بسیارى از آن تغذیه مى 
و   مستقیم  تأثیر  بیان  مقام  در  آیه،  این 

آیه . مستقیم آب در تأمین غذاى انسان استغیر
الطَّرِیقَۀِ  )  72جن/  16 عَلَى  اسْتَقَامُوا  لَوِ  وَأَنْ 

د را بر آنها باران رحمت خو(.  لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا
مى چشمهفرو  و  منابع  و  آب  باریم،  هاى 

مى حیات اختیارشان  در  را  و بخش  گذاریم، 
که آب فراوان است همه چیز فراوان است، و آنجا

ها قرار  ها را مشمول انواع نعمت به این ترتیب آن
تکیه    قرآن  .دهیممى  مطلب  این  روى  مجید 
کهمى  تقوى  "کند  و   سرچشمه تنها  نه   "ایمان 

معنوى " ارزاق   "برکات  فزونى  موجب  که  است 
و عمران  و  آبادى  و  نعمت  وفور  و  برکت "مادى 

 102سوره تکاثر/  8آیه  .  1112. دباشنیز مى   "مادى 
های آب از نعمت  (. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ)

به  همین جهت در روز قیامت  خداوندی است و 
مصرف   چگونگی  سوال  درباره  انسان  از  آن 

سوره   60(. آیه  100:  1392شود )علیخانی،  می 
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ  )  2بقره /

بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَۀَ عَیْنًا قَدْ  
 اللَّهِ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ

  156و    155( و آیات  وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ
شعرا.   آیات   یکیسوره  این  در  مطرح  نکات  از 

 
 http://www.quranstudies.ir)تفسیر نمونه(  11

های زیرزمینی بشر های مختلف برداشت آبامروزه با توجه به روش  12

داند و در آیات ای، نزوالت جوی میهمچنان منشا آب را در در هر منطقه

صورت سوره انعام(، به  99سوره بقره و    22سوره جن،    16ه  موصوف )آی

به   تاکید که  است  آب  عادالنه  تقسیم  ظاهر بر 
العاده آب در توسعه، عمران  دلیل آن اهمیت فوق

آن در زندگی بشر است    و آبادانی و نقش حیاتی
آیه  102:  1392)علیخانی،   سوره    11(. 

بِقَدَرٍ  )  43زخرف/ مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  نَزَّلَ  وَالَّذِی 
تُخْرَجُونَ کَذَلِکَ  مَیْتًا  بَلْدَۀً  بِهِ  آیه  (.  فَأَنْشَرْنَا  این 

و اندازه نازل    دهد که آب به قدرشریفه گواهی می 
شود و از نظر حیات و اقتصادی دیار خشک و  می 

:  1392گرداند )علیخانی،  مرده را زنده و آباد می
  شاید  آب  شدن   فرستاده  تدریجی 13  (. 110
  استفاده   و  سازی ذخیره  ضرورتبه  ای اشاره

  در  توانستمی  بساچه  و   باشد  آن  از  هنگامبه
  فرستادنفرو  و   انزال  از  تنزیل  جای به  جاهمه

  چنین   مواردی   در  کهچنان  شوداستفاده   دفعی
  / رعد  ،99  /انعام  ،22  /بقره:  مانند . )است  فرموده

 دیگر  جایی  در  نیز...(    و  32  /ابراهیم  ،17
  جَنَّاتٌ   وَ  رَاتٌِ مُتَجَاو  قِطَعٌ  ِ اأَلرْضفِی  وَ  :فرمایدمی 
 ٍ صِنْوَان   غَیْرُ   وَ  صِنْوَانٌ  نَخِیلٌ  وَ  زَرْعٌ  وَ  عْنَابٍ َأ   مِنْ

 فِی  ٍ بَعْض   عَلَى  بَعْضَهَا   نُفَضِّلُ  وَ  وَاحِدٍ  بـِمَاءٍ  یُسْقَى
(  4  /رعد. )یَعْقِلُونَ  ٍ لِقَوْم  لَآیَاتٍ  ذَلِکَ  فِی  نَّ ِإ   ِ کُلُ الْأ
  از   هاییبوستان   و  هم   کنار  هاییپاره   زمین،   در  و

  و  ای پایه  یک  خرما،  درختان  و  زراعت  و  انگورها
  سیراب   آب  یک  با  که[  داد  قرار]  ای پایهیک  غیر
 در  را  هاآن  از  برخی[  حالاین  با ]  و  شوندمی 

  قطعاً   دهیم؛ می  برتری [  دیگر]  برخی  بر  ها،میوه 
  خرد   که  گروهی  برای   است  هایینشانه [  ها]  آن   در

اینورزند.  می  و  برای  گیاهان  از  همگان  که 
انسان و  بهجانوران  آب  از  موردنیاز  ها  مقدار 

مند شوند، الزم است تا انسان به حکم وظیفه  بهره 
ز به حکم  و نی(  6آبادانی و عمران زمین )هود، آیه  

اشاره غیر را  جو  طریق  از  آب  کسب  و  انسان  جستجوی  لزوم  مستقیم 

 (. 78:  1385نماید )محمدی و همکاران،  می
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( 30خالفت الهی بر موجودات جهان )بقره، آیه  
به  مصرف  در  عادی  شرایط  آن در  درست  و  جا 

در آب و  آنبکوشد  و  نکرده  فساد  و  افساد  را ها 
و   غیرطبیعی  شرایط  در  همچنین  نسازد.  آلوده 

خشکسالی و  کمبودها  سهمیهدوره  با  بندی، ها 
ا همه موجودات را از دسترسی به آب سالم و گوار

سازدبهره  این .مند  به از  تجاوز  هرگونه  رو 
بهسهمیه  انسان  سوی  از  ظلم بندی  عنوان 

طور طبیعی مجازاتی شده و به شناخته و تفسیر 
گونه رفتارهای ستمگرانه  در دنیا و آخرت بر این

آیه   )بقره،  است  شده  روش  (.60تعیین  های از 
ها و های سطحی و بارانویژه آبمدیریت آب به

به سیالب آیاتی  ایجاد سد است. خداوند در  ها، 
نقش سدسازی در مدیریت آب و رشد و شکوفایی  

مند و  های قدرتیابی به تمدناقتصادی و دست 
می ثروت اشاره  به مند  سد  کند.  به  نمونه  عنوان 

اشاره   سبائیان  حکومت  دوره  و  یمن  در  مارب 
می  و  افزایش کرده  موجب  سد  این  که  فرماید 
رت جامعه شد ولی به سبب کفر آنان،  ثروت و قد

تبع ویرانی خداوند این سد را خراب کرد که به 
ماند و از این سد، جامعه از رشد و شکوفایی باز 

بنابراین، توجه به استحکام و    ،تمدن ساقط شد 
مهار   برای  سدسازی  در  سد  باالی  مقاومت 

های باران و رودها ضروری است ها و آبسیالب
آیه   در کته ن  (؛97  تا  94)کهف،  خداوند  که  ای 

می توجه  آن  به  آب  مسئله  مدیریت  دهد، 
بهسهمیه  آب  خشکبندی  در  و ویژه  سالی 

مواجه  آب  کمبود  با  همواره  که  است  مناطقی 
سهمیه در  می هستند.  آب  به  بندی  بایست 

ای عمل شود تا همه موجودات از گیاهان و  گونه 
به  انسان  و  و  جانوران  مناسب  از  مقدار  موردنیاز 

مند شوند. بنابراین، در مدیریت آب تنها آب بهره 
نگه  گردآوری،  چون  آن  اموری  حفظ  و  داری 

مقدار موردنیاز  بندی به مطرح نیست، بلکه سهمیه 
می قرار  توجه  مورد  اساس، نیز  این  بر  گیرد. 

روش را هرگونه  مصرف  بتواند  که  علمی  های 

به  و  نماید  براسمدیریت  موردنیاز  اس  مقدار 
سهمیه مناسب در اختیار هر بخش از کشاورزی، 
قرارگیرد، چنین   آشامیدن  و  بهداشت  دامداری، 

 ؛ قمر155)شعراء،    مدیریتی مطلوب خواهد بود
 (.  11 و 10: 1394( )پازکی و شیخی،  28و  27

 

  برداشت   مقدار  کنترل  خصوص  در  قرآن  دیدگاه
 زمینیزیر آب  منابع از

 گروه  دوازده  به  را  آنها   ما “   160  آیه  اعراف،  سوره
  بودند ( اسرائیل  دودمان  از)  اى طایفه  یکهر   که  ـ
  در)  موسى  قوم  کههنگامى   و.  کردیم  تقسیم  ـ

 وحى  او  به  کردند،  آب  تقاضاى   او  از(  بیابان
  مخصوص   سنگ  بر  را  خود  عصاى : »که  فرستادیم

  ;جست  بیرون  آن  از  چشمهدوازده  ناگهان  .«بزن
  را   خود  آبشخور  و  چشمه  طایفه،  هر  که  آنچنان

  ;ساختیم   سایبان  آنها  سر  بر  را  ابر   و.  شناختمى 
  و[  گیاهان   شیرین  صمغ  نوعى]=  «منّ»  آنها  بر  و
  ;فرستادیم[  بلدرچین  مانند  اى پرنده]=    «سلوى »
  که   اى پاکیزه   هاىروزی   از:(  گفتیم  آنان  به  و)

  ;کردند   کفران  هاآن  و)  ;بخورید  ایم،داده  شمابه
  به   بلکه   نکردند،  ستم   ما   به (  کاراین  با   ولى

  نکته   این  بر  قرآن  .” نمودندمى  ستم  خودشان
 ویژه ه ب  آب،  منابع  کنترل   جهت   که   کند می   تاکید
 وجود  شفافیت  بایستی  زیرزمینی  آب  منابع
  مشخص   کامالً  گروه  یا  فرد  هر  سهم  و  داشته
 صورت به   زیرزمینی  آب  منابع   کهآنجایی   از.  باشد 

  تقسیم   این  نیستند،  بردارمالکیت   و  بوده  مشترك
.  بگیرد  صورت  زمین   روی   بر  بایستی  تنها  مالکیت

  فرد   یا  گروه  هر  آب  سهم  تواننمی  دیگر  عبارتبه
 خصوص،این  در.  نمود  جدا  ازهم  زیرزمین  در  را

 واحد  صورتبه  باید  ورانبهره   تمام  خروجی  مسیر
  صورت   آب  تقسیم  زمین  روی   بر  و  گرفته   نظردر

  جداگانه   طوربه  برداربهره   هر  کهصورتی   در  .گیرد
  ممکن   باشد  داشته  منبع  به  شدهتعریف  مسیری 

 این  چنانچه.  گیرد  صورت   رویهبی   برداشت  است
 آب   های چاه  از   برداری بهره   مورد  در  مسئله

.  است  افتادهاتفاق  زمینیزیر  های ازسفره   برداشت
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 بودن مشترك  صورت  در  که  است  حالی  در  این

 توسط  آن  کنترل  منبع،  به  متصل  اصلی  شاهرگ
  از   آب  تقسیم  سپس .  بود  خواهد  ترآسان  دولت

  که   منبعی.  گیردمی   صورت  زمین  روی   منبع  یک
  لذا   و  شده کنترل   کامالً   اصلی   منبع  با   آن  ارتباط
  منبع  به  اصلی  منبع   از  حد  از  بیشتر  ورود  امکان
  تخریب   خطر  ترتیببدین .  ندارد  وجود  زمین  روی 

 وجود، این  با.  شودمی   حل  زمینیزیر  آب  منابع
  مسئله   نیز  زمین  روی   منبع  آب  تقسیم  نحوه

  در   .است  داده  پاسخ   آن  به  قرآن  که  است  دیگری 
  نظر مورد  فرد  زمین،   روی   آب  منبع   آب  تقسیم
  از   جلوگیری   برای   دیگر  عبارتبه .  است  نبوده 
 زیاد،  افراد  بین  آب  تقسیم   در  اضافه  های هزینه

  اقوام  که  است  واضح .  شود  تقسیم  اقوام  بین   آب
.  کنند می   تقسیم  خود  اعضای   بین  را  آب  مختلف

  مشکالت   ها،هزینه  کاهش  بر  عالوه  مسئله  این
  را  خصوصاین  در   معمول  های نزاع  و  آب  تقسیم
  اقوام  آنجاییکه  از  این،  برعالوه.  دهدمی   کاهش 
 دانندمی  را  خود  سهم  شفاف  طوربه   نیز  مختلف

 .شودمی   جلوگیری   نیز  هاآن  بین  نزاع  و  دعوا   از
 در  خوبیبه   تواندمی  قرآن  در  شده  ارائه  الگوی 
  استفاده   زمینی زیر   منابع  از  آب  برداشت  کنترل 

  واگذاری   عوض  در  توانمی   زمینه  این  در.  شود
 یک  در  را  چاه  چند  آب  مجموع  افراد،  به  هاچاه

 محل  از   آب  تقسیم  و  نموده  ذخیره  بزرگ  مخزن
  شرایطی   چنین   در.  گیرد  صورت  آب  ذخیره

  عهده بر   هاچاه   از  آب  برداشت  اداره  و  مدیریت
  تغییر   لذا  و  هاچاه  اداره  دیگر  عبارتبه .  است  دولت

  سهم   از  بیشتر  برداشت  لذا  و  تعیین  آب  سهم  در
  افراد   تمام  ترتیببدین.  رودمی   بین  از  افراد  توسط

 توانندمی   زمین  روی   در  شدهذخیره  آب  صاحب
 در.  بدانند   را  خود  سهم  شده ذخیره  آب  حجم
  طرح   مثبت  نقاط  از  یکی  شرایطی   چنین

.  است  آب  منابع  پنداشتن  محدودنا  از  جلوگیری 
 بود  ممکن  افراد  و  بود  زیرزمین  در  قبالً  که   منابعی

  با   وقتی   استحالی  در  این.  بپندارند  الیزال  راآن
 آن  باور  کنندمی  مشاهده  را  محدودیت  این  چشم
 این  در  تواندمی  که  دیگری   نکته  است.  ترآسان

 شود،  نگریسته  بدان  مثبت  دیده  با  آب  تقسیم
  که   است  واضح.  است   سطحی  منبع  از  آب  تقسیم

 فرد  هر  سهم  از  بیشتر   برداشت  شرایطی  چنین  در
 بر  واحد  آن  در  و  مستقیم  طوربه   گروهی  یا

  لذا   است،  موثر  دیگر  های گروه  یا  افراد  برداشت
  در   این.  شودنمی  داده  او  به  ای اجازه  چنین   هرگز
  از   افراد  رویهبی  برداشت  تاثیر  که  استحالی
  زمانی   وقفه  با  دیگر  افراد  بر  زیرزمینی  های سفره 

 لذا.  است  ملموسنا   مدتکوتاه  در  و  گرفته  صورت
  کمتر   دیگران  رفتار  با  رابطه  در   را  خود  افراد

 هاآن  رویهبی   های برداشت   کمتر  و  دانسته   مسئول
  است حالی  در  این.  دانندمی  خود  سهم  در  موثر  را
  برداشت  امکان  زمینی  روی   ذخیره  از   برداشت  در
  دیگری  اینکه  مگر  ندارد  وجود  فرد  یک  رویهبی 

 ذخیره  حالت  در  همچنین  .کند  برداشت  کمتر
  وجه هیچ  به  سهم  افزایش  امکان  زمینی  روی 

 های چاه  برای   که  استحالی  در  این.  ندارد  وجود
  شکنی، کف  طریق  از  مسئله  این  خصوصی
 مسئله  این.  دارد  وجود  زنیگالری   و  جابجایی

 متعدد  های رایزنی   و  زنیچانه  طریق  از  تواندمی 
  منفی   تاثیرات  وقتی  مسئله  این.  گیردصورت

 هازنی چانه  این  به  افراد   همواره  که   دارد  بیشتری 
  وری بهره  افزایش  جای به  لذا  و   بوده  امیدوار
 پی   در  همواره  موجود،  آب  سهم   از  استفاده
 این  دیگر  طرف  از.  باشند می   خود  سهم  افزایش
  نیز   را  آب  منابع  بودن  نامحدود  حس  مسئله
  کند می  احساس  همواره  فرد  زیرا.  دهدمی  افزایش

  و   دسترس  در  آب  مقدار  افزایش  برای   راهی  که
 حالی در  این. دارد وجود آن کاهش از جلوگیری 

  ذخایر   از  آب  منابع   که  شرایطی  در  که  است
  منبع   این  ورودی   گلوگاه  و  شودمی  تامین  سطحی

  است،   دولت  کنترلتحت   درصد  صد   و  محدود  نیز
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 افزایش  جهت  افراد  برای   امیدی   روزنه  هیچ
 درآمد،  افزایش  راه  تنها  لذا.  ندارد  وجود  برداشت
  دسترس  در  آب  از  استفاده  و  آب  وری بهره  افزایش

  منابع   از  پایدار  برداری بهره   ترتیببدین .  باشدمی 
گردد می   تضمین  آب  باالی   وری بهره   با  همراه  آب

 (. 1394)عبداللهی عزت آبادی: 
 

 کارها گیری و ارائه راهنتیجه 
مدیریت منابع آب کشور نقش مهمی در فرایند 

حیطه در  کشور  پایدار  رشد  توسعه  نظیر  هایی 
اعتالی سالمت جامعه، امنیت غذایی،  اقتصادی،  

و  زیست  محیط  آب، حفظ  منابع  پایدار  توسعه 
پایه نیازهای  داراست تامین  انسان  اساسی  و  ای 

همکاران،   و  توجه42:  1396)خیابانی    به  (. 
که  ایران مانند  کشورهایی در آب منابع  مدیریت

  کشاورزی محصوالت به  متکی اقتصاد دارای 
درصدی   70 از بیش  ده استفا به توجه با  هستند 

 زیادی  اهمیت از کشاورزی، بخش در آب
:  1386زاده اصل و حسینی،  است )فرج برخوردار

انجام  (.216 نظر  پژوهش  نقطه  از  و   قرآنشده 
نکته می  این  مؤید  به  علوم دینی  باشد که دین 

بهرهبهره  و  آگاهانه،   14برداریوری  و    عقالنی 
ویژه طبیعی به برداری از محیط  در بهره   15تعادل

آب،   برابری منابع  و  بهره   عدالت  برداری  در 
مسؤلیتانسان اعصار،  تمامی  در  بودن ها  پذیر 

تشکیل   عناصر  و  زیست  محیط  قبال  در  انسان 
دهنده آن اعم از آب و خاك و ... و آگاهی انسان،  

ای در  گونهتوجه دارد و مردم نسل امروز باید به 
مل کنند که  های اقتصادی و کشاورزی عفعالیت 

عدالت بین آنان و آیندگان برقرار شود زیرا این 
قرار   خود  جای  در  را  چیز  هر  که  است  عدالت 

دهد و تدبیر عمومی مردم است )نهج البالغه:  می 
عنوان یک انفال  هجا که آب ب(. از آن437حکمت  

  رضا   امامگفته  رود و بهشمار می و سرمایه ملی به 

 
14  Productivity and utilization 
15  equivalency 
16  Environment protection 

  مزه:  الحَیاۀِ  طَعمُ  الماءِ  طَعمُ :  فرمایدمی   السالمعلیه
:    49  ج  مجلسی،  عالمه)  است  زندگى  مزه  آب،
و منابع آن    16( و تأکید بر حفظ محیط زیست99

  باشد می اصول بنیادینِ دین اسالم    از جمله آب، از
های رو اجرای قوانین و مقررات در زمینهو از این

بهره  و  مالکیت  بهینهحقوق  استفاده  از    برداری، 
های حفاظتی و فعالیت بخش  تکنولوژی، سیاست

، تنها قرآنهای اسالم و  خصوصی بر اساس آمیزه
ویژه در  راه مدیریت بهینه و مطلوب منابع آب به 

و  توسعه  پایداری  که  است  کشاورزی  بخش 
به برون را  بحران آب در شرایط موجود  از  رفت 

می راهارمغان  اساس  این  بر  زیر  آورد.  کارهای 
مدیریت منابع آب در شرایط بحرانی فعلی    جهت

می  پژوهشکده  گردد:پیشنهاد  های گسترش 
این   17یقرآن مدیریت  و  آب  منابع  محوریت  با 

  فِى   فَرَّطْنا  ما:  یَقُولُ  سُبْحانَهُ  اللّهُ  منابع در کشور )و
  وَ   شَىْء  کُلِّ  تِبْیانُ  فیهِ :  قالَ  وَ  شَىْء   مِنْ  الْکِتابِ

  کهصورتى  در  بَعْضاً،  بَعْضُهُ  یُصَدِّقُ  الْکِتابَ  اَنَّ  ذَکَرَ
  را   چیزى   کتاب  در:  فرمایدمى  خداوند

 آن  در  چیزى هر  بیان:  فرمایدمى  و  فرونگداشتیم
 دیگر  بعض  گواه  قرآن  بعض  که  داده   تذکر  و  است
آب کشور با توجه   سازی سند ملی نگام هبه   ؛(است

آیات   تفسیر  روایات؛قرآنبه  و    ارتقای  ی 
  روستائیان  بین  در  آب  منابع   مدیریت  های مهارت

 پرورش  روستائیان؛  آگاهی  افزایش  طریق  از
  مجموعه   شامل  که  محیطی  زیست  اخالق

  شئون  تمام  در  آنها  رعایت  که  است   رفتارهایی
 های آسیب   ترینکم   مصرف،   و  تولید  از  اعم   زندگی
 اساس  که  ای گونهبه  دارد،  پیدر  را   محیطی  زیست
همکاری   سازد؛نمی  روروبه   مشکل  با   را  زندگی 

بین   محیط  عالمانعمیق  دانشمندان  و   دینی 

اقتصاددانان،   برنامه زیست،  ریزی، متخصصین 
 .شودگذاران توصیه می و سیاست مدیران

17  Institute of Quran 
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»در آیینه روایات تفسیری و آرای   سوره نحل 69و   68تبیین آیات شریفه 
 مفسران امامی«

 
 2بتول سلحشورو  1علی محمدیان

 
 ( alimohamadian64@gmail.com)نویسنده مسوول:  بزرگمهر قائناتاستادیار دانشگاه  -1

 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد  -2

 
  چکیده

تأثیر متقابل جسم و روح تردید تغذیه سالم، نقش بسیار شایانی در سالمت جسم آدمیان دارد و با توجه به  بی
های فراوانی های دینی توصیه را از عوامل مؤثر در رشد و تعالی روح نیز دانست. در آموزه توان آنبر یکدیگر، می 

شده است. یکی از مواردی که در متون دینی از آن سخن به میان آمده، در باب کمیت و کیفیت تغذیه بیان
کریم با تعبیر    قرآنرود و در  شمار می های ارزنده و پرارزش خدادادی بهموهبتاستفاده از »عسل« است که از  

»فیه شفاء للناس« از آن یاد شده است. در جستار حاضر با عنایت به اینکه ذکر عسل در کتابی که ریشه وحیانی  
و کلمات نورانی  سراغ میراث روایی و متون تفسیری رفته  های کثیر است، به دارد، قطعاً حاوی فواید و حکمت 

)علیهم  آیات شریفه  معصومان  اندیشوران برجسته مسلمان در تحلیل  از  نیز آرای برخی  و   69و    68السالم( 
 پردازند، مورد تحلیل قرار داده شده است.  های آن می سوره نحل که به چگونگی پیدایش عسل و شگفتی 

 
 کلیدی: عسل، شفاء، سوره نحل، روایات، تفاسیر.   هایهواژ
 
 مقدمه  -1

ترین متن  ترین و کامل کریم به مثابه عالی   قرآن
وحیانی پاسخگوی جملگی حوائج مادی و معنوی  

بردارنده   آدمیان در راه اعتال و کمال و رشد و در
سنگی است که  گرانهای  ها و دستورالعملبرنامه 

آنها می  به  پرتو عمل  و توان سعادت  در  دنیوی 
کتاب   این  نمود.  تحصیل  را  اخروی  رستگاری 
و   خداشناسی  اصول  بیان  ضمن  در  ارجمند 

توجه نیز  و  در توحید  معاد،  و  آخرت  به  دادن 
نیز  انسان  مادی  و  جهانی  این  زندگی  گستره 
ارائه کرده   را  نیکویی  الگوهای عمل  و  راهبردها 

چشم به  قرآناست که این امر در سرتاسر آیات  
این رهنمودها عمدتاً در راستای تحقق  خورد.  می 

ها مقاصد آفرینش و کمال مادی و معنوی انسان
شده  که  عرضه  نیست  پوشیده  برکسی  است. 

از  که  شناختی  با  انسان،  خالق  حکیم،  خداوند 
داشته خود  برنامهمصنوع  در  برای است،  که  ای 

نظر گرفته است، هر دو بعد روح زندگی آدمیان در 

اشته و بر این نکته که امروزه  و جسم را مدنظر د
نیز پذیرای آن شده است تأکید کرده است  علم 

که روح و جسم بر یکدیگر اثرگذار بوده و رشد و  
لذا حفظ   است.  وابسته  به دیگری  تعالی هریک 

آموزه  در  جسمانی  صحت  و  مادی  های سالمت 
اهمیت می  بسیار حائز  از  دینی  اینکه  باشد؛ چه 

های هر انسانی برای خود ترین آرزوبهترین و مهم 
و دیگران حفظ سالمت بدن است؛ زیرا در نبود 

هیچ تا  سالمتی  و  نیست  انجام  قابل  کاری 
اهمیت  زمانی  نباشد،  خطر  در  بدن  سالمت  که 

از  بسیاری  نیست.  درك  قابل  ما  برای  سالمتی 
افرادی که دارای بیماری جدی هستند فقط برای 

یک به اینکه  کامل  سالمت  در  را  ربرند،  سروز 
همه آیین حاضرند  در  لذا  بدهند.  را  خود  چیز 

ویژه  ارزش  و  جایگاه  از  اسالم، سالمتی  مقدس 
برخوردار است؛ زیرا بدن انسان به مانند مرکب  

از است.  انسان  تکامل  ابزار  و  و    قرآنرو  اینروح 
خصوص منابع روائی حاوی دستورات بسیاری در
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یه صحت و سالمتی است. در این میان عامل تغذ

عنوان یکی از مهمترین عوامل سالمتی، تاثیر  به
شگرفی در روند تکامل روح و جسم انسان دارد 
و با مالحظه این امر نوع و کیفیت تغذیه بسیار  
دستورات   و  احکام  و  بوده  اسالم  اهتمام  مورد 

در   موضوع    قرآنارزشمندی  این  به  روایات  و 
اسالم اختصاص در  تغذیه  اهمیت  است.  یافته 

توان ادعا نمود هیچ مکتبی  حدی است که می بهتا
زمینه  به این  در  اسالم  مقدس  شریعت  اندازه 

نمونه   باب  از  است؛  نداده  خرج  به  حساسیت 
فرماید: »فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ«  خداوند می 

بدین24)عبس/ حکیم  (،  پروردگار  که  معنا 
ام از  ها را به توجه و دقت در تغذیه و طعانسان

حالل،  و  حرام  رعایت  قبیل  از  مختلف  جهات 
و مقدار  و  داده  کیفیت  توجه  افزون  ...  بر  است. 

معصومان  قرآن از  صادره  روایات  در   ،
السالم( و نیز آرای اندیشوران مسلمان و  )علیهم 

نیز نتایج پژوهش دانشمندان عصر جدید بر نقش  
تأکیدات  تندرستی  و  سالمتی  حفظ  در  تغذیه 

ته است و از باب نمونه تغذیه سالم را فراوان رف
الصحه قلمداد کرده گانه حفظ یکی از ارکان شش

بوده  عقیده  این  بر  مداوای  و  پزشک  اگر  که  اند 
بیمار خود را از اصالح تغذیه وی آغاز نکند، بر  
اینکه  دیگر  نکته  است؛  کرده  تجری  او  کشتن 

جز تامین حیات و سالمت، حتی  عامل تغذیه به 
انسان هم در شعور،   و شقاوت  معرفت، سعادت 

می  به دخیل  که  باشد؛  است  دلیل  همین 
های فراوانی در مورد حالل بودن و پرهیز توصیه 

اسالم   مبین  دین  طرف  از  غذا  در  شبهات  از 
شده است. حتی از نظر یکی از اندیشوران صادر

به  تأثیر  »این  در ضمن  معاصر:  که  است  میزانی 

 
»قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَطْبُخَ شَیْئاً فِی فَخَّارِ مِْصرَ، وَ مَا أُحِبُّ   18

أَغْسِلَ   بِطِینِهَا« )حرعاملی،  أَنْ  ، 1410؛ مجلسی،  392/ 1،  1412رَأْسِی 

63 /529 .) 

مصر«   فرماید: مىروایتى   فخّار  فى   18»التأکلوا 
طعام  بدین  مصر  سفالى  ظروف  در  که  معنا 

انسان  در  را  غیرت  است  ممکن  زیرا  نخورید؛ 
که عزیز مصر بعد از آنضعیف نماید؛ چه اینکه  

شنید   را  )ع(  یوسف  حضرت  و  زلیخا  ماجرای 
گفت: »یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِی لِذَنْبِکِ 

یوسف    ی ا(؛  29نَّکِ کُنْتِ مِنَ الْخاطِئِینَ )یوسف/إِ
  ی گناهبرگردان! و تو اى زلیخا از    ی از این امر، رو 

استغفار کن که تو از خاطیان   ی که مرتکب شد
عکس بودى  نهایت  یعنی  همین  .«  وی  العمل 

غیرت از خود بروز داد    همین مقدارمقدار بود و به 
می و   گفته  خطه  لذا  آن  خاك  در  تأثیرى  شود 

کلیّت   میزان  تا چه  تأثیر  این  اینکه  است؛ حال 
خیر   یا  است  خاصی  مکان  براى  و  خیر  یا  دارد 
محل بحث است؛ لکن این مقدار قطعی است که  

به تغذیه  حتّى  در  که  هست  اثرگذاری  میزانی 
در خلقیات و روحیّات  ظروف غذا هم ممکن است  

/  3،  1424)مکارم شیرازی،    «افراد تأثیرگذار باشد 
تلقی    (.114 بدیهی  امروزه  نکته  این  درهرحال 
نقشی  می  سالمتی،  در  تغذیه  نقش  که  شود 
بی بی  و  توصیه مانند  رعایت  و  است  های بدیل 

جمله  از  مشروبات  و  مأکوالت  در  بهداشتی 
های سالمتی، نشاط و طول عمر ترین مؤلفهمهم 

می نظام  آدمیان  به  بشر  ابنای  اگر  زیرا  باشد؛ 
به نیکی التفات داشته باشند، بدون تغذیه سالم،  

انسانی   جامعه  از  امراض  از  کثیری  شکی  هیچ 
رخت برخواهد بست و نوع بشر طراوت و شادابی 

در ادامه یکی   زندگانی را بهتر لمس خواهد نمود.
از مصادیقی که در معجزه جاوید پیامبر ختمی  
مرتبت در باب تغذیه ذکر شده است، یعنی تغذیه 

مورد بحث و بررسی قرارگرفته و با عسل زنبور،  
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موقعیت آن در میان روایات تفسیری و همچنین 
 شود.ی بررسی می قرآنتفاسیر ممتاز 

 
 
 

 کریم قرآن موقعیت بحث در  -2
آموزه خاص،    قرآنهای  در  تأکیدی  با  کریم 

های ها به مطالعه در اسرار هستی و شگفتی انسان
زنبورعسل پنهان در خلقت موجودات و از جمله  

ای از سور میان سورهاند و در اینفراخوانده شده 
نامبه   قرآنمبارکه   )نحل(  زنبورعسل  گذاری نام 

مخلوق حیرت این  آیاتی  در ضمن  و  انگیز شده 
الهی معرفی گشته است. خداوند حکیم در دو آیه 

را استفاده کرده است؛ ابتدا   "عسل"شریفه لفظ  
د پروردگار  که  )ص(  محمد  سوره  توصیف در  ر 

نعمات بهشتی بیان نموده است: »مَثَلُ الْجَنَّۀِ الَّتِی  
وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ؛ وَ أَنْهَارٌ  
لَذَّۀٍ  خَمْرٍ  مِنْ  وَأَنْهَارٌ  طَعْمُهُ  یَتَغَیَّرْ  لَمْ  لَبَنٍ  مِنْ 

؛ وَلَهُمْ فِیهَا مِنْ  لِلشَّارِبِینَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
)محمد/ رَبِّهِم«  مِنْ  وَمَغْفِرَۀٌ  الثَّمَرَاتِ  (؛ 15کُلِّ 

وعده  ایمان  اهل  به  که  بهشتى  توصیف  یعنی 
از  داده رودهایی  آن  در  که  است  اینگونه  شده 
نمیآب آن صورت  در  تغییری  که  و هایی  گیرد 

آن مزه  که  شیر  از  رودهایی  تغییر همچنین  ها 
نهرهنمی و  که  یابد  طهور  و  پاك  شراب  از  ایى 

کنند و نهرهایى از نوشندگان از آن استفاده می 
نوع میوه که بخواهند  عسل خالص؛ و در آنجا هر

پروردگارشان. رحمت  نیز  و  دارد  آیه   وجود  در 
است، خداوند  میان آمدهدیگری که ذکر عسل به

با ظرافت و دقت خاصی مکانیسم تولید عسل را 
وده است: »وَ أَوْحَى رَبُّکَ شرح داده و چنین فرم

مِنَ   وَ  بُیُوتاً  الْجِبَالِ  مِنَ  اتَّخِذِی  أَنِ  النَّحْلِ  إِلَى 
الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ؛ ثُمَّ کُلِی مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ 

بُطُونِهَا شَرَابٌ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُالً یَخْرُجُ مِنْ  
لَآیَۀً هِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذلِکَ  مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِی 

)نحل/ یَتَفَکَّرُونَ«  پروردگار 68-69لِقَوْمٍ  یعنی  (؛ 
نمود که: »از برخی  حکیم تو به زنبورعسل الهام  

ها و داربستی چوبهها و برخی اشجار و  کوهستان 

انسان می که  بنا  خانه ها  خود  کنند،  برای  هایى 
ها( ثمرات )و شیره گل انتخاب کن، آنگاه از همه 

و   کن  باش. تغذیه  پروردگارت  راه  فرمانبردار 
می خداوند  این سپس  شکم  درون  »از  فرماید: 

شفای  شود که  شرابی رنگارنگ خارج مى زنبوران،  
امر،  این  در  تحقیق  به  و  است؛  آن  در  مردمان 
نشانه آشکاری وجود دارد براى گروهی که اهل 

هستند. م  اندیشه  که  می همانگونه  شود شاهده 
خداوند از تعبیر وحی در مورد زنبورعسل استفاده  

است که در حقیقت به هدایت غریزی الهی نموده
اشاره دارد.  الهامی شگفت  و  مأموریتی خاص  و 
شریفه   آیه  در  زنبوران  مأموریت  نخستین 

ذکرخانه به   سازی  و  است  آن  شده  دنبال 
امکانفعالیت  دیگر  دومین  های  است.  پذیر 

تمامی  مأمو از  که  است  این  زنبورعسل  ریت 
گل  شهد  و  کند  تناول  و  ثمرات  بچشد  را  ها 

نیز این است که عسلی   فرجامین مأموریت وی 
مصفا را تولید کرده و از آن تغذیه نیکوی آدمیان  
فراهم گردد. در حقیقت در ماجرای برنامه زندگی  

تحفه و  عسل  بندگان زنبوران  برای  آنها  که  ای 
که هم ویژگی غذایی وجود دارد    آورند،الهی می 

و   زیست  نیز درس  و  و هم خاصیت شفابخشی 
کرامت   و  عظمت  از  آشکاری  نشانه  زندگی، 

  یکی از اندیشوران معاصر معتقد   پروردگار است.
است تمدّن زنبور عسل، نظامات شگفت کندوی 

فعالیّت  موجود،  خستگىهای  عسل،  این  ناپذیر 
گفتن  زنبور، سخن  ساختن عسل و موم توسط  

به و آن  نظامات  صدها  و  رقصیدن  وسیله 
است. های  شگفتی  خلقت  نظام  غرائب  از    آن، 

هاى طویل در زیست این موجود  دانشمندان سال
اند. مثالً در تحقیق کرده و آثار مختلفی نگاشته

حشرات« چنین ذکر شده است که  کتاب »جهان  
به بخواهد  زنبورعسل  یک  انفراداگر  ی  صورت 

هزار    چهارصد گرم عسل بسازد، الزم است هشتاد
با   بازگردد.  و  رفته  صحرا  به  کندو  از  مرتبه 

حکیم از بیان    قرآنمالحظه این جهت است که  
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فروگذارى نکرده و در واقع طرح این حشره مفید  
که   کرده  به  بحث  و  نمایند  تأمل  آن  باب  در 

این  شگفتی  زندگى  رموز  و  عجیب ها  موجود 
نمایند. جمله »وَ و خالق آن را تحسین    ببرندپى

که   است  آن  بیانگر  النَّحْلِ«  إِلَى  رَبُّکَ  أَوْحى 
حکیم عسل پروردگار  برنامه  طبق  زنبور  سازى 

خداوند این ادراك و شعور را در وجود وى  است و  
است. و مراد از »مِمّا یَعْرِشُونَ« در به ودیعه نهاده  

میان ساخته  که توسط آدظاهر کندوهایى است  
مصنوعى عرش و تختى است  شود و کندوهاى  می 

سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا« نسبت به زنبورعسل؛ »فَاسْلُکِی  
با سهولت   زنبورعسل  که  دارد  اشاره  امر  این  به 

گیرى و  طرقی که پروردگار براى عسلتواند  می 
آموخته است بپیماید؛ کاری که سازى به او  عسل

ساخته نیست و همچنین ر  از انسان عاقل و متفکّ
تواند نظامات شگفتی که در زیست آن  زنبور می 

حاکم است اداره نماید. عبارت »یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها  
شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ« حکایت از آن دارد که عسل  

از   که  هنگام  در  آن  خداوند،  مخلوق  این 
صورت شود، به ضلعی ریخته می های شش قسمت
آنشربت   است؛  گوارا  مایع  دسته و  جمعى  گاه 
زنند که آب آن  قدر بال مى ها آنآن حفرهباالى  

صورت قوام و شکل مناسب یافته و به بخار شده و  
وقت که از شکم زنبور  پس آن  آید.عسل در می 

به  صورت  گردد بهخارج می  شربت است؛ سپس 
فرماید:  خداوند در انتها می   شود.عسل تبدیل می

 فِی ذلِکَ لَآیَۀً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ« اگر مقصود از »إِنَّ
باشد،  آیه   قرینه آیات پیشین و پسین، معاد  به 

بدین معاد  بر  امر  این  که شهادت  است  نحو 
به صحرا و گل و باغ نگریسته و گونه که ما  همان

آن نمیها  در  مشاهده  عسل  لکن  مطلقاً  کنیم؛ 
ریم که خروارها عسل  بمیپی وسیله زنبورعسل  به

آن بوده در  نهفته  و  موجود  به ها  همین  است، 
جز ها  ها نگریسته و در آنقیاس، ما به قبرستان 

نمی  مشاهده  چیزی  بهار  خاك  در  امّا  کنیم؛ 

ها آدمیان که از آن خاكرستاخیز خواهیم دید  
تدبیر    خیزند. برمی  و  توحید  آیت  مقصود،  اگر  و 

باشد،   این  پرروردگار  با  زنبورعسل  وجود  قطعاً 
های توحید زا از نشانهحیرتفعالیت مفید و نظام  

 (.7/35، 1412و تدبیر خداوندی است )قرشی،  
 

 موقعیت بحث در روایات تفسیری  -3
در میراث روایی امامیه احادیث بسیاری در باب 

ها و خواص عسل ذکر شده است که در ویژگی
  - 1  شود.پرداخته می ادامه به بیان برخی از آنها  

)ع( روایت شده است که    از حضرت امیرالمؤمنین
فرمودند: »لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ؛ قَالَ اللَّهُ 

یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ  تَعَالَى:  
غُ اللُّبَانِ  وَ مَضْ  قرآنهُوَ مَعَ قِرَاءَۀِ الْشِفاءٌ لِلنّاسِ وَ  

؛ کلینی،  498/  2،  1371الْبَلْغَمَ« )برقی،  یَذْهَبُ  
انگشت، دوای    (.332/  6،  1407 با  تناول عسل 

زمینه   این  در  متعال  خداوند  است.  دردی  هر 
بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ  فرموده است: »یَخْرُجُ مِنْ 

به عسل  خوردن  لِلنَّاسِ«  شِفاءٌ  فِیهِ  همراه أَلْوانُهُ 
 برد. و جویدن کُندر، بلغم را از بین می   قرآنرائت  ق
)ع(    از رسول اکرم)ص( و نیز از حضرت علی  -2

)ع( روایت شده است که: »عَنْ    و امام جعفر صادق
مَا   عَلِیٍّ)ع(  عَنْ  وَ  شِفَاءٌ  الْعَسَلُ  اللَّهِ)ص(  رَسُولِ 

رِ جَعْفَاسْتَشْفَى الْمَرِیضُ بِمِثْلِ شُرْبِ الْعَسَلِ وَ عَنْ  
بْنِ مُحَمَّدٍ)ع( قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ« 

شفا وجود   (.148/  2،  1385)مغربی،   در عسل 
دارد. هیچ درمانی مانند نوشیدن عسل، بیمار را 

نمی عسل مداوا  مورد  در  عزوجل  خداوند  کند. 
 فرموده است که در آن شفای آدمیان وجود دارد.

موسی    -3 امام  که:    کاظماز  شد  پرسیده  )ع( 
فَقَالَ:   الْغَالِبَۀِ؛  الْغِبِّ  الْحُمَّى  عَنِ  یُؤْخَذُ »سُئِلَ 

مِنْهُ   یُلْعَقُ  فَإِنَّهَا  الْعَسَلُ وَ الشُّونِیزُ وَ  لَعْقَاتٍ؛  ثَلَاثُ 
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِی الْعَسَلِ    -تَنْقَلِعُ وَ هُمَا الْمُبَارَکَانِ

مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ؛ فِیهِ شِفاءٌ  ونِها شَرابٌ  یَخْرُجُ مِنْ بُطُ
از   (.25/101،  1409)حرعاملی،    لِلنّاسِ...«
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طور متناوب رخ حضرت )ع( در مورد تبی که به
دهد و پیوستگی دارد پرسیده شد؛ حضرت در  می 

دانه تهیه  پاسخ فرمودند: »مقداری عسل و سیاه 
زیرا  شود؛  میزان سه انگشت تناول می کرده و به

می  بین  از  را  تب  دو  آنها این  هردوی  و  برند 
پربرکت و شفادهنده هستند؛ چه اینکه خداوند 
شکم   »از  است:  فرموده  عسل  مورد  در  متعال 

های آن مختلف است خارج  زنبور شرابی که رنگ
دارد«.می مردمان وجود  آن شفای  در  که   شود 
)ص( منقول است که    از پیامبر گرامی اسالم  -4

شَرْبَۀَ حضرت   تَرُدُّوا  »لَا  فرمودند:  عسل  درباره 
 (.54،  1406الرضا،  عَسَلٍ مَنْ أَتَاکُمْ بِهَا«)صحیفه

هرکسی به شما عسل هدیه کرد، آن را رد نکرده  
بپذیرید. را  وی  عطای  حضرت    -5  و  از 

ایشان   امیرالمؤمنین که  است  شده  روایت  )ع( 
بِالْبَلْغَمِ   یَذْهَبْنَ  »ثَلَاثٌ  الْفرمودند:  وَ   قرآنقِرَاءَۀُ 

الْعَسَلُ«)کوفی،   وَ  محدث 241،  1434اللُّبَانُ  ؛ 
 (.151، 1407؛ راوندی، 261/ 4، 1408نوری، 

سه چیز حافظه را گسترش داده و بلغم را از بین  
، خوردن عسل و همچنین  قرآنبرد؛ خواندن  می 

باقر  -6  کندر. امام   امام  بزرگوارشان  پدر  از  )ع( 
اند که: »جَاءَ رَجُلٌ إِلَى  نقل کرده  جعفرصادق )ع(

أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ)ع( فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ بِی وَجَعُ  
قَالَ   -)ع( لَکَ زَوْجَۀٌ  فَقَالَ لَهُ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ  بَطْنٍ  

ثُمَّ    - طِیبَۀَ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَانَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا  
ثُمَّ   -السَّمَاءِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ  اشْتَرِ

اشْرَبْهُ فَإِنِّی أَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ نَزَّلْنا مِنَ  
السَّماءِ ماءً مُبارَکاً وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ 

)ح  لِلنّاسِ«  شِفاءٌ  فِیهِ  أَلْوانُهُ  رعاملی، مُخْتَلِفٌ 
امیرالمؤمنین    (.285/  21،  1409 نزد  شخصی 
ایشان )علیه به  شکمش  درد  از  و  آمده  السّالم( 

همسر  آیا  فرمودند:  )ع(  حضرت  نمود.  شکایت 
دارى؟ عرض کرد: بله. حضرت فرمود: از او بخواه 

اش را به تا وی با رضایت کامل بخشی از مهریه
با آن عسل خریداری کن، و  ببخشد؛ سپس  تو 

آب باران روی آن بریز و مخلوط کرده و  د از  بع

اینکه شنیده  متعال در بخور؛ چه  ام که خداوند 
است  قرآن ماءً فرموده  السَّماءِ  مِنَ  نَزَّلْنا  »وَ   :

فرموده   و  بُطُونِها  مُبارَکاً«؛  مِنْ  »یَخْرُجُ  است: 
شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ«. عیاشی در  

خود در ادامه ماجرا آورده است که آن مرد   تفسیر
)ع( از درد خود    پس از عمل به توصیه حضرت

  - 7  (.218/  1،  1381شفای کامل یافت )عیاشی،  
از پیامبر گرامی اسالم )ص( نقل شده است که:  

شِفَاءٌ لِمَا فِی   قرآن»الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ الْ
بِالصُّدُورِ   الْفَعَلَیْکُمْ  الْعَسَلِ«    قرآنالشِّفَاءَیْنِ  وَ 

هر    (.294/  63،  1410)مجلسی،   درمان  عسل 
  قرآن دردی است )دردهای جسمانی و مادی( و  

)تسکین  درونی  دردهای  برای  و شفاست  دهنده 
بخش معنوی و قوت قلبی(؛ پس بر شما باد  التیام 

 و عسل. قرآندو شفا؛ یعنی 
 

 ی قرآنو موقعیت بحث در تفاسیر فقهی  -4
برجسته  مفسران  از  برخی  رویکرد  ذیل  در 

گفته که  مذهب نسبت به آیات شریفه پیش امامی 
سخن   آن  شفابخشی  خاصیت  و  عسل  باب  در 

 شود.گفته بودند، بیان می 
 

 دیدگاه صاحب کنز العرفان  -4-1
امامی   اندیشوران  بین  اعتبار کتاب مزبور در  در 

الْعِرْفان فی کنزُ  "جای هیچگونه تردیدی نیست.  
ال کتابی است که در آیات االحکام و    "قرآنفِقْه 

فقهی   و   قرآنآیات  برجسته  عالم  توسط  کریم 
نامدار،   شیعی  سیوری "فقیه  عبداهلل  بن  مقداد 

به    "حلی مقداد"معروف  شده  نگاشته   "فاضل 
تحقیق اهل  رجوع  محل  همواره  که  بوده  است 

حل  سوره ن  69و    68. ایشان در باب آیات  است
داللت   نکته  چند  بر  شریفه  آیات  که  معتقدند 

عسل  -1  کنند: می  از  استفاده  بودن   -2،  مباح 
بیماری  از  های گوناگون است؛  عسل، شفادهنده 

در  شود و  »شفاء« در مقابل »مرض« ذکر می زیرا  
فَهُوَ  بیان   نیز  قرآن مَرِضْتُ  إِذا  شده است که: »وَ 

)شعراء/ هن 80یَشْفِینِ«  یعنی  بیمار  گامى (؛  که 
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بخشد« و شفا مى شوم، خداوند است که مرا  می 

را   این دیدگاه  اسالم )ص(  گرامی  پیامبر  سخن 
من در فرمایند: »شفاى امّت  کند که می تأیید می 

، حجامت و قسمتی  قرآناى از  آیه  سه امر است: 
اى است فایده . در شرح حدیث مذکور،  از عسل«

اینکه   آن  او  مکرم  داده پیامبر  سالم )ص( خبر 
باشد. امّا  است که شفاى امّت در این سه امر مى 

مشخص است که آیه تأثیری در   قرآناى از  آیه
بصیرت  دل واجد  آنکه  هر  و  دارد  باشد،  ها 

بپردازدنمى حقیقتی  چنین  انکار  به  در   .تواند 
به عسل  گفت  باید  نیز  عسل  ادویه  مورد  همراه 

می  شفا  بلغم  از  و  گرم،  این گاهى  دهد  از  یکى 
مىسه کافى  درد  رفع  در  عسل  مورد،  باشند. 
و به هستند  صفرا  شفابخش  ترشیجات،  همراه 
بود.  روغنهمراه  به خواهند  سوداء  شفابخش  ها، 

کرده تصریح  عالمان  از  کمتر  برخى  که  اند 
یافت می شود که وقتى پزشکان آن را  معجونى 

وایت خالی از عسل باشد و در رکنند،  ترکیب مى 
)ص(   به پیامبر اسالماست که: »شخصی  نیز آمده 

ناالن است. حضرت  گفت: برادرم از درد شکمش  
وی رفت و فرمودند: به او عسل بنوشان، سپس  

برگشت و گفت: به او عسل خوراندم؛ لکن وی را  
حضرت   نبخشید؛  او نفعی  به  فرمودند:  مجدداً 

راست   خداوند  زیرا  بده،  شکم  عسل  و  گفته 
او  براد پس  است.  گفته  دروغ  به رت  دوباره 

 -3  برادرش عسل داد و سپس وی بهبود یافت.
از  در آیه ایما و اشارتی است بر این امر که عالج 

 
آیه مذکور در باب گفتگوی حضرت ذکریا با خداوند متعال است که   19

ت اول تا یازدهم سوره مریم آمده است: »یَا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ در ضمن آیا

مِنَ  قَوْمِهِ  عَلَى  فَخَرَجَ  سَِمیّاً...  قَبْلُ  مِنْ  لَهُ  نَجْعَلْ  لَمْ  یَحْیَى  اسُْمهُ  بِغُالَمٍ 

إِلَیْهِمْ   فَأَوْحَى  تالِْمحْرَابِ  عَشِیّاً«. اى زکریا! ما  وَ  بُکْرَۀً  به أَنْ سَبِّحُوا  و را 

همنامی دهیم که اسمش »یحیى« است؛ و پیش از این،  پسری بشارت مى

سوى مردم براى وی قرار ندادیم... پس زکریا از محراب عبادت خویش به

این نعمت( صبحگاهان و خاج شده و با اشاره به ایشان گفت: )به شکرانه  

 .شامگاهان خداوند متعال را تسبیح بگویید!«

نمودن  مباح  زیرا  است؛  جایز  و  مباح  امراض، 
علّتى، مستلزم اباحه خاصّ دیگرى است بهخاص،  
شده باشد، جز در آن خاصّ این علّت یافت که در  

که نهى ویژه از آن آمده باشد؛ مثل سخن  دى  موار
فرمودند: »در امور حرام شفا  )ص( که    رسول خدا

از   (.314/  2،  1425وجود ندارد« )فاضل مقداد،  
و  بوده  نیز  فوایدى  دارای  آیه  مقداد  فاضل  نظر 

به  از آن  استخراج می نکاتی   -1  شود:شرح ذیل 
و   است  الهام  معنى  در  شریفه  آیه  در  »وحى« 

گفته  نیز  بهگاهى  که  است  اشاره شده  معناى 
فرماید: »فَأَوْحى مثل سخن خداوند که مىاست؛  

و گاهى نیز در معناى   19إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَۀً«. 
که مىاسرار   خداوند  سخن  همانند  باشد؛ 

»یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ    فرماید:مى 
در  ؛  20غُرُوراً«  وحى  که  داشت  توجه  باید  لذا 

معنای حقیقى آن، همان وحیی است که به انبیا  
که جامع این تعبیرات متفاوت معناییشود و  می 

چیزى   القاى  از  است  عبارت  دیگرى  است  به 
سرّی.به و  پنهانى  در    -2  صورت  »من«  واژه 

است، یعنى از برخى  الجبال« براى تبعیض  »من
کوهستان باز  و  از  ها  از رخى  برخى  و  درختان 

خانه  داربست تسمیه  وجه  و  بیت  ها؛  به  زنبور 
هایی است که توسط  خانهجهت شباهت آن به  به

هاى زنبوران خانهشود زیرا در  آدمیان ساخته می
رود که مهندسان  کار می حسن صنعت و دقّتی به 

باشند  حاذق نیز قادر بر چنین طراحی دقیق نمی
توانند ماهر هم نمى هندسان  و گاهى برخى از م

فرماید: »وَ کَذلِکَ سوره انعام است که خداوند می  112اشاره به آیه    20

بَعٍْض  إِلَى  بَعُْضهُمْ  یُوحِی  الْجِنِّ  وَ  الْإِنْسِ  شَیَاطِینَ  عَدُوّاً  نَبِیٍّ  لِکُلِّ  جَعَلْنَا 

زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُْهمْ وَ مَا یَفْتَرُونَ«. اینگونه 

طور ر برابر هر نبی، دشمنى از شیاطین انسان و جنّ قرار دادیم؛ ایشان بهد

گفتند؛ و اگر پایه به یکدیگر مىسرى و پنهانی سخنان اغفال کننده و بی

 توانستند چنین کنند.کرد نمیخداوند اراده می
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نقشه  ترسیم  چنین  را  »یَخْرُجُ    -3  نمایند.هایى 
عسل  مِنْ بُطُونِها«؛ در این عبارت، خطاب از زنبور

سوى مردم تغییر یافته است؛ زیرا خداوند در  به
ذلِکَ«؛   فِی  »إِنَّ  است.  آدمیان  به  احسان  مقام 

هاى خانهتواناسازی زنبوران به ساختن  یعنى در  
به عسل گوارا و مستحکم و تبدیل غذاهاى تلخ  

و   بر  نشانه رنگارنگ،  شیرین  است  های محکمی 
وجود خالق قادر و  حکیم و قدرتمند و مسلط به  
جزئیات و کلیات امور عالم و تدابیر آفرینش، برای 

)فاضل  آنهایی باشند  اندیشه  و  تفکر  اهل  که 
 (.315/ 2، 1425مقداد، 

 

 البیاندیدگاه صاحب مجمع -4-2
ترین تفاسیر شیعی  البیان که در زمره مهم مجمع
می  قرآن محسوب  مبارك کریم  قلم  به  شود 

شیعی  شهیر  اندیشور  طبرسی،  مرحوم 
شده است. این تفسیر توسط عامه و خاصه نگاشته 

عنوان یکی از منابع کهن  ستوده شده و از آن به
یت این تفسیری یاد شده است. پژوهشگران، اهم

کتاب را در جامعیت، استحکام، ترتیب دقیق، و  
اند. طبرسی  ارائه تفسیر روشن و سودمند دانسته

کرده   ذکر  ابتدا  نحل،  پیشگفته  آیات  تفسیر  در 
به از  مقصود  که  در  است  وحی  تعبیر  کارگیری 

مورد زنبورعسل، همانا الهام و هدایت غریزی این 
ل امر  موجود است و علت اینکه در مورد وی، فع

رغم اینکه زنبور فاقد قوه  استفاده شده است، علی 
شود امر نمود، این تعقل است و غیرعاقل را نمی

وحى است   تعبیر  زنبورعسل  مورد  در  چون  که 
شده، سپس امر نیز متعاقب آن آمده  کار گرفته هب

گونه تعبیر  این  استعمال و  در  توسعه  از  ای 
الوان مختلف شود. استفاده از تعبیر  محسوب می 

بدین  موارد نیز  برخی  در  عسل  که  است  جهت 
ای موارد زردرنگ و در بعضی  سفید بوده و در پاره

مواقع نیز به رنگ سرخ است؛ چه اینکه زنبور از 
نماید؛ لذا های گوناگون تغذیه می هایی با رنگگل

می  تولید  وی  توسط  که  دارای  عسلی  شود 
ادامه  رنگ در  طبرسی  است.  مختلف  هاى 

به می  را  عسل  تولید  خداوند  اینکه  علت  گوید 
که بطن زنبورعسل منتسب کرده است؛ درحالی 

شود، این است که  عسل از دهان وی خارج می 
خداوند  و  بوده  زنبور  شکم  عسل  تکوین  محل 

گونه پنداشته  است که ایندرصدد بیان این بوده 
ارتباطی   زنبور  بطن  به  عسل  تولید  که  نشود 

م  یابد.نمی از  جمعصاحب  نقل    "مجاهد"البیان 
به  می  »فیه«  در  ضمیر  که  بازگشت    قرآنکند 

در   که چون  است  این  نیز  آن  وجه    قرآن دارد؛ 
بیان  الهی  حرام  و  آدمیان  حالل  است،  شده 

عنوان شفا بهره جویند؛ لکن از  توانند از آن بهمى 
مفسران  غالب  نزد  در  اول  تفسیر  طبرسی  نظر 

نیزپذیرفته همان  و  بوده  چراکه    تر  است؛  قوی 
در آیه مطرح نشده است. طبرسی    قرآنذکری از  

کند که در زنبور و عسلی که  در ادامه گوشزد می 
می  استحصال  وی  عبرتاز  فراوانی شود،  های 
 (.574/  6،  1372وجود دارد )طبرسی، 

 

 المیزان دیدگاه صاحب -4-3
ای  المیزان یکی از تفاسیر برجسته تردید تفسیربی 

است.    شده   از صدر اسالم تاکنون نگاشته است که  
ویژگی از  مهمی  یکی  برتری های  باعث  که 

المیزان بر دیگر کتب تفسیری شده است،  تفسیر
در  طباطبایی  عالمه  تفسیری  سیره  و  شیوه 
به  آن  از  که  است  ارزشمند  کتاب  این  سرتاسر 

شود و در نوع خود،  یاد می  قرآنبه    قرآنتفسیر  
به  کم  حتی  یا  بی نظیر  برخی  است.  تعبیر  نظیر 

المیزان از آن  ای که عالمه در تفسیر شریفشیوه 
یا همان   قرآنبه    قرآنگرفته، شیوه تفسیر  بهره 

را   قرآنمعنا که  تفسیر آیات به آیات است؛ بدین 
خود   می   قرآنبا  مطهری تفسیر  شهید  از  کند. 

تفسیر  که  است  بهترین  منقول  از  یکی  المیزان، 
مجید نوشته شده    قرآنرای  تفاسیری است که ب

بهترین   تفسیر  این  شده  ادعا  حتی  و  است 
تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر  
اسالم تا امروز نوشته شده است. شهید مطهری 

اش با فکر نوشته معتقد بود که این تفسیر همه
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الهامات  از  آن  مطالب  از  بسیاری  و  است  نشده 

یر گرانسنگ  عالمه طباطبایی در تفس  غیبی است.
کیفیت   باب  در  مبسوط  توضیحی  از  پس  خود 
گوناگون   معانی  تبیین  و  زنبورعسل  به  وحی 
که   را  متعال  خداوند  فرموده  معنای  وحی، 

أَوْحىمی  »وَ  اینگونه   فرماید:  النَّحْلِ«  إِلَى  رَبُّکَ 
تفسیر کرده است که خدای حکیم به زنبورعسل  

غریزه گذاشتهتوسط  ودیعت  به  وی  در  که    اى 
است الهام نموده است. ایشان معتقدند ماجرای  
زنبور عسل و نظاماتى که در زیست وی مشاهده  

مسئلهمی  حیرتشود،  و  شگفت  و ای  است  آور 
که چه گردیده  باعث  شگفت  نظام  همین  بسا 

خداوند خطابش را از مشرکان بازگردانده و رسول  
 خدا )ص( را مخاطب خویش قرار دهد: »وَ أَوْحى

که  رَبُّکَ. خداوند  سخن  است  معتقد  عالمه   .»..
یعنی می  الثَّمَراتِ«،  کُلِّ  مِنْ  کُلِی  »ثُمَّ  فرماید: 

میوه  تمامی  از  زنبورعسل  اینکه  به  ها  دستور 
خورد  استفاده کند، با آنکه زنبورعسل میوه نمی 

گل روى  معمواًل  تغذیه و  آنها  از  و  نشسته  ها 
بور  جهت است که تغذیه زنکند، این امر بدانمی 

میوه  همان  اولیه  مواد  میاز  در ها  که  باشد 
است.  شکوفه  نداده  ثمر  هنوز  و  گرفته  جاى  ها 

شَرابٌ  بُطُونِها  مِنْ  »یَخْرُجُ  عبارت:  همچنین 
جمله أَلْوانُهُ«،  میمُخْتَلِفٌ  مستانفه  که  اى  باشد 

بعد از امر ذکر شده، ثمره وى را در فرمانبرداری 
مى  ذکر  متعال  خداوند  ثمره کدستور  آن  و  ند؛ 

عبارت است از اینکه از بطن وی شراب مصفایی  
های شود که رنگعنوان عسل استحصال می تحت

چنین   را  بحث  انتها  در  عالمه  دارد.  گوناگون 
می جمع باب  بندی  در  تفصیلی  بحث  که  کند 

دارد؛  غریبی  و  شگفت  زیست  که  زنبورعسل 
شگفتی  و  خواص  مورد  در  بحث  های همچنین 

له تفسیر ایشان خارج بوده و باید  عسل، از حوص
کتاب  در  را  مقوله  این این  در  که  مفصلی  های 

نگاشته  نمود زمینه  پیگیری  است،  شده 
 (. 293/ 12، 1390)طباطبایی،  

 

 دیدگاه تفسیر نمونه  -4-4
یکی از تفاسیری که در عصر حاضر و با دغدغه  
رشته   به  مستحدثه  و  نوین  مسائل  به  پرداختن 

می نگارش   نمونه  تفسیر  است  از  درآمده  باشد. 
آیات بسیاری در باب شناخت    قرآنکه در  آنجایی

... وجود   طبیعت و تفکر در آن و خلقت آدمیان و
این تفسیر کوشیده است در پرتو   دارد، صاحب 

های روز به تبیین این آیات بپردازد تا از این یافته
پیامبر  جاویدان  معجزه  علمی  اعجاز  رهگذر 

رتبت را اثبات کند؛ لذا طبیعی است که  ختمی م
تفسیر  این  در  نیز  بحث  مورد  آیات  باب  در 

در تفسیر مذکور اشاره    تفصیل بحث شده است.به
زنبوران  زیست  حاضر  عصر  در  که  است  شده 

به موردمطالعه عسل  دانشمندان  سوی  از  دقت 
قرار گرفته و اثبات گردیده است که این موجود  

مدنیشگفت  چنان  از  اجتماعی  آور  زندگی  و  ت 
آوری برخوردار است که از جهات عدیده  شگفتی 

برتری  انسان  مدنی  زندگی  و  انسانی  تمدن  بر 
به   قرآندارد.   نیز  لفظ  حکیم  با  اعجازآوری  طرز 

»وحى« به این موضوع اشاره نموده است، تا این  
واقعیت را آشکار نماید که نحوه زیست زنبوران 

با سایر ح نباید  یوانات و حشرات  عسل را هرگز 
انگیزه همین  شاید  و  نمود  در  مقایسه  باشد  اى 

جهت اینکه به درون جهان اسرارآمیز این موجود 
زا گام گذاشته و از این رهگذر به عظمت  شگفتی 

نمائیم. توجه  بیشتر  خالق  قدرت  به    و  سپس 
خانه در  موجود  زنبوران شگفتی  سازی 

و تصریح شده است که ساختمان پرداخته شده 
میلیونشش  شاید  که  عسل  زنبوران  ها  ضلعى 

همین منوال در اقصی نقاط جهان  سال است به 
ها  هاى زندگى آنترین برنامه ادامه دارد، از غریب

می  از ساختن خود  محسوب  شاید  و حتى  شود 
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سان زنبور ماده  آورتر باشد که به چه عسل شگفت 
کیفیتی   با چه  و  کرده  مهیا  را  مومى مخصوص 

شش خانه مهندسى  ضهاى  و  ظرافت  با  را  لعى 
می خارق طراحی  براى العاده  اساساً  زیرا  کند؛ 

به سطح  یک  از  بهینه  هیچ استفاده  که  نحوی 
بخشی از آن، هدر نرود و یا زوایاى تنگ و تاریک  

شیوه  خانهنیابد،  انتخاب  از  نیکوتر  هاى  ای 
این  شش  در  نیست.  مساوى  زوایاى  با  ضلعى 

دانشمندان آمده است که  تفسیر از قول برخی از  
شناخته    4500تاکنون   وحشى  زنبورعسل  نوع 

جملگی  شده  که  است  آن  در  شگفتى  ولى  اند؛ 
ها یک مدل مهاجرت و کندوسازى و مکیدن آن

گل از  تغذیه  بیان و  همچنین  دارند.  را  شده  ها 
شناسان از  است که نتایج تحقیقات برخی زیست

همی که  دارد  آن  از  حکایت  مترلینگ  ن قبیل 
و  وحشى  از  )اعم  زنبورعسل  خلقت  اگر  امروز 

هزار نوع از گیاهان اهلى( از بین رود، بیش از صد 
رود و اصواًل از کجا ها از بین می و میوه ها  و گل

تمدن ما    معلوم که تمدن نیز از میان نرود! اصواًل
انتقال  از بین نرود؟ )زیرا نقش زنبوران عسل در  

ساختن گیاهان ماده و ها و بارور  هاى نر گل گرده
میوه به یافتن  پرورش  آن  قابل  دنبال  آنچنان  ها 

است که برخی از دانشمندان  توجه و چشمگیر  
.  اند(تر دانستهرا از ساختن عسل نیز مهمحتى آن

شگفتی  به  ادامه  در  مذکور  عسل تفسیر  های 
ماده به یک  پرخاصیت  عنوان  بسیار  غذایی 

هنوز بسیارى از کند که شاید  پرداخته و بیان می
زنبوران  کار  برنامه  که  بپندارند  چنین  اشخاص 

است که شیره گل  این  در عسل  و  مکیده  را  ها 
دهان خود جمع نموده و در کندو ذخیره کنند؛  
این  واقعیت  و  نیست  واقع چنین  در  آنکه  حال 

شیره  آنها  که  گلاست  از هاى  برخی  به  را  ها 
به آن  هاى درون بدن خود که زنبورشناسان  حفره
منزله  گویند فرستاده و در آنجا که به دان مىچینه 

تحوالت  است  شیمیایى  مواد  کوچک  کارخانه 
گل  شهد  و  یافته  تبدیل مختلفى  عسل  به  ها 

شده را از   مرتبه زنبور، عسل ساختهشود و دومى 
یکی از موارد اعجاز    فرستد.بدن خود بیرون مى 

نحل،    آیه از نظر تفسیر نمونه این است که سوره
مى  و  است  مکى  سور  منطقه  از جمله  در  دانیم 

مکه، گل و گیاهى وجود نداشته و زنبوران عسل 
نیز در آن منطقه وجود ندارد؛ لکن خداوند حکیم 

و با تعبیر    ا چنین دقتی خاص از آن سخن راندهب
مُخْتَلِفٌ   شَرابٌ  بُطُونِها  مِنْ  »یَخْرُجُ  مثل  شگفتی 

ند تولید عسل اشاره کرده أَلْوانُهُ«، به جزئیات فرای
پاره ادامه  در  و طبی  است.  از خواص غذایی  ای 

های دانشمندان اشاره شده و به یافته عسل بیان 
است که تصریح کرده  به شده  زنبوران  هنگام  اند 

نمایند که  ساختن عسل آنچنان شگفت عمل مى
خواص درمانى و دارویى گیاهان کامالً به عسل  

می  از  منتقل  برخی  مطابق شود.  عسل  خواص 
به  است  آمده  تفسیر  این  در  ذیل آنچه  ترتیب 

همین  عسل سریع جذب خون شده و به   -1است:  
نیروبخش است و در خون  شدت ه سازى بجهت 

مصرف عسل از ایجاد عفونت در   -2مؤثر است.  
عسل یبوست    -3کند.  معده و روده جلوگیرى مى 

دیر  عسل براى افرادی که    -4برد.  را از بین می
عسل   -4روند بسیار تأثیرگذار است.  خواب مىبه

در جهت رفع خستگى و فشردگى عضالت مؤثر 
تقویت    -5است.   موجب  باردار  زنان  در  عسل 

عسل کلسیم خون را   - 6شود.  شبکه عصبی می 
عسل در تقویت دستگاه گوارش   -7برد.  باال می 

است.   مفید  و   -8بسیار  قلب  تقویت  در  عسل 
در پایان به برخی دیگر   است.  امراض ریوی مؤثر

شده است؛ از قبیل اینکه   از خواص عسل اشاره 
عسل فسادناپذیر بوده و از مواد غذایی که همیشه 

به  زنده هستند  و  ما مىتازه  و حتى  دست  رسد 
هاى خود را هرگز از دست نداده و علت  ویتامین 

دانند این موضوع را دانشمندان وجود پتاسیم مى 
به  در عسل  مانع  که  و  داشته  وجود  فراوان  طور 
میکروب می رشد  و ها  شیرازی  )مکارم  شود 

 (. 297-307/ 11،  1371دیگران، 
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 گیری نتیجه  -5

مجید که معجزه جاویدان پیامبر خاتم    قرآندر  
مطالعه محسوب می به  را  بشریت  شود، خداوند 

بردن به رموز و اسرار به در کتاب طبیعت و پی
کند. یکی از دعوت میشده در آن  ودیعت نهاده

در  مواردی  یاد   قرآنکه  آن  از  تعابیر شگفتی  با 
زنبور   فرآورده  و  زندگی  به  مربوط  است،  شده 
عسل است. اهمیت این مطلب تا جایی است که  

شریفه  سوره  سور  از  »نحل«    قرآنای  نام  با 
 68نامگذاری شده است. خداوند در خالل آیات  

زنبو  69و   به سلوك  رعسل و سوره نحل، راجع 
ای که از وی نحوه زیست و نیز شفابخشی فرآورده

با  شود سخن به استحصال می  میان آورده است. 
، بازتاب این امر در روایات  قرآنتوجه به تأکیدات  

به طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  از  عنوان مأثوره 
کریم و نیز آرای    قرآنآشنایان حقیقی به معارف  

می  دیده  مسلمان  نتایج  مفسران  پژوهش  شود. 
دهد هم در روایات و هم در خالل  حاضر نشان می 

توسط   عسل  تهیه  کیفیت  به  مفسران،  کلمات 
غذایی و درمانی آن اشاره شده و  زنبور و خواص

 های فراوانی برای عسل ذکر شده است. ویژگی
 

 منابع 
 کریم قرآن .1
 ش(: » المحاسن«، قم: دار الکتب اإلسالمیه.1371خالد )برقى، ابوجعفر، احمد بن محمد بن   .2
 »وسائل الشیعه«، قم: مؤسسه آل البیت. ق(: 1409حرّ عاملی، محمد بن حسن ) .3
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فَطَهِّرْ« در آیینه روایات و  وَ ثِیابَکَ مدثر »پژوهشی پیرامون آیه چهارم سوره 
 تفاسیر شیعی

 
 2سلحشوربتول و  1علی محمدیان

 

 ( alimohamadian64@gmail.com)نویسنده مسوول:  استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

 
 چکیده 

ارتقای سالمت و تندرستی فرد و جامعه دارد و  رعایت بهداشت جسم از جمله مسائلی است که نقش مهمی در  
نیست که در تعالیم مترقی آیین مبین اسالم،   شده است. بر کسی پوشیده توجه واقع در تمامی ادیان الهی مورد 

های آن در ای برخوردار بوده و بسیاری از آموزه ها، از جایگاه ویژه نظافت و آراستگی ظاهری و پاکی از آلودگی 
باشد؛ بایستگی این مسئله در شریعت مقدس اسالم به های گوناگون آن می ارتباط با حوزه بهداشت و صورت 

شده است. با عنایت به  بودن و جزئی از ایمان تلقی   دارنی د ای است که پاکیزگی در لسان روایات، نشانه  اندازه
طَهِّرْ« را،که ظاهر در نظافت و آراستگی ظاهری  فَاهمیت موضوع، جستار حاضر، آیه چهارم سوره مدثر »وَثِیابَکَ  

نظر برخی از اند، با اشاره بهمطالعه قرار داده و ضمن بیان روایات تفسیری که در ذیل آیه وارد شده مورد   است،
 تشریح نموده است.  وران برجسته امامی مذهب در باب مفاد آیه، معنای آن رااندیشه 

 
 سوره مدثر.  4پاکیزگی، ثیاب، آیه طهارت،  کلیدی: هایهواژ
 
 مقدمه -1

تعالبهداشت    ت یو اهم جایگاه دین مبین    میدر 
آموزه و  بر اسالم  وحیانی  پوشیده    های  کسی 

شارع نیست   بهداشت    و  رعایت  پیرامون  حکیم 
است.   کرده  بیان  را  ارزشمندی  نکات  جسم 
سالمت  و  صحت  حفظ  معنای  در  که  بهداشت 

ها و اموری که  رود به مجموعه فعالیت کار می به
رفتن   باال  و  تندرستی  و  صحت  افزایش  برای 

می انجام  جامعه  و  فرد  اطالق  قدرت  پذیرد 
دانش   که  شودی م تمامی  شیوه جامع  و  ایی  هها 
یاری    که  باشدی م جامعه  و  فرد  تندرستی  به 

های شریعت به مسئله بهداشت  آموزه   رساند.می 
و انحای گوناگون آن توجه داشته و   هادر صورت
تعالبسیاری   بدن    می از  بهداشت  حوزه  و آن، 
در    بهداشت را  در  ردیگیبرمروان  مسئله  این   .

  های دینی از چنان اهمیت شایانی برخوردار آموزه
مورد ا کتاب  اولین  که  رایج ست  کتب  در  بحث 

و مسئله   گرددیآغاز مفقهی، با مبحث طهارت  

مقاصد و غایات   نیتراز مهم طهارت و پاکی بدن  
می  شمرده  بهشریعت  فرد  نحوی شود؛  هر  که 

مسلمانی که التزام به انجام امور دینی و عبادی  
هر   در  دارد،  دست شبانه خود  چندین    کمروز 

خویش   و دستشوی سر و صورت  مرتبه به شست
نماید. نظافت  وظیفه شرعی مبادرت می  عنوانبه
اولین راه برای نیل به سالمت جسم در   منزلهبه

دینی  آموزه می   چنانآنهای  به مطرح  که  شود 
گرفته )نوری،   ایمان در دستور قرار   مثابه جزئی از

 ( و59/291،  1404؛ مجلسی،  319/  16،  1408
 شودی م تأکید    چنانآن  و دندانبر بهداشت دهان  

دستور مستحب    عنوانبهزدن  مسئله مسواك  که
آموزه میان  در  را  مؤکد  خود  شریعت،  های 

شرعی  به وضوی  سنن  و  آداب  از  بخشی  عنوان 
؛ خمینی، 148/  3،  1416دهد )همدانی،  قرار می

با عنایت به اهمیت بحث و تأکید    (.155/  1تا،  بی 
ام شدید شریعت بر لزوم رعایت بهداشت  و اهتم

آیه و طهارت، تحقیق حاضر می پیرامون  کوشد 
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ثِیَابَکَ فَطَهِّرْ«،   چهارم سوره مدثر، یعنی آیه »وَ 
که ظاهر در طهارت جسمی و ظاهری است بحث  
را  مذکور  آیه  تفسیری  و  روایی  مواضع  و  کرده 
تبیین نماید. البته پیش از این امر شایسته است  

در دورنم نظافت  و  طهارت  بحث  جایگاه  از  ایی 
 کتاب وحی ارائه شود.

 
 قرآن جایگاه طهارت و نظافت در  -2

خداوند حکیم در آیه صدم سوره شریفه مائده با  
به   را  مؤمنان  تا  است  کوشیده  پرسشی  طرح 
اهمیت خاص بهداشت توجه دهد و با بیدار کردن  

ها، وی را به ارزش آن آگاه سازد؛  وجدان انسان
میلذ سؤال  آدمی  از  خداوند  آیا ا  که  نماید 

ها برابرند؟ باید گفت آیه مذکور  ها با پاکی زشتی 
می  اشاره  اگرچه  باطنی  امور  و  طهارت  به  تواند 

نکته   این  پذیرش  حتی  لکن  باشد؛  داشته 
معنای این نیست که نتوان معنای دیگری نیز به

از آیه شریفه استخراج و مستفاد نمود؛ چه اینکه 
شامل   قرآن را  متعددی  معانی  و  است  ذوبطون 
نظر  می  از  لذا  پاك    قرآنشود؛  ی سوبه انسان 

بهداشت و پاکی گرایش دارد و از زشتی و خباثت  
از  اجتناب می  آیه شریفه  برداشتی،  نماید. طبق 

مثابه ترازو و معیاری برای  پاکیزگی و بهداشت به 
د  دارکند و مقرر می گذاری اشیا استفاده می ارزش

تواند که کثرت خبائث دلیلی بر حقانیت آن نمی 
بایست  گذاری صرفاً می باشد؛ بلکه مالك و ارزش

آن. کمی  افزایش  نه  باشد  آن  مطابق    پاکی 
بودن و سازگاری  ی، طاهر و سالم قرآنهای  آموزه

وری از  اشیا با طبع آدمی، شرط اساسی در بهره
ت  بایسهای زمینی بوده و انسان تنها می فرآورده

بهره  بهداشتی  و  پاك  امور  نماید از  برداری 
این168)بقره/ از  تمامی  (؛  متعال  پروردگار  رو 

اشیای پاك و بهداشتی را حالل اعالم کرده است 
و چیزهایی که پلید است و یا طبع انسان آن را  

مینمی پلید  را  آن  و  بهپسندد  را  عنوان شمارد 

و حرام معرفی کرده و دستور داده تا از زندگی  
خداوند   همچنین  رود.  بیرون  انسان  مصرف 

با  کسانی  سازگار  و  سالم  و  پاکیزه  مواهب  که  را 
به بشمارند،  حرام  را  انسان  افترا  طبع  عنوان 

قرار   و سرزنش  توبیخ  مورد  به خداوند  زنندگان 
داده تا این معنا را به آدمیان تفهیم نماید که هر  

  توان آن را چیز پاك و پاکیزه حالل است و نمی
وری انسان خارج حرام دانسته و از محدوده بهره 

شد در بینش  که اشارههمچنان  (. 32کرد )اعراف/
ویژه اهمیت  از  بهداشت  و  پاکی  ای  وحیانی، 

برخوردار است؛ لذا خداوند هدف از تشریع قانون 
پاکیزه را  وضو  و  جنابت  ایمان  غسل  اهل  شدن 

بهداشت   از  بدنی  نظر  از  مؤمن  تا  است  شمرده 
)مائده/بهره  باشد  مسائل    (.6مند  در  بهداشت 

که   است  مواردی  دیگر  از  بدان    قرآنزناشویی 
از دارد.  تأکید  آن  بر  و  دستور این  پرداخته  رو 

در  می  خویش  همسران  با  مقاربت  از  که  دهد 
به  آسیبی  تا  کنند  پرهیز  قاعدگی  و  هنگام  خود 

بهداشت در عبادت از   (.222همسر نرساند )بقره/
ی آن، هاآموزهاست؛ لذا در    قرآندیگر تأکیدات  

و  نظافت  و  طهارت  با  تنگاتنگی  ارتباط  عبادت 
)بقره/ دارد  به 125بهداشت  ورود  برای  و   )

مسجدالحرام و انجام مناسک طواف و حج الزم  
)حج/ کند  تطهیر  را  خود  شخص  و  29است  (؛ 

داد فرمان  خداوند  عبادتی  هر  برای  ه  همچنین 
است تا شخص خود را طاهر کرده و با پاکیزگی  

)مائده/ بپردازد  عبادت  توان  می   هرحالبه (.  6به 
از   اصولی   نیترمهم گفت که بهداشت در اسالم 

است که برای همگان رعایت آن الزم و ضروری 
های ی از آموزهاگوشه شد تنها  است و آنچه بیان

و    قرآن بود  تغذیه  و  جسم  بهداشت  مورد  در 
اند گونه که برخی از محققان تصریح کرده همان

  در باب مسائل مربوط به طهارت، دوازده آیه وارد 
که   است،  مسائل    طوربهشده  و  احکام  مستقیم 
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و   تبیین  را  طهارت  و  نظافت  به  مربوط  فقهی 
 (.15/ 2، 1417نمایند )شهابی، تشریح می

 
 

 آداب پوشش در شریعت -3
م  آنجاکه  از سوره  بحث  مورد  باب  آیه  در  دثر 

طهارت لباس و ثیاب وارد شده است، لذا شاید  
بهتر باشد ابتدا جایگاه نظافت و آراستگی ظاهری  

آموزه در  اجمال  به  پوشش  آداب  دینی و  های 
شود. و    بررسی  نکات  انور  شریعت  گفت  باید 

پوشش  آداب  باب  در  را  گوناگونی  مالحظات 
عرضه داشته است؛ از باب نمونه در برخی روایات  

ر باب رنگ ظاهری لباس سفارشات خاصی شده  د
است. چه اینکه رنگ لباس در سالمتی و بهجت  

های علوم جدید نیز فرد نقش مهمی دارد و یافته
در روایات    مثالًگذارند.  بر این واقعیت صحه می 

توصیه به پوشیدن رنگ سفید شده است. امروزه  
این مسئله ثابت شده است که رنگ سفید نور را  

نمیبرگردا لباس  جذب  نور  و  گرم  نده  و  شود 
جامه  نمی به  سفید  جامه  از  همواره  لذا  شود. 

می تعبیر  مرغوب  و  از  مطلوب  روایتی  در  شود. 
فرمودند:   که حضرت  است  منقول  اسالم  پیامبر 
أَطْهَرُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ   وَ  أَطْیَبُ  فَإِنَّهُ  الْبَیَاضَ  »الْبَسُوا 

(؛ جامه سفید  445  /6،  1407مَوْتَاکُمْ« )کلینی،  
تر است و مردگان  به تن کنید؛ زیرا طاهر و پاك

مرحوم  .دیینماخود را نیز در پوشش سفید دفن 
مطهری   مرتضی  است    بارهنیدراشهید  معتقد 

آیاتی که    ن ینخستباشد که در  جهت نظافت میبه
شده، آمده است  ص( نازلاسالم )بر پیامبر گرامی  

ثِیابَکَ   »وَ  گفت    فَطَهِّرْ«.که:  باید  همچنین 
مستحب بودن پوشیدن لباس سفید هم از جهت  
حفظ   جهت  از  هم  و  است  ظاهری  زیبایی 

می  سفید  بهداشت  پیراهن  اینکه  چه  باشد؛ 
همین امر در  کند و بهآلودگی را زودتر آشکار می

»الْبَسُوا الْبَیاضَ فَانَّهُ    رفته است: اخبار نیز اشارت  
اطْ  وَ  زمانی هَر«اطْیَبُ  اسالم  پیامبر  قصد  .  که 

نظر  می  بروند در آیینه  یاران خویش  نزد  کردند 

موهاى خویش  می  شانهکردند،  مرتب  را  و  کرده 
داشتند که پروردگار متعال  ساختند و بیان می مى 

هنگامی دوست   بندگانش  مالقات  دارد  به  که 
شوند خویش را مهیا  برادران خویش رهسپار می 

معنا که جامه سفید بر تن  د؛ بدینو پاکیزه سازن 
تر خواهد بود )مطهری، پاکیزه نمایند که زیباتر و  

گونه  پوشیده نیست که همان  (.19/401،  1376
اند یکی از خصوصیت  که متفکر شهید بیان داشته 

را   چرك  و  کثیفی  که  است  این  سفیدی  بارز 
نمی  آن  پنهان  بر  آلودگی  و  کثیفی  زود  و  کند 
می باشد    شود؛ نمایان  تیره  لباس  اگر  ولی 

می   های فی کث دیگری    شوند. پنهان  روایت  در 
مطابق با مضمون روایت پیشین آمده است که:  

ءٌ أَحْسَنَ ص( لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکُمْ شَیْ النَّبِیُّ )»قَالَ  
الْبَیَاضِ فِیهِ    -مِنَ  کَفِّنُوا  وَ  مَوْتَاکُمْ«  فَالْبَسُوهُ 
ی در میان البسه (؛ یعن3/41،  1409)حرعاملی،  

شما نیکوتر از سفید نیست؛ پس آن را بپوشید و  
البته اینکه لباس سفید    بر مردگان خود بپوشانید. 

برای اموات چه منفعتی دارد بر ما مکشوف نیست  
و علم بشری هنوز نتوانسته است سرّ این قبیل 

در روایتی دیگر در مورد    احکام را کشف نماید.
عَلِیّاً  ع( وارد ش)  ن یرالمؤمنیام ده است که: »أَنَّ 

مَا   أَکْثَرَ  الْبَیَاضَ  إِلَّا  یَلْبَسُ  لَا  کَانَ  السَّلَامُ  عَلَیْهِ 
یَقُولُ:  الْمَوْتَى« )حمیری،    یَلْبَسُ، وَ  تَکْفِینُ  »فِیهِ 

حضرت  152،  1413 لباس )  یعل(؛  همواره  ع( 
هایش اکثراً سفید بودند  پوشید و لباسسفید می 

می مرده  فرمودند:و حضرت  سفید  پوشش  ها  با 
 شوند. کفن می 

 

روایات وَثِیابَکَ  )  هیآجایگاه    -4 در  فَطَهِّرْ( 
 تفسیری 

پاره  مزبور  آیه  ذیل  شده  در  وارد  روایات  از  ای 
صادق سنان از امام  بناست؛ از باب نمونه عبداهلل 

ع( روایت کرده است که: »عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ  )
وَ    -ع( فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىعَبْدِاللَّهِ )أَبِی  

)کلینی،   فَشَمِّر«  قَالَ  فَطَهِّرْ  ،  1407ثِیابَکَ 
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کلمه  (.6/455 فوق  روایت  »طهر« مطابق  ی 
  کردن است. یکی از معنای »شَمِّر« یعنی کوتاه به

باشد که  کردن آن می معانی »تطهیر ثیاب« کوتاه
کشیده  شوداز  جلوگیری  زمین  روی  آن  ؛  شدن 

تا  باشد  بلند  خیلی  انسان  لباس  وقتی  یعنی 
آن حدی  آلودگی  احتمال  برسد،  زمین  به  که 

آن انسان  وقتی  لذا  دارد!  می وجود  کوتاه  کند  را 
چه از طریق انتخاب اولیه اندازه و طول آن و چه 

جمعاز   عمل  طریق  آن  به  آن،  دامنه  کردن 
بنابراین در ادبیات    شود.»تطهیر ثیاب« گفته می 

عرب »تطهیر لباس« به »تشمیر« آن گفته شده  
از تشمیر جمع مراد  است،  و  لباس  دامنه  کردن 

آلوده از  جلوگیری  جهت  جهت  یا  آن  شدن 
رفتن با سرعت و یا دویدن و یا فعالیت بدنی  راه

لب بلندی  که  کارها شدید  آن  برای  مانعی  اس 
شود این معنا برای تطهیر لباس در احادیث  می 

العرب در  متعددی ذکر شده است. صاحب لسان
بیان   اینگونه  را  احتماالت  از  یکی  زمینه  این 

کند: »وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ... أَی قَصِّرْ؛ فإن تَقْصِیرها می 
)ابنطُهْرٌ روایتی   (.1/246،  1414منظور،  «  در 

ع( وارد شده است  )  نیرالمؤمنیامگر از روش  دی
إِلَى فَتًى مُرْخٍ إِزَارَهُ  أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ )که: »نَظَرَ   ع( 

أَبْقَى لِثَوْبِکَ وَ أَنْقَى  فَقَالَ یَا بُنَیَّ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ  
(؛ حضرت جوانى 6/459،  1407لِقَلْبِکَ« )کلینی،  

بلندی بر تن کرده را مشاهده نمودند که جامه  
بود. حضرت به وی فرمود: ای پسرم؛ جامه خود 

ات را بیشتر عمر جامه کارنیاکه را باال بگیر؛ چرا
می  بیشتری  صفای  را  درونت  مطابق    بخشد.و 

ع( نیز وارد شده صادق )همین مضمون از امام  
أَبُو   »نَظَرَ  )است:  لَبِسَ  عَبْدِاللَّهِ  قَدْ  رَجُلٍ  إِلَى  ع( 

طَاهِرٌ«    قَمِیصاً ثَوْبٌ  هَذَا  مَا  فَقَالَ  الْأَرْضَ  یُصِیبُ 
ع( فردی  صادق )(؛ امام  6/458،  1407)کلینی،  

زمین   به  پیراهنش  که  نمودند  مشاهده  را 
پاك می  لباس  این  فرمودند:  حضرت  خورد؛ 

ع( آمده  )  یعلهمچنین در سیره حضرت    نیست.

»کَانَ   که:  )است  لَأَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ  إِذَا  بِسَ  ع( 
أَطْرَافِ   عَلَى  طَلَعَ  فَإِذَا  یَدَهُ  مَدَّ  الْأَصَابِعِ  الْقَمِیصَ 

)کلینی،   حضرت  6/457،  1407قَطَعَهُ«    ی عل(؛ 
هنگامی ) می ع(  پیراهن  دست  که  پوشید 

می دراز  را  به  مبارکشان  آستین  اگر  کردند، 
همچنین    بریدند.رسید، آستین را می می انگشتان  
همان   )از  نقل حضرت  »قَالَ    ع(  که  است  شده 

( وَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ  الْهَمَّ  یُذْهِبُ  الثِّیَابِ  غَسْلُ  ع( 
تَشْمِیرُ    -الْحَزَنَ وَ  لِلصَّلَاۀِ  طَهُورٌ  هُوَ  الثِّیَابِ  وَ 

وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ أَیْ    -طَهُورٌ لَهَا
شستن لباس    (؛5/41،  1409فَشَمِّرْ« )حر عاملی،  
را می  نماز  اندوه و غصه  برای  و آن طهور  زداید 

پاك جامه،  باالزدن  و  و    کننده است  است  آن 
یعنی   فَطَهِّرْ«؛  ثِیابَکَ  »وَ  است:  فرموده  خداوند 

گونه که مشاهده  همان  جامه خویش را کوتاه کن.
موردمی  شریفه  آیه  فوق،  روایات  را   شود  بحث 
طهارت  بر معنای  از ظاهری حملهمان  و  کرده 

مستفاد   پوشش  فیزیکی  و  جسمی  طهارت  آن 
از   یکی  است.  این  قرآنشده  در  معاصر  پژوهان 

..  .   نویسد: »وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ. وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْزمینه می 
یعنى   ظاهراً است؛  معمولى  تطهیر  ثیاب    تطهیر 

هایت را پاك کن و  خدایت را بزرگ بدان، لباس
شده  نقل باش. از قتاده    دوربه و سستى    از اضطراب

را  باطنت  یعنى  است؛  نفس  ثیاب،  از  مراد  که 
تطهیر ثیاب و  گردان؛ ولى این بعید است و  پاك

 اً یقو  ؛ وبهداشت از موضوعات اصیل اسالمى است
نماز و   به  اول راجع  به طهارت آیه  دومى راجع 

می  نماز  در  و لباس  بخوان  نماز  یعنى:  باشد؛ 
 (.4/244، 1412گردان« )قرشی، ا پاكلباست ر

 

تفاسیر وَثِیابَکَ  )  هیآجایگاه    -5 فَطَهِّرْ( در 
 ی قرآن

در ذیل دیدگاه برخی از تفاسیر شهیر و برجسته  
شیعی در باب تفسیر آیه چهارم سوره مدثر برای 

 گردد.ایضاح بیشتر مطلب تقریر می
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 ان یالبمجمعتفسیر   -5-1

تفسیر آیه شریفه از قول  مرحوم طبرسی در باب  
کند که ایشان معتقدند:  قتاده و مجاهد نقل می 

از گناهان   را  این است که خویشتن  آیه  معنای 
شخص   و  نفس  لباس،  از  مقصود  و  کن  تطهیر 

لذااست؛   است:    و  اینگونه  شریفه  آیه  تقدیر 
از   را  خویشتن  و  نفس  یعنی  فطهّر(  )ذاثیابک 

ش آیه  در  بنابراین  کن؛  تطهیر  ریفه، معصیت 
برخی   ؛ ومضاف که )ذا( است حذف گردیده است

ات اند: معنای آیه این است که جامه معتقد شده 
گشتن آن به گناه نیرنگ و حیله تطهیر را از آلوده

زجاج معتقد است: معنای آیه این است که   نما.
شخص   به  چراکه  مورز؛  حیله  کارهایت  در 

لباسگر،  حیله دامن  آلوده  نیز  و  اطالق آلوده 
شود. سدى معتقد است: به فردی که صالح و می 

پاكدرست و  جامه  پاکیزه  باشد  دامن کار 
معصیت می  شخصی  چنین  وقتى  و  کار  گویند 

دامن او  به  می باشد  اطالق  طاووس آلوده  شود. 
ات را  معتقد است: مقصود آیه این است که جامه 

برچین و آن را کوتاه کن و از کشاندن آن بر زمین  
باش و اجتناب نما؛ و وی این تفسیر را از   ذرح  بر

علیه  صادق  کرده   فراگرفتهالسّالم  امام  روایت  و 
 است. 

گوید: قصر  همچنین زجاج مطابق همین معنا می 
گشتن به پلیدی به دور بودن جامه از آلودهو کوتاه

چرا روی است؛  بر  و  باشد  بلند  جامه  وقتى  که 
ه پلیدی شدن بشود مصون از آلودهزمین کشیده 

زید و  ابن  نخواهد بود و ممکن است آلوده گردد.
داشتهابن بیان  نیز  آیه سیرین  مقصود  که  اند 

هنگامی  که  است  این  جامهشریفه  آلوده  که  ات 
اثر   و  بشوی  است  طاهر  که  با آب  را  آن  گشت 

هنگامی  مشرکان  زیرا  نما؛  پاك  را  که نجاست 
می  اتفاق  ایشان  برای  امری  جامه چنین  افتاد، 

نمی را  به خود  را  آن  و  رها شستند  خود  حال 
ابن   کردند.می  از  نقل شده همچنین  است  عبّاس 

آیه شریفه  مراد  است:  معتقد  آیه  تفسیر  که در 

نبوده و از راه ات از اجزای حراماین است که جامه
حاصل ابى حرام  باشد.  است:  نشده  معتقد  مسلم 

از   را  همسران خویش  که  است  این  آیه  منظور 
معصیت کفر تطهیر کن تا ایشان زنانی مؤمن و  
صالح شوند و در عرب متداول است که به نساء و  
جنس زن به نحو کنایی لفظ جامه و ثیاب اطالق  

روایتی می  ضمن  در  ابوبصیر  همچنین  شود. 
داشته است که از حضرت امام جعفر صادق  بیان 
علی علیه حضرت  فرمودند  که  شنیدم  السّالم 
فرمودند: شستشوی پیراهن و جامه،  السّالم  علیه

را زایل کرده و آن   بود   کنندهپاكاندوه  خواهد 
بودن کردن جامه، طهور و پاكبراى نماز؛ و جمع

 قرآنآن است براى صالت و پروردگار متعال در  
فَطَهِّرْ( یعنى جامه  ثِیابَکَ  )وَ  را  فرموده است  ات 

طبرسی،  مکش )را بر روی زمین  جمع کن و آن
 (. 26/52، تابی 

 

 تفسیر فقهی کنزالعرفان  -5-2
دارد که  مرحوم فاضل مقداد در شرح آیه بیان می 

شیعه   علماى  شریفه، اکثر  آیه  مقصود  معتقدند 
نجاست از  استپاکیزگى  وها  ایشان پاره  ؛  از  ای 

داشته  »جامهبیان  کن«؛  اند:  کوتاه  را   ازات 
پلیدی    جهتآن و  آلودگى  از  کوتاه  جامه  که 

جهت از بین رفتن  به  اًیثانتر خواهد بود؛ و  مصون 
رفتار ناپسند اعراب است که دامان جامه خویش  

می  بلند  زمین    کهی نحوبهساختند؛  را  روى  بر 
مى  معتقد  کشیده  مفسران  از  برخی  گشت. 

بودن لباس، آن است که اند، مراد از پاکیزه شده 
ها  درون و باطنت را از ارجاس و پلیدی نفس و  

گویند و  گونه که اهل زبان مى همانتطهیر کن.  
»فالن شخص   که:  است  متداول  ایشان  بین  در 

دل  دامنپاك از  و  مراد  یعنی  است«؛  پاك 
است. همچنین   آراستگی درون  پاکیزگی جامه، 

 واسطهبهبه نحو کنایی از چیزى که بدن انسان  
پوشانده می  است.   شودآن  لباس شده  به    تعبیر 

فاضل مقداد در ادامه احکام فقهی مستفاد از آیه 
تطهیر ثوب    -1  شمارد:بیان ذیل برمی شریفه را به
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با صیغۀ   یادواجب است؛ زیرا  شده و مطابق امر 

است. وجوب  در  حقیقت  امر  اصولیان   -2  نظر 
باشد، نه  جهت صالت واجب می طهارت جامه به

ذات خواینکه   )بدینبه  باشد  واجب  که  د  معنی 
چنین چیزی واجب غیری است و واجب نفسی 

باشد(. دلیل چنین سخنی اوّال اتفاق اصحاب  نمی
و   است؛  فَکَبِّرْ«؛  عبارت    اً یثانامامیه  رَبَّکَ  »وَ 

است بر این  خداوندت را بزرگ شمار، که قرینه  
جهت نماز است، زیرا مقصود  امر که پاکی جامه به 

باشد که نماز بدان آغاز  اکبر« می ، »اللّهاز »کبّر«
اگرچه در ظاهر وجوب تطهیر جامه    -3  گردد.می 

و هر نوع نجاستی را از نجاسات، عمومیّت داشته  
؛ لکن چنین عمومیّتی توسط اخبار  ردیگی برمدر  

مواجه تخصیص  و  با  پاکی  یعنی  است؛  شده 
پاره  از  لباس  و طهارت  ضروری  نجاسات  از  ای 

نیس اینکه  واجب  مثل  واردت؛  روایتی  شده در 
است که خون رقیقی که میزان آن کمتر از یک 

می  می درهم  عفو  موارد  جزو  یا  باشد،  و  باشد؛ 
باشد،  اینکه جراحت و دمل که خونشان   جارى 

مورد عفو قرار گرفته است؛ و یا در وقت اضطرار  
جامه از تن وجود ندارد؛ و یا   درآوردنکه امکان  

که جامه   کاله  و  جوراب  دستمال،  مثل  فرد 
نمازگزار نمىیی  تنهابه پوشانندۀ  لباس  تواند 

نجس   موارد  این  اگر  عفو  باشد،  مورد  باشند، 
خواهد بود و افزون بر موارد ذکر شده، مصادیق 
دیگری نیز وجود دارد که مشمول عفو و رخصت  

است.  گرفته  قرار  غیر    -4  شارع  در  جامه  پاکی 
از باب رعایت نظافت و بهداشت( واجب   مثالً) نماز

براى نماز ساختن خود،  نیست و اگر با نیت آماده
به  تمرینو  را قصد  خویش  لباس  تطهیر،  کردن 

چنین  کند،  خواهدتطهیر  مستحب   بود  کاری 

 (.1/57تا، )فاضل مقداد، بی 
 

 المیزان تفسیر  -5-3

طبایی در تفسیر آیه پیشگفته،  طبا  مرحوم عالمه
دارند که ظاهر معنای آیه این است ابتدا بیان می 

کردن لباس یا پاك که در آن دستوری برای پاك
شده   داشتننگاه  صادر  لذا  آن  از  اعدهاست؛  ی 

بودن لباس در نماز  اند که مراد پاك مفسران گفته 
است. عالمه طباطبائی این معنا را از قول بعضی  

شده  کرده و وجهی برای آن قائلمفسران نقل از  
این اگر  که  است  گفته  باشد  و  موردنظر  معنا 

گفته است  یعنیمناسب  قبلی  آیه  که  »وَ  شود 
ای به تکبیر نماز دارد و هر دو اشاره  رَبَّکَ فَکَبِّر«

با    زمانهم آیه در مقام تشریع اصل نماز، همراه و  
ه برخی باشند؛ و اینکشروع اصل دعوت دینی می

اند: نزول این آیات در زمانی بوده است که گفته 
نمی بود  نشده  تشریع  نماز  بر اصالً  ردّی  تواند 

تشریع   اگرچه  چون  باشد!  معنی  این  صحت 
پنج  معراج نمازهای  شب  در  روزانه  گانه 

رکعت  انجام ده  نمازها  آن  مجموع،  در  و  گرفته 
به   اضافه   هاآنبوده است و سپس هفت رکعت 

است؛ همان    شده  از  نماز  اصل  بعثت   لیاوااما 
که ذکر آن در همین برقرار بوده است؛ همچنان

شواهدی برای آن   مزّمّل  و  علق  سوره و دو سوره
البته عالمه    کند.است و روایات بر آن داللت می 

تلقی   یقینی  و  قطعی  را  نظریه  این  طباطبائی 
نکرده است؛ بلکه در بحث از معنای آیه کریمه 

کرده و این نظریات مفسران را ذکرشش مورد از  
به   الذکرفوق نظر   آورده را  قول  پنجمین  عنوان 
از   -1  است: کنایه  شریفه  آیه  است  شده  گفته 

اصالح عمل است و این نظر خالی از وجه نیست 
می  انسان )یعنی  عمل  باشد(؛ چون  موّجه  تواند 

لحاظ اینکه لباسی است برای روح او؛ به  منزلهبه
باطن   عنوان  ظاهر،  پس  است؛  او  اعتقاد  حامل 

کثیر در کالم عرب از اصالح عمل   طوربه است و  
گفته    -2  آورند.ها کنایه می به پاك بودن لباس
ی است از تزکیه نفس  اهیکناشده است آیه مزبور  

گفته    -3  ها.کردن آن از گناهان و معصیتو پاك
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کوتاه  شده آن  از  مراد  است؛  است  لباس  کردن 
آن در  آلودگیچون  از  خواهد  صورت  فاصله  ها 

داشت؛ اما اگر لباس بلند باشد و بر روی زمین  
 - 4  شدن آن وجود دارد.کشیده شود، امکان آلوده

پاك    گفته  آن  از  مراد  است    داشتننگاه شده 
خداوند  چون  است؛  گناهان  و  کفر  از  همسران 

 « است:  )بقره/فرموده  لَکُمْ«  لِبَاسٌ  (؛  187هُنَّ 
ـ 5  یعنی همسران شما لباسی برای شما هستند.

مورد آیه  از  مراد  است  شده  معنای  گفته  بحث 
 هالباسکردن  ظاهری آن است و مراد از آن پاك

گفته شده است مراد از تطهیر لباس،    -6  است.
  دستبهتخلّق و وادار کردن خود و تالش برای  

پسن اخالق  است. آوردن  فاضله  ملکات  و    دیده 
شود شش قول و نظر از مالحظه می   کهی طوربه

مورد آیه  معنای  در  ذکر مفسران  و    بحث  کرده 
را   نظرات  آن  دیگران   قولنقل   صورتبههمه  از 

در انتهای بحث گفته است که در    ؛ وآورده است
وجود  هم  دیگری  اقوال  ثیاب«  »تطهیر  معنای 

کردیم؛ چون    نظرصرف  هاآندارد که ما از نقل  
به بعضی از وجوهی که نقل    هاآنامکان ارجاع  

و   دارد  وجود  نقل    نیترمناسب شد  که  وجوهی 
اخیر  معنای  که  است  پنجم  و  اول  وجه  شد، 

بازگبه ظاهری  پاکیزگی  دارد همان  شت 
 (. 20/81، 1390)طباطبایی،  

 

 تفسیر نمونه -5-4
آمده   شریفه  آیه  شرح  باب  در  نمونه  تفسیر  در 
است که تعبیر ثیاب محتمل است کنایه از عمل  
انسان باشد؛ زیرا عمل هر فردی به مثابه جامه او 

کننده باطن  باشد و ظاهر هر شخص منعکسمی 
مه در اند مقصود از جااو است. برخی معتقد شده 

یعنى   است؛  آدمی  درون  و  باطن  شریفه  آیه 
ضمیرت را از هر نوع پلیدی تطهیر کن؛ یعنی در 

پاکی  جایى است،  لباس الزم  پاکی  و  تطهیر  که 
بود.  خواهد  برخوردار  اولویت  از  لباس  صاحب 

همان جامه ای از مفسران نیز آیه شریفه را به پاره
ش  اند؛ زیرا طهارت لباس و پوشظاهر معنا کرده 

عالیم شخصیت و تربیت و   نیتر مهمظاهری از  
می  آدمیان  دوران    ژهیوبه باشد؛  فرهنگ  در 

آلودگی از  کمتر  مردم  که  پرهیز  جاهلیت  ها 
هایی بس آلوده و چرکین بر تن  کردند و جامهمی 

بود  متداول  بین عرب  در  اینکه  داشتند؛ خاصه 
که در بین مبتالیان به جاهلیت مدرن   طورهمان)

های و در روزگار کنونی نیز در برخی از فرهنگ
را   خویش  پوشش  دامان  است(  معمول  منحط 

مى  بلند  زمین    کهی نحوبهکردند؛  بسیار  روى 
مى  آلوده  و  شده  مطابق  کشیده  و  گشت؛ 

معنا در برخی از روایات از قول معصومان  همین
که ایشان فرمودند:   السالم نقل گشته استعلیهم 

ات را کوتاه  معنى آیه شریفه این است که جامه
به   را  شریفه  آیه  نیز  مفسران  از  برخی  کن. 

نموده تفسیر  زیرا  همسران  گوید:  مى  قرآناند؛ 
لِباسٌ لَهُنَّ« )بقره/ ( 187»هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ 

شما پیراهن و پوشش همسران خویش هستید و  
ایشا مقابل،  به در  نیز  شما  ن  برای  جامه  مثابه 

  د یینمای مهستند )چراکه آبروى همدیگر را حفظ  
از نظر تفسیر    روید(.شمار میو زینت یکدیگر به

نمونه جمع میان این معانى مختلف امکان داشته 
و در حقیقت آیه شریفه اشاره به این امر نیز دارد 
نفوذ   بود  قادر خواهند  وقتی  الهى  پیشوایان  که 

د نوع کلمه  هر  از  ایشان  دامان  که  باشند  اشته 
آلودگى مبرا باشد و درستکاری ایشان از هر نظر  

به و  باشد؛  متعاقب  قطعی  خداوند  جهت  همین 
دستور   انذار،  و  قیام  صادر دامنپاكدستور  ی 

)مکارممی  دیگران،  نماید  و  ،  1371شیرازی 
25/212 .) 

 « قرآنتفسیر »پژوهشی در اعجاز علمی    -5-5
اب برجسته مفسر ارجمند آن ابتدا به در این کت

پردازد که سوره مدثر مکى است  بیان این امر می 
اسالم  هایى است که بر نبی مکرم  و از اولین سوره 

رسول ) به  آیه  خطاب  است،  گشته  نازل  ص( 
را   خویش  جامه  که  است  )ص(  اسالم  گرامی 

 دور خود پیچیده بودند. خداوند با خطاب قراربه
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فرمایند: »اى آنکه  مبارك ایشان میدادن وجود  

به  پیچیده جامه  و خود  برخیز  خود  جای  از  اى، 
آدمیان را انذار کن؛ تکبیر گفته و جامه خود را  

دارند که  سپس مفسر مزبور بیان می   تطهیر کن«. 
در مورد اینکه مقصود از آیه فوق )طهارت جامه( 

کم شش دیدگاه در میان مفسران چیست دست 
دارد: است؛ ا  وجود  آیه  ظاهر  مقصود همان  لف: 

مراد   نماز«  برای  پلیدی  از  جامه  »پاکی  یعنى 
کنایه   است. شریفه  آیه  عمل  ب:  اصالح  از  ای 

مثابه لباس روح و باطن انسان است؛ زیرا عمل به
از   است. نفس  طهارت  شریفه  آیه  مقصود  پ: 

ت: مقصود کوتاه دوختن البسه   ها است.معصیت 
شود که لباس  جب مى باشد؛ چراکه موظاهری می

پلیدی  مصون  از  است  زمین  روی  بر  که  هایی 
از کفر و معصیت    بماند.  زنان  ث: منظور تطهیر 

جامه   و  پوشش  مانند  انسان  همسر  زیرا  است، 
ج: مقصود آیه شریفه کسب اخالق   انسان است.

اثر مزبور سپس بیان  صاحب   نیکو و شایسته است. 
صاحبمی  که  نخدارند  نظر  )ره(  و  المیزان  ست 

ایجاد دوم را ترجیح مى دهند؛ لکن مشکلی که 
طهارت  می  باب  در  آیه  اگر  که  است  این  شود 

لباس وارد شده باشد مخاطب آن رسول گرامی  
بقیه   شامل  چگونه  پس  است؛  )ص(  اسالم 

می نیز  صاحبمسلمانان  از  برخى  نظران گردد؛ 
اند به اشکال مزبور پاسخ دهند و  درصدد برآمده 

شده است که در اهمیت نظافت و   ه گفت  مثالًلذا  
مقدار   همین  اسالم  تعالیم  در  پوشش  پاکیزگى 

کند که نخستین برنامه اسالم بعد از  کفایت می 
اعتقاد به مبدأ و آخرت و اظهار یگانگی و عظمت  

روز پروردگار در  که  است  جامه  تطهیر  به  امر   ،
از  بعد  اسالم )ص(  گرامی  پیامبر  بعثت  نخست 

غار حرا به خانه همسر خویش بازگشت ایشان از  
به  و  پوشانیده  را  خود  خدیجه،  جهت  حضرت 

دلیل اضطراب و سنگین بودن  احساس سردى )به
شده و آیات نخست سوره امر نبوت( جبرئیل نازل 

بیان  را  »وَ مدثر  فرمود:  چهارم  آیه  در  و  داشته 
رسول!   اى  یعنى  فَاهْجُرْ«  الرُّجْزَ  وَ  فَطَهِّرْ  ثِیابَکَ 

ها  ات را تطهیر کرده و از پلیدی جامه   الزم است
به انضمام آیه شریفه »لَقَدْ کانَ لَکُمْ    ؛ وپاك نمائی 
اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ« »در رسول خدا برای فِی رَسُولِ 

دارد« وجود  نیکویی  اسوه  و  الگو  اینجا   .شما  از 
میزان مورد  گردد که تنظیف ثیاب چهآشکار می

قرار داشته است که قبل از  عنایت شارع حکیم  
برنامه  است. تمام  شده  صادر  اسالم  احکام  و    ها 

می  اظهار  ادامه  در  مزبور  کتاب  نمایند نویسنده 
هاى که طهارت و پاکیزگى لباس یکى از خواسته

بینیم افرادى که به طبیعى انسان است و لذا می 
مذهب خاصى نیز معتقد نیستند این نکته را در 

البته  یش رعایت مىرفتار اجتماعی خو کنند )و 
بین   در  وجود   بندوباریب افراد    هاانسانهمواره 

برخالف داللتداشته که  و  اند  عقل  بدیهی  های 
مى  عمل  بر  فطرت  نیز  سابق  ادیان  در  نمایند(. 

در کتاب   مثالًپاکیزگی تأکید فراوان رفته است.  
که   شخصی  طهارت  آداب  مورد  در  مقدس 

است وارد شده    جهت مس مردگان نجس شده به
است که: »و در روز هفتم خود را تطهیر نموده  

در    ؛ ولباس خود را شسته و با آب غسل نماید...«
دهد جاى دیگر همین دستور را به اشخاصی مى 

داشته تماس  مجروحان  با  مزبور    اند.که  محقق 
سپس به احکام مستفاد از آیه اشاره کرده و بیان  

بای1  دارد:می  نمازگزار  لباس  نماز .  هنگام  در  د 
غیر  در  و  خاص(  موارد  در  )مگر  باشد  پاك 

بود.این باطل خواهد  او  نماز  طهارت 2  صورت   .
ای از اعمال حج است )در برخى  جامه شرط پاره 

. پوشیدن جامه پاك  3  ...(.  حاالت مانند طواف و
مذهبی   تجمعات  در  ورود  و  زیارت  نماز،  براى 

کثیر روایات  باب  این  در  که  است  ی مستحب 
دارد. تذکر چند   وجود  در خاتمه  را محقق  نکته 

. اهتمام شرایع آسمانی به طهارت  1  داند:الزم می
خدمات  زمره  در  آن  پاکی  به  دستور  و  لباس 
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بشریت می  به  امّا  بهداشتى دین   ازآنجاکهباشد؛ 
تنظیف و طهارت در زمره حوائج طبیعى و فطری  

  تواند اعجاز علمىبشریت است؛ لذا این امر نمى 
به آسمانی  و  شرایع  ارشاد  یک  بلکه  رود؛  شمار 

.  2 بر خواسته طبیعى و فطری مفید است.  تأکید
ص( اسالم )اگرچه دستور خداوند به نبی گرامی  

یک دستور شخصى است و لذا ممکن است کسى  
نمی بقیه  شامل  که  شود  لکن مدعى  گردد؛ 

شد این مناقشه وارد نیست و از  طورکه بیان همان
اوّل:   توان مدلول آیه را تعمیم داد:چند طریق مى 

فِی رَسُولِ   لَکُمْ  تمسک به آیه شریفه »لَقَدْ کانَ 
مخصوص   آیه  اگرچه  یعنى  حَسَنَۀٌ«؛  أُسْوَۀٌ  اللَّهِ 

امّا چون ایشان اسالم )پیامبر گرامی   ص( است 
هم   بقیه  شامل  پس  است  دیگران  اسوه  )ص( 

دوّم: از طریق الغای خصوصیت از پیامبر    شود.می 
گرامی اسالم )ص(؛ یعنى در باب طهارت جامه 

نیست و پیامبر )ویژگی خاصى در شخص   ص( 
مى نخست  حداکثر  است  شایسته  گفت  توان 

( نمایند.پیامبر  عمل  بدان  راه   ص(  از  سوّم: 
روایاتى که در زمینه نظافت لباس وارد شده و ما 

.  3  ص( نیست.امبر ) پیفهمیم که حکم خاص  مى 
در آیه مزبور شش احتمال وجود دارد و استفاده 
نحو  به  لذا  است؛  احتماالت  آن  از  یکى  طهارت 

توان ادعا نمود که آیه داللت بر وجوب  قطعى نمى 
. طهارت که  4  طهارت و پاکیزگی ظاهری دارد.

تلقی نمازگزار  لباس  ثمرات شرط  است،  شده 
مى آن  حکمبهداشتى  از  بخشی  هاى تتواند 

امّا نمى قلمداد شود.  شود گفت که  صدور حکم 
علت منحصر صدور حکم است؛ زیرا ممکن است  

)از قبیل اثرات روحى و   مصالح و مفاسد دیگرى 

مکشوف   است  ممکن  ما  بر  که  خاص  باطنی 
شده باشد )رضایی    نظر شارع لحاظنباشد( نیز در

 (. 362-2/365، 1381اصفهانی، 
 

 گیرینتیجه  -6
 

و و   نظافت  جسم  پیراستگی  و  پاکیزگی  حفظ 
های دینی یک امر  پوشش( از منظر آموزهلباس )

ادیانی ضروری محسوب می  تمامی  اگرچه  شود. 
که به منبع وحی اتصال دارند در تعالیم خود بر  

اند؛ اما در  اهمیت بهداشت و نظافت تأکید داشته
جهت  این بین جایگاه پاکیزگی در دین خاتم به

گیر و شایان  بودن آن بسیار چشمجامع کامل و  
است؛   امور    کهی طوربه توجه  انجام  برای  گاه 

های اخروی شایانی قرار  نظافتی و طهارت، پاداش
را در  های کثیری از آنشده است که نمونه داده

می  عبادی  عنایت  فقه  با  گرفت.  سراغ  توان 
بهبه حاضر  پژوهش  بحث،  میراث  ضرورت  سراغ 

اما مکتوب  و روایی  مفسران  آرای  نیز  و  میه 
مذهب رفته و اهتمام   وران برجسته شیعیاندیشه

وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ« مدثر »به تبیین آیه چهارم سوره  
گوناگون   احتماالت  بیان  پژوهش،  رهاورد  نمود. 

سازی مفاد آیه است. آنچه در باب آیه و نیز شفاف 
توان در مورد آیه شریفه بدان اذعان نمود این می 
یکی از احتماالت راجح در باب آیه    قطعاًت که  اس

باشد  شریفه همان نظافت و طهارت ظاهری می 
که مورد تأکید آیین مبین اسالم نیز قرار گرفته  

و   از )  ی ویدنکثیر    د یفواو ثمرات  ماندن  مصون 
)از   اخروی  و  اعتبار(  و  وجاهت  حفظ  و  امراض 
حیث لزوم طهارت برای برخی از عبادات( بر آن  

 شده است.  مترتب
 

 منابع 
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 نظری اجمالی بر اعجاز کالم وحی از منظر علم ژنتیک
 

 محمد رضاپور 
 

 (m.rezapour@modares.ac.ir)نویسنده مسوول:  پسادکتری، دانشگاه علوم پزشکی تهرانپژوهشگر 
 

 چکیده 
و محیط، تربیت و رفتارهای معنوی  ساتندیاز ما هساتند و تمام ما ن  یعنوان بخشافقط به انساان  یهاژنهر چند 

از   .باشاندهای قرارگرفته در خلقت انساان بسایار مهم میمان نقش دارند اما نقش ژنگیری شاخصایتما در شاکل
توان با توجه به بخشای از تفاسایر کالم طرفی، موارد متعددی که در علم ژنتیک امروزه اثبات قطعی شاده را می

در   اختالف رنگ پوساتکریم به    قرآنعنوان نمونه، ه آنها اشااره گردیده اسات. بهبُرد که بکریم، پی  قرآنوحی،  
؛ اسات «اختالف ژنتیکیهای »ی روم اشااره فرموده که در علم ژنتیک نیز از شااخصمخلوقین در ساوره مبارکه

د.  باشاای مبارکه مؤمنون مطرح شااده در ژنتیک نیز مطرح مییا مراحل خلقت و تکامل انسااان که در سااوره
را نیازی به اثبات علمی نیسات بلکه تالش دانشامندان در فهم نکات دقیق کتاب الهی از این  قرآنبدیهی اسات  

در مندرج    باشاد که امید اسات مقبول درگاه حتارت حق باشاد. شاایان گفتن اسات که مروری که از نکاتیراه می
 یبودن و در حال بازساز ریمتغ   یژگوی که  –  یکه الزاماً دانش بشر تسیمعنا ن نیبه ا  گیرد،صورت میمقاله   نیا

ممکن اسات   فقط  غرض،یب قرار دارد، بلکه دانشامندانِ یاله  قیو دق  قیدر انطباق با کالم عم  -دقرار داشاتن دار
صارفاً   م،یکر  قرآننکات مساتتر در    قیفهم دق  یبرا  نیهمچن ند؛ ماینرا در حدّ فهم خود کشاف   اتیاز آ  یاگوشاه

  ری به تفاسی  کالم وح کرانیب  یایدر  مندی علمی ازبرای بهرهبلکه ضرورت دارد   ستین یکاف  یعلوم تجرب  جینتا
 تخصّاصای  آنها وقت گذاشاته و پژوهش و ممارساتِ  فیتأل  یبرا  صاالح یمتبحّر و ذ  رانِها مفسّا که ساال  یمعتبر
 نمود. مراجعهاند، کرده

 

 توسط دانش بشری. قرآننوین، علم ژنتیک، کشف نکاتی از کریم، علوم  قرآنکلیدی: اعجاز های هواژ
 

ابتدا باید اشاره کنیم که ما نه در پی تفسیر کالم 
کریم نیازی به اثبات دارد؛    قرآنالهی هستیم و نه  

ای از نکات کالم  بلکه صحبت از رسیدن به گوشه 
اینج در  که  است  نوین  علوم  در  الهی  از وحی  ا 

قرار می اشاره  ژنتیک مورد  از   گیرد.منظر  البته 
کاوی و متن   21کاویمنظر علوم نوین مانند داده

متن   تحلیل  برای  آثاری    قرآنهم  در  کریم 
نمی  مقاله  این  موضوع  که  شده    باشند. استفاده 

زند  ی دیگر اینکه ژنتیک حرف آخر را نمینکته 
و  و تنها یک بستری است که ما براساس اختیار  

مان و طبق آموزش و تربیت محیطی که در  اراده
داشته قرار  می آن  زندگی  ایم  مسیر  توانیم 

خودمان را مشخص کنیم. در واقع این ما هستیم  

 
و نظائر آن که در   (Rezapour M. et al., 2014)مقاالتی مانند    21

 . قابل مالحظه هستندبخش منابع  

می طی  را  هدایت  مسیر  خداوند  که  و  کنیم 
ها قرار داده  حکیم، »فطرت« را برای تمام انسان

ها از لحاظ روح و و بخشی از پیچیدگی ما انسان 
برمی روان   همین  به  از   گردد.هم  بخشی  امّا 

های آدمی ها و تقریبا خیلی از ژنهای انسانژن
در  که  وقتی  ما  هستند.  ناشناخته  همچنان 

یابیم که کنیم، درمی ساختار بیولوژیک دقت می 
با   ما  بدن  ژنتیکی  اطالعات  از  اعظمی  بخش 

پوستان  سفیدپوستانِ یک کشور دیگر یا با سیاه 
مال مشابه هستند! شاید باور  یک کشور دیگر کا

ها سخت  بعضی حقایق در مورد خلقت ما انسان
مثل   ندارد!  ما  باور  به  کاری  حقیقت  اما  باشد، 

می که  است  میباران  جاری  سیل  و  شود؛  بارد 
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های خالی و کوتاهیِ سقف  باران به ظرفیت ظرف

ناکرده(  خانه )خدای  یا  بپذیریم  ندارد.  کاری  ها 
ت این جهان با همه عجایب  نه، خداوند برای خلق

شگفتی  باز  و  »انسان«  منِ  روی  هایش، حسابی 
جمع   را  حواسمان  است  بهتر  پس  است؛  کرده 

خداست. دست  کار  حساب  وقتی  برای   کنیم 
می  اساساً  موضوع،  بهتر  را  درك  ژنتیک  توان 

عامل بدن در نظر گرفت؛ بدین  ی سیستممنزله به
ا را  ترتیب، ژنتیک بسیاری از صفات شخصیتی م

می  که  تشکیل  است  ژنتیک  براساس  و  دهد 
مان شکل  ها و خُلقیاتبسیاری از رفتار ما انسان

البته نقش آموزش و تربیت و عوامل  می  گیرند. 
ژنتیک،   که  البته  و  هستند  هم  بیرونی 

مضمون  کننده نفی  از  نیست.  انسان  اختیار  ی 
در اینجا استفاده    )علیهم السالم(ی اطهارفرمایش ائمه

اختیار کنی  و  جبر  بین  حالتی  در  انسان  که  م 
 ضی»ال جبر و ال تفو  ی جمله  آفریده شده است:

بأبل   احاد  ن«یمرأ   نی مر  متعددى   ثیمضمون 
نادرست    هی)ع( در نقد دو نظرتی باست که از اهل 

تفو و  حق  انیب  ضیجبر  در  و  است    قت یشده 
دقآموزه و  مستقل  افعال    قىیاى  که  است 

«  .کندی م  نییها را به درستى تب انسان  ارى یاخت
در واقع  .  (84  –2، ص  5مجلسی، محمد باقر، ج  )

معنای واقعی، های ژنتیکی در یک فرد بهویژگی
قالب   یک  امّا  دارند  وجود  مؤثری  و  مداوم 
منجمدی نیستند که صد درصد همه روحیات ما 

ی خودش گرفته باشد! یک بستری  را در چنبره 
کنیم و  آن بستر عمل می   است که ما بر اساس

اخالق و رفتار و صفات و احساسات ما ذیل اختیار 
می  تربیت  و  آموزش  و  ما هستند  اراده  توانند  و 

پایه  ژنتیکی  صفات  حدودی  برخی  تا  رو  ما  ای 
تغییر دهند. معنویت هم همین طور است؛ یعنی  

می معنویت  از ها  برخی  و  باشند  اثرگذار  توانند 
دهند. همچنان که آموزش   اخالقیات ما را تغییر

کنند. به این تغییرات  و تربیت همین کار رو می

ثانویه صفات  این  ما  و  که  احساسی  و  خلقی  ی 
پیدا می  یا  دست  از اخالق و تربیت  ناشی  کنیم 

اولیه و  معنویت که اثر می گذارند بر آن حاالت 
پایه ژنتیکی ما که این اثر، به اصطالح امروز »اپی 

می  ژنتیکِ    باشد.ژنتیک«  حوزه  در  واقع  در 
رفتاری، نقش بسیار زیادی از اپی ژنتیک مطرح  

اپی ژنیتیک درواقع قسمتی هست که یک  است؛
ویژگی رسری  محیط هست  از  ناشی  که  ا  هایی 

ژنوم  ر می نقش   انسانوی  این    کند؛گذاری 
بخشی د که  های مختلفی دارحالت  ،گذاری نقش 

بآناز   علت ها  در گروه یعنی  -اپیالسبون    ه  هایی 
موسومژنوم   متیلن  انسان،  این    دنوشمی  - به  و 

ژنوم  روی  واقع  در   انسان  های اپیالسیون 
گذاری هم  ین نقشا  ،. در واقعد کناثرگذاری می

نسلمی  روی  ما تواند  البته    های  و  بگذارد  اثر 
ر بگذارا  تجربیاتی  ارث  به  انسان   .دهم 

زیادی    داردهایی  توانایی بسیار  قدرت  را  که 
نیم اتوهمه می   را  این  . تواند دربر داشته باشدمی 

قوی    ای حافظهو  د  آیدنیا می هیکی ب  ؛درك کنیم
و    م خوبی دارهیکی تجسّ  ؛اق استیکی خلّ  د،دار

معتقدند ب  حتی به    تا  32حتی    و  ، 16،   8  رخی 
شاید از   اصطالح استعداد در درون انسان است.

تخیل    استعدادِ  به یکی  است که خداوند  همین رو
یکی خالقیت  ، به  هدیکی حافظه خوبی دا  ، بهداده

از اینها را از خداوند کسب یکی ترکیبی  و    ،هددا
با تفویض    اما خداوند این فرصت را  . است  هدرک

آن   اختیار که  فرموده  عنایت  انسان  خود  به 
ر  اندتوکه میموجودی   ش  رپرو ا  این استعدادها 

محیط  لحاظ  بهچه  و  لحاظ ژنتیکی  به چه    -  دده
دانشمندان ژنتیک    . شدابانسان می خود    -جامعه

شهریور  قرآن)شبکه    ندکنمی تأکید    ،1400  )
کنیم  که امروز در صفات یک نفر مشاهده می نچهآ
یکی از این اختالفات و    است  «اختالف ژنتیکی »

اختالف رنگ   شودمی کریم استنباط    قرآنکه از  
السَّمَاوَاتِ    باشد: می   پوست خَلْقُ  آیَاتِهِ  وَمِنْ 
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وَأَلْوَانِکُمْ     ذَلِکَ  فِی  إِنَّوَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ 
لِلْعَالِمِینَلَآیَ آ  یکیو    .22اتٍ  او   اتیاز  )قدرت( 

اختالف    گرید  یکیاست و    نیخلقت آسمانها و زم
 ز یامور ن  نیکه در ا   ان،یشما آدم  ی زبانها و رنگها

دانشمندان    ی )از صنع و حکمت حق( برا  ی ا ادله
است آشکار  وقت  .23عالم  ساختار    که ی ما  در 

می  نگاه  از   کنیم، بیولوژیک  اعظمی  بخش 
و  ااطالع سفیدپوستان  با  ما  ژنتیکی  ت 
پوستان یک  با سرخ  رپوستان یک منطقه دیگسیاه 

اما در بخشی از    هستند  مشابه  منطقه دیگر کامالً
قبایل  ئجز شده  سبب  که  هم مختلف  یات  از 

  دو نفرِ مختلف، اما ساختار چربی    دنوتفکیک بش
و  باشند؛    یکسان درمان  حوزه  در  ما  بنابراین 
بایستی کند که  فرقی ن  دیگرهای پزشکی  فعالیت 
د برای  این  میچهارو  ساخته  نکته    .شودکسی 

است    اساس تنوع فقط تنوع ژنتیکیبعدی اینکه  
در ژنتیک در واقع ما    ؛دقش دارمحیط در تنوع نو  
)الف(.  داریمکلّی  بخش    دو )ب(.  ژنوم  :  و 

ژنوم و  د  آین مباحث ژنتیک می ؛  ژنتیکاپی روی 
می أت می گذارند  ثیر  نظر  اپیشود  که  از  ژنتیک. 

ی آن اثر بگذارد و  روتواند  می    DNAژنتیک هم 
یعنی یک ژنی که در جایی خودش  ود؛  متیله بش

ظ فیزیکی چه روحی با  ه از لحاچ  ددهمی ان  نش
 متعاقب آن ن اتفاقِآ  ،داینکه این ژن تغییر بکن 

می   نیز می آن  پس    .کندتغییر  که   د،ناتواتفاقی 
 شثیر خود أچه محیطی تو  تی  قلحاظ خلچه به

موجودات متفاوت که وجود   د.ذارگمیجای  بررو  
زبان    ، این ژنوم  د ودارن  مژنو  نها آم از  اکددارند هر

موجودات   همه  بین  این    .باشد می مشترك 
می  خلق  بسیار  دنوشموجودات،  کدهای   ی و  از 

  شان ثبت یا نوشته شده است. نها روی آژنتیکی  
هایی که ما  ژنوم  -تریندر واقع پیچیده   -یکی از  
یک موجودی    است؛ مثالً   انسانمربوط به  داریم،  

 های بیشتر از انسان تعداد ژنوم  ، دارای مثل گوجه
پیچیدگی،   همه  این  با  انسان  چگونه  اما  است. 

 
 سوره مبارکه روم  22آیه    22

گردد به ژنومِ کمتری دارد؟ پاسخ این سؤال برمی 
همان قسمت از پیچیدگی که در »تکامل« مطرح  

ها از شدنِ انسان است. در واقع یک علّت متفاوت
ژناین که  و روست  تکامل  دوران  طی  در  ها 

کریم در   قرآنکنند. در  هایی پیدا می پیچیدگی 
آنجا مؤمنون،  انسان سوره  خلقت  درمورد  که 

ثُمَّ    کند:فرماید، ابتدا بحث نطفه را مطرح می می 
فَخَلَقْنَا   مُضْغَۀً  الْعَلَقَۀَ  فَخَلَقْنَا  عَلَقَۀً  النُّطْفَۀَ  خَلَقْنَا 
أَنْشَأْناهُ   ثُمَّ  لَحْماً  الْعِظامَ  فَکَسَوْنَا  عِظاماً  الْمُضْغَۀَ 

سپس آن .  اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ
ساخت  خونى  لخته  را  لخته  آن  م،ینطفه  آن  گاه 

  ده یجو  ]ىیکه گو[صورت پاره گوشتى  خون را به
درآورد را    ؛ میشده  گوشت  قطعه  آن  پس 

استخوان آن   م،یچند ساخت   ىیهااستخوان ها گاه 
پوشاند گوشت  با  آفر  م، یرا  را  آن  اى  دهیسپس 

(.  میدیانسانى بخش  قت یحق  )به او  میساخت  گرید
 ر یاست پرخ  نندگانیآفر  نیپس خداوند که بهتر

است.  برکت  داریم.   و  را  این  هم  ژنتیک  در  که 
باشد شکل بگیرد  به قرار  نطفه  اگر یک  طوریکه 

از اسپرم و تخمک   تا مجموعه کروموزونیک  دو 
رسند و در واقع هستند که در رحم به یکدیگر می 

شود و این اتفاق در رحم میتقسیم سلولی شروع  
آیات  می  طبق  همچنین  در   قرآنافتد.  کریم 

ی  مرحله بعد »عَلَقِه« را داریم که مانند یک توده 
شود خونی مرطوب است که در ژنتیک گفته می 

های متنوع شروع  ها، تقسیم سلول در بعضی از ژن
یکمی  و  ژنشود  از  می سری  شروع  به  ها  کنند 

ساختارها  بیان  و  میشدن  که   سازند.را  چیزی 
فرماید ما انسان را آفرینشی می   قرآنجالب است  

باره، علم  بعد از آفرینشی دیگر آفریدیم که در این
شناسی بر این موضوع تقریباً االن  ژنتیک و جنین 

 گانه های سه ها و این تاریکیگوید که این الیهمی 
به می  الیهتوانند  در  که  باشند  اول صورتی  ی 

ای به نام »انمیون« هست که جنین  اده جنین، م
ای است در این مایع شناور است؛ بعد از آن، پرده

 ترجمه از »دانشنامه اسالمی«  23
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نام به اسم »کوریون« و قسمت آخر الیه  به  ای 

گویند و  »جفت« هست که به آن کیسه پرده می 
از    قرآناین سه الیه، مراحل دیگری دارند که در  

غیره. شود مثل عظام یا دمیدن روح و  آن یاد می
ای انسان یکی یکی دارند شناخته و در قالب  هژن

شوند. ما در شیعه  های ژنتیکی بررسی می بحث 
می افتخار  آن  به  و  داریم  اجتهاد  علم  از  کنیم؛ 

دست آورد و به آن عمل توان علم را بهشیعه می 
کرد. آن چیزی که در ژنتیک به روح و روان اشاره 

مطرح می  اخیراً  که  است  گزارشاتی  نماید، 
مذهبی کمی  تمایالت  از  افراد  از  برخی  آیا  نند 

هم   ما  ژنتیک  به  این  آیا  برخوردارند؟  بیشتری 
گردد؟ آیا بخشی از تجربیات معنوی ما از  برمی 

استدالل  ماست؟  ژنتیک  در  روی  که  شده  هایی 
همه  زمینه  ژناین  به  موضوع  ژنتیک  ی  و  ها 

گذشته  برنمی  از  دارد.  اثر  هم  محیط  گردد؛ 
های ژنتیکی قابل فهم  بیماری تاکنون بخشی از  

شود صرفاً  اند. هرچند رفتار را نمیو درمان گشته 
آنهایی اما  کرد،  منوط  ژنتیک  تجربیات  به  که 

معنوی بیشتری دارند، ممکن است در بعضی از 
مغزی انتقال  ژنهای  تعداد  بقیه  شان،  با  هایشان 

نقش   موضوع  این  فقط  اینکه  اما  باشد.  متفاوت 
نمی فعال  ژنتیک  دارد،  فقط  اینکه  اما  دانیم؛ 

این موجود  هست،  بسیار  انسان  نیست.  گونه 
ای است و علم نیاز به زمان دارد تا این پیچیده 

ها را کشف کند، دید بهتری را نسبت  پیچیدگی 
را نشان بدهد ها ترسیم کند و اینبه این پدیده

عنوان بخشی از ما هستند  های ما فقط به که ژن
نیستند. ما  تمام  سوره   و  در  متعال  ی خدای 
آیه   نساء،  و   23مبارکه  محارم  با  ازدواج  از 

دهد؛ علم امروز خویشاوندان نزدیک اجتناب می 
می  درهم  که  نهفته    گوید  صفت  یک  اگر  واقع 

این    که مجدداًمنفی در یک خاندان باشد، وقتی 
نقاط منفی »مغلوب« ژن باهم ازدواج بکنند،  ها 

این جای ظاهر از  قبل  نداشتند، وقتی    شدنکه 

صورت رسند، به هم می دوتا ژن نهفته معیوب به
واقع آن اختالل بُروز   کنند و در« عمل می»غالب

اگرچه می  نیز،  فامیلی  ازدواج  سالمت  در  کند. 
ژنتیکی   تنوع  لیکن  ندارد  وجود  شرعی  حرمت 

بهبود ژنتیکی شود؛ یعنی  می  تواند منجربه یک 
ک نفر از یک  اگر یک فردی از یک قومی است و ی

اواًل دیگر،  هیچ   قوم  احتمالی  منفی  نقاط  آن 
ظهور   مانع  دوماً  و  ندارند  هم  با  آشنایی 

میبیماری  طریق  این  از  ژنتیکی  گردد های 
شهریور  قرآن)شبکه   هم .  (1400،  تجربیات 

های بعد از ژنتیک به نسلتوانند درقالب اپیمی 
انسان منتقل شوند. در علم ژنتیک، این یک بحث 

ید است؛ آیا ما صفاتی رو که در طی دوران  جد
 از  نیم به نسل بعد اتوکنیم می خودمون تجربه می

ن انتقال بدهیم و این صفات چگونه پیدا  اخودم
و این صفات در طی زندگی خودش با    شوندمی 

می  زندگی  صفات  تأثیر این  ژنش  در  کرده 
پیدا میکنه؟  می  انتقال  بعدی  به نسل  و  گذارد؟ 

خاطر هایی که ما داریم بهیدگی چ از پییا بخشی  آ
ها است؟ تقریبا در علم ژنتیک همین پیچیدگی 

میآن ارث  به  که  آنچیزی  و  که  رسد  چیزی 
دربردارنده  به میرسه  بعد  نسل  به  ژنوم  عنوان 

نها تا  آهایی است که بخشی از  بسیاری از صفات 
شناخته به است.امروز  قسمت    شده  از  بسیاری 

هنوز مشخص نشده چه نقشی    ژنوم رو داریم که 
نقش  دارند. تقریباًاین  ناشناخته  در   های 

اما سمت و سویی که    پیجیدگی علم می افزاید.
سمت آینده این است  کنیم به ما داریم حرکت می

ناشناخته را آرامکه ما قسمت  به های  سمت آرام 
می  آنها  پیدا  شناسایی  دلیل  برایشان  رویم؛ 

ها  ستیم که این ژنکنیم و در پی فهم این همی 
هم مرتبط هستند. آیا فقط  و این صفات چقدر به 

جنبه  است؟  ژنتیکی  رفتاری جنبه  مان چقدر ی 
دهد؛  ها را آرام آرام پاسخ می مهم است؟ علم این
های ما در بخش روح و روان بخشی از پیچیدگی
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هایی که ما  گردد. آیا این جهش همین برمیهم به 
گیریم در ژن اثر  ر میدر زندگی تحت تأثیرش قرا

تقریباً  فعالً  که  است  بخشی  این  دارند؟ 
نیست.شناخته  نکته   شده  اینکه  چند  پایانی  ی 

این معنا مطالبی که در این مقاله مرور شدند به 
که ویژگی متغیر    –نیستند که الزاماً دانش بشری 

  - بودن و در حال بازسازی قرار داشتن را داراست
دقیق الهی قرار دارد،    در انطباق با کالم عمیق و

ای از آیات را در  غرض، گوشه بلکه دانشمندان بی

کنند؛ همچنین برای فهم  می کشف  حدّ فهم خود  
در    نکاتدقیق   نتایج    قرآنمستتر  صرفاً  کریم، 

اگر علوم دارد  بلکه ضرورت  نیست  کافی  تجربی 
کالم   بیکران  دریای  از  دارند  بنا  تجربی  عالمان 

ن که در هر علمی، الزم  همچنا  –وحی بهره ببرند 
کرد مراجعه  رشته  آن  متخصص  به  در    -است 

ها مفسّرانِ اینجا نیز از تفاسیر معتبری که سال 
ها وقت گذاشته  متبحّر و ذیصالح برای تألیف آن

 اند، استفاده نمود.و پژوهش و ممارست کرده 
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 چکیده 

کریم مراحل مختلف آفرینش انسان بیان شده است. در این آیات سیاره زمین محل و    قرآندر آیات مختلف  
 قرآن شده و نسل بشر از قشر سطحی پوسته زمین یعنی خاک، خلق شده است. در  منشاء آفرینش بشر عنوان 

از جمله ارض، تراب، طین، صلصال، فخار و امثال آن برای ماده اولیه آفرینش انسان ذکر  کریم، واژگان مختلفی 
شما را از "فرمایند که  یبیان مبه این شکل  سوره طه آفرینش انسان را    55آیه  شده است. پروردگار متعال در  

دهنده نوع و ترکیب عناصر تشکیل  ."کنیم گردانیم و بار دیگر از خاک خارج می می خاک آفریدیم و به خاک بر
ها و تکامل درباره رغم تفاوت نظریات ثبات گونههای زیادی دارند. علی بدن انسان و پوسته زمین نیز شباهت

حال این نظریات منافاتی با آفرینش انسان از خاک ندارند. در این مقاله آیات مرتبط  خلقت موجودات زنده با این 
ا انسان  آفرینش  موضوع  می با  مرور  بهز خاک  تبیین جایگاه خاک  مقاله  این  گردآوری  اهداف  از  عنوان شود. 

امانت رعایت  بر  تاکید  و  منظر خالق هستی  از  اهمیت آن  و  از هرموجودی مقدس  ممانعت  و  گونه عمل داری 
 باشد.  اخالقی اعم از آلودگی، فرسایش، شورسازی و تخریب خاک می غیر 

 
 .  قرآنش، کلیدی: آدم، آفرین  هایواژه

 

 مقدمه
از خلقت انسان کار آسانی  سخن گفتن    اینکهبا 

حال مطالب فراوانی توسط بزرگان و  نیست با این
خلقت  مورد  در  فلسفه  و  دینی  علوم  متفکران 

است.   درآمده  تحریر  رشته  به  درباره  انسان 
پیدایش   جمله چگونگى  از  و  زنده  موجودات 

 یهدو نظراز نظر خود انسان،  زمین  کرهدر    انسان
تکامل و نظریه خلقت مستقل )ثبوت( ارائه شده  

تقاد بر این است که یک  تکامل اع  یهنظراست. در  
تک کل موجود  خلقت  آغازگر  سلولی 

سلولی از است. این موجود تکزنده بودهموجودات
ها بوجود مواد بیجان در اعماق دریاها و اقیانوس

های طوالنی، انواع آمده که با گذشت مدت زمان 
آمده  پدید  آن  از  زنده  موجودات  از  اند.  دیگری 

ت فرضیه  با  رابطه  در  اختصاصاً  داروین،  کامل، 
داند. برخی شواهد  انسان را مشتق از میمون می 

نظریه  فسیل با  ریزجانداران،  و مطالعات  شناسی 
یا  استقالل  داروین همسو است. بر اساس فرضیه  

از جمله انسان، خلقتی  جانداران  از    کدامهرثبوت،  
و   داشته  کنونی  به  ابتدااز  مستقل  شکل  همین 

شده   هیچ  خلق  زنده و  دیگر    ای موجود  نوع  به 
، کالم  قرآن. با توجه به اینکه  است  تبدیل نشده 

صحیح  لذا  است،  هستی  در انظرترین  خالق  ت 
مىخلقت  مورد   را  در  انسان  کتاب  توان  این 

جستجو واژهکرد.    آسمانی  در  آدم  که  است  ای 
های دنیا با همین تلفظ شناخته  بسیاری از زبان

آنمی  ریشه  و  عبری  شود  زبان  از  معنی  به را 
اند. خدواند  شده از خاك و زمین ذکر کردهساخته 

، زمین را مکان آفرینش  قرآنمتعال در آیاتی از  
سوره سجده    7آیه  ز جمله  اند. اآدم عنوان فرموده

که آفرینش اولین انسان )حضرت آدم( را از خاك 
  79  (. در آیهاالنسان من طینبداء خلقداند )می 

کس که شما وست آنا  فرمایند؛میمنون  ؤم  سوره
محشور    وسوى ابه عاقبت  آورد و  را در زمین پدید 

فِی)  دویشمی  ذَرَأَکُمْ  الَّذِی  وَإِلَیْهِ  وَهُوَ  الْأَرْضِ 
آمده است    عمرانسوره آل   3(. در آیه  تُحْشَرُونَ
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خلقت  همانا  که    خدا  نزددر    عیسیشباهت 

آفرید،   خاك  آدم است که او را از  خلقتهمچون  
موجود باش، او نیز بالفاصله    ؛سپس به او فرمود

شد آدم )  موجود  کمثل  عنداهلل  عیسى  مثل  ان 
(. در بخشی  خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون

او نجم    سوره  32آیه  از   که  است  شده  اشاره 
که و هنگامی   آوردکه شما را از زمین پدید هنگامی 
شما داناتر  های مادرانتان پنهان بودید به در رحم

إِذْ أَنْتُمْ    الْأَرْضِ وَلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ هُوَ أَعْ)  است
سوره    61آیه  (. بخشی از  أَجِنَّۀٌ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ

او شما را از زمین پدید آورد  فرمایند؛  که میهود  
دادو   استقرار  آن  در  را  مِنَ  )  شما  أَنْشَأَکُمْ  هُوَ 

که    طه  سوره   55 در آیه  (.الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا
آفریدیم،  "فرماید  می  این  از  را  به آن  شما   باز و 
که   "آوریمگردانیم و بار دیگر از آن بیرون مى مى 

مِنْهَا خَلَقْنَاکُمْ  اشاره به زمین است )  "این"در آن  
 24  (. آیهوَفِیهَا نُعِیدُکُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُکُمْ تَارَۀً أُخْرَى 

اوست که  بگو  "کند که  اشاره می نیز  ملک    سوره
زمین   در  را  قیامت  و    آفریدشما  او  به در  نزد 

هُوَ )  "دویشمی گردآورده   فِی  قُلْ  ذَرَأَکُمْ  الَّذِی 
سوره    18  و  17  اتر آید  (.الْأَرْضِ وَإِلَیْهِ تُحْشَرُونَ

  و خداست که "که    فرمایدمی ین زمینه  انوح در  
شما را   باز  رویانیدبشما را مانند گیاهى از زمین  

و  بازمى   بدان آن  گرداند  از  مى باز   "آوردبیرون 
فِیهَا  ) یُعِیدُکُمْ  ثُمَّ  نَبَاتًا  الْأَرْضِ  مِنَ  أَنْبَتَکُمْ  وَاللَّهُ 

ضمن    ، سوره طه  53در آیه  (.  وَیُخْرِجُکُمْ إِخْرَاجًا
آسایش و  برای  من  یرا مکان اآن  ، اشاره به زمین

ب  یمحل معرفی   انانسروزی  دست آوردن  ه برای 
وَسَلَکَ )  نمایدمی  مَهْدًا  الْأَرْضَ  لَکُمُ  جَعَلَ  الَّذِی 

لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ  
مذکور بر زمینی    اتدر آی  (.أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

ه چچنانو    شده استکید  تأ  آفرینش آدم  بودن
بود دلیلی بر  می  انسان غیر از اینمنشاء آفرینش  

 
1 - Mutation 
2 - Fixism 

وجود  خاکی  کره  همین  از  آفرینش  آغاز  ذکر 
رو نگارش این مقاله و مباحث  از این  داشت.نمی

آیات   بررسی  راستای  در  عنوان  هب  قرآنآن 
مورد  در  انسان  دسترس  در  منبع  معتبرترین 

 خلقت انسان از خاك تدوین شده است.  
 

 نظریات ثبوت و تکاملآفرینش انسان و 

موجودات زنده   درباره چگونگی آفرینشتاکنون  
جمله از  نئوالمارك، انسان،    و  المارك،  نظریات 

)موتاسیون( جهش  و  نئوداروین  ارائه  1داروین، 
نشأت   دو نظریه عمدهشده است. این نظریات از  

نظریه    اند.گرفته  گونه یکی  صفات  و    هاثبوت 
یا   2فیکسیسم معروف به نظریه    ، آفرینش مستقل

دیگری  و  تغییر   المارك  و  انواع  تحوّل  نظریه 
گونه  صفات  نسلی  تدریجی  پیوستگی  و  ها 

معروف به  ها  بودن حیات آنداران و تکاملیجان
است.    3ترانسفورمیسم نظریه   داروین   قرآن یا 

  با  موجودی  را انسان بسیاری  آیات در کریم
و  معرفی  مستقل  آفرینش   این  بر داللت نموده 

 مرد و زن  نفر دو نسل از امروزی  بشر که دارد
آمده وبوجود   مادری و پدر از  زن و مرد آن اند 

نیامده به بلکهوجود  از اند  نخستین   خاك  آدم 
ذکر است که اعتقاد به    الزم به  .است  هآمد پدید

و    خالقمعنای انکار  وجه بههیچنظریه تکامل، به 
و  خدا   نداردنبوده  آن  با  و زیرا    منافاتی  تکامل 

خداوند حکیم    قدرت   چیز دیگر بهتحوّلِ چیزی به
اس طرّاحی تصریح    داروین  ت.شده  نیز  خود 

کند که در عین قبول تکاملِ انواع، خداپرست می 
 توان تکامل نمی  خالق  قبول  بدون  است و اصواًل
اگرچه داروین و گروهی ز طرفی  . ارا توجیه کرد

داران نظریه او، نژاد انسانی را به نوعی از از طرف
بیشمیمون که  ظاهرها  شباهت  به ی  ترین  را 

می  منتهی  داشته،  همه  اما  کنند،  انسان 

3 - Transformism 
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اند داران نظریه تکامل، این امر را نپذیرفته طرف
اختالف بسیاری  نظر  و  دار هم  های   د.وجود 

طبق    )ع(ضرت آدم  ح به اینکه  اعتقاد    رحالهبه
مستقیماً و آنی از خاك آفریده شده   نظریه ثبات،

تدریجی   تکامل  اساس  بر  یا    ریزجانداران و 
موجودات    به سایرها سال  طی میلیون   سلولیتک

به   نهایت  در  و  و  ختم  میمون  کنونی  انسان 
تفاوتی در اصل موضوع نداشته و در هر    شودمی 

در مورد   قرآنآیات   دو مورد، آغازی از خاك دارد.
خاك   از  انسان  تفسیر    تواندمی آفرینش  چنین 

شود که خاك پس از طی مراحل تکاملی بعد از 
بهمیلیون  سال  انسان  ها  کامل  آفرینش  صورت 

استدر فرض  بنابراین    .آمده  تکامل پذیرش  بر 
  است اجداد حیوانی  دارای  انسان    کهاینو  داروینی  
انسان  منافاتی  اینکه  دارای  با  همه  موجود  های 

.  ا باشند نداردوّنام آدم و ح پدر و مادر واحدی به
ای  از نظر علوم خاك، خود خاك هم ماده پیچیده 

های زمین و در  است که از مواد مادری و سنگ
آمده و در طول زمان و  اثر عوامل مختلف بوجود

نیز  برخی نویسندگان  یافته است. یج تکامل تدربه
داده   قرآنآیات   تطبیق  تکامل  نظریه  با   .اندرا 

انسان بین  است  ممکن  امروزی  همچنین  های 
از نظر    پیشینهای  انسان شبه  با    (آدم  )فرزندان

شباهت   های ویژگی مادی  و  هم  ی  یهاجسمانی 
به  اما  باشد،  داشته  تواند نمیوجه  هیچوجود 

روح انسانی،    ی مانندعناصرکننده شباهت  اثبات
اخالقیارزش  و  خالقیتمعنویت،   بین    های 

امروزی  انسان حیوانی  و  های    .باشد موجودات 
عالّمه اسالمی،  معاصر    تقی محمد  فیلسوف 

 اعتبار  و  ارزش  فاقد   را  تکامل  نظریه  نیز  جعفری 
که    خلقت  استقاللی  آفرینش  و  دانسته  علمی

کند. امام علی )ع(  تأیید میدارد را    یقرآندیدگاه  
تأکید   آدم  خلقت  استقالل  نیز به  البالغهدر نهج

 انسان  هم آفرینش  سجده  سوره  8  و  7  آیات.  دارد
 مِنْ  اْالنْسانِ  خَلْقَ  بَدَأَ  وَ"  کندمی  مستقل بیان  را

 
1- Xenophanes 

. بر  "مَهینٍ   ماءٍ  مِنْ  سُاللَهٍ  مِنْ  نَسْلَهُ  جَعَلَ  ثُمَّ  طینٍ
  و   نخستین  انسان  آفرینش  بین  آیه  این  اساس
قائل  بعد  های نسل  این   بر  و داللت  شده   تفاوت 
تداوم نسل او    با  اولین آدم  آفرینش  که نحوه  دارد

ب   متفاوت از   هاانسان  همه  اگر  طوریکههاست 
  بودند   شده  خلق  ماءٍ مَهینٍ  از  آدم  جمله حضرت

 این تفکیک توجیهی نداشت. 
 

 تعریف خاک  
قشرهای   بین  در  تعاریف  خاك  مردم  گوناگون 

ب  دارد  از همختلفی  آن  جایگاه  که  طوریکه 
اهمیت ارزش و بی ای کمموجودی مقدس تا ماده 

علوم   متخصصین  و  دانشمندان  دارد.  نوسان 
ارائه  خاك  برای  متفاوتی  تعاریف  نیز  مختلف 

از  کرده یکی  را  خاك  باستان  یونان  فالسه  اند. 
کرد عنوان  جهان  سازنده  چهارگانه  اند.  هعناصر 

از میالد(  500)  1نوفانس ز معتقد بود    سال قبل 
چیز چیز از خاك بوجود آمده و پایان همهکه همه
به   می خاك  هم  خاك    .شودختم  فقها،  نظر  از 

پاكبه از  یکی  مطهرات کننده عنوان  و  ها 
نظر  معرفی از  است.  معدن،  شده  مهندس  یک 
بایستی برداشته شود  ، الیهخاك تا ای است که 

کانی و  معادن  پیدا  دست  موردنظر های  به  رسی 
را ماده زیربنایی یک مهندس عمران، خاك  کرد.  

و   می ساختماراه  را    .بیند ن  خاك  کشاورزان 
و گیاهان  رشد  و  پرورش  برای  تولید   مکانی 

کشاورزی   روزی  محصوالت  و  رزق  طلب  و 
خاك می  علوم  در  اما  کشاورزی  شناسی  دانند. 

جامع  البته  و  متفاوت  ارائه تعریف  از خاك  تری 
خاك نظر  از  است.  خاك  شده  عبارت شناسان، 

سانتی الیه  از  است   و  چند  آلی  مواد  از  متری 
که است  موجودات زنده    و  هوا، آب   ،عناصر معدنی

روی  براکنون هم  ها منشاء گرفته و هماز سنگ
زیرینسنگ گرفته   های  وقرار  و   است  مکان 
رشد بر روی آن قادر است گیاه ای است که  ماده 
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خاكکند ویژگی  ها.  و  خصوصیات  نظر  های از 

بیولوژی شیمیایی،  شناسی  ریختو  ک  فیزیکی، 
می  و  دن باشمتفاوت  جنس  خاك.  از ها  ماهیت 

اقلیمی موقعیت  هوایی  روی  و  آب  وضعیت   ،
بلندی   منطقه، و  سنگ    پستی  جنس  و  زمین 
برای   هااستعداد آنتعیین و توسط    هاآنمادری  

   ند.شوبیان می  انرویاندن گیاه
 

اهمیت خاک در حیات انسان و کره زمین و 
 لزوم حفاظت از آن 

یکخ مهم  یاك  طبیعی  بع امنترین  از 
و    بودهتجدیدناپذیر   غذا  تولید  برای  برای  که 

خاك   .استیک ضرورت  ها  اکوسیستم   پایداری 
آب مهموهمانند  از  یکی  طبیعی  منابع ترین  هوا 

کره زمین بوده و از نظر تأمین آب و موادغذایی 
ب سنگ ه اهمیت  تبدیل  برای  دارد.  به  سزایی  ها 

خاك و تشکیل یک الیه خاك کشاورزی به عمق 
هزار سال زمان الزم است.  متر حدود دهسانتی   20

مرده   و  زنده  محیط  بین  مشترك  فصل  خاك، 
جایی ازاست  استفاده  با  گیاهان  آن  در  نور    که 

دی  آب،  عناصرخورشید،  و  غذایی    اکسیدکربن 
تشکیل مواد  خاك،  و درون  خود  بدن  دهنده 

را   زنده  موجودات  سایر  برای  الزم  ملزومات 
سازند. در این فرآیند، گیاه، عناصر اکسیژن و  می 

کند  هیدروژن را از آب و کربن را از هوا کسب می
اما سایر عناصر ضروری همانند نیتروژن، فسفر،  

اسیم، کلسیم، منیزیوم، آهن، مس، روی و سایر پت
منبع اصلی  کند.  معدنی را از خاك تأمین می مواد

انسان،  احتیاجات و    هستند. گیاهان    حیوان 
نیز وابستگی اساسی به    محیط زیست  همچنین

خاك دارد. خاك همچنین بزرگترین ذخیره برای 
شود که در  ریزجانداران کره زمین محسوب می 

م عناصر  موجوداتوردچرخه  نقش  نیاز  زنده 
نگه  در  خاك  دارد.  تعیین  اساسی  و  آب  داشت 

آب جریان  شدت  و  و  مقدار  سطحی  های 

مواد توسط  نقش مهمی دارد. تجزیه  زیرزمینی 
انجام می  این ریزجانداران خاك  و چنانچه  شود 

افتاد زمین در مدت کوتاهی در زیر امر اتفاق نمی 
بقایای   از  عظیمی  زبالهمقادیر  و  های  گیاهان 

می  مدفون  انسان  توسط  همچنین    شد. تولیدی 
طور که بشر برای بقای خود به خاك متکی همان

به  زیادی  تا حد  نیز  تکامل خاك  و  دوام  است، 
دارد. بستگی  آن  از  آدمی  استفاده  ظهور   نحوه 

های بزرگ در طول تاریخ، در مناطقی که  تمدن
،  ست ا بوده خیز در دسترسو حاصلخاك خوب 

سقوط  صورت و    بزرگ   های تمدناین  گرفته 
نیل  بین   همانند رود  دره  و  اثر  نیز النهرین   در 

است  تخریب خاك افتاده  اتفاق  مناطق  آن    .در 
چالش  بزرگترین  از  یکی  خاك  های فرسایش 

ترین تهدیدها برای مدیریت پایدار خاك و از مهم
در  ساله  هر سالمت خاك و محیط زیست است.  

میلیارد تن خاك،   75  بیش از  ،ناگونعوامل گواثر  
می  فرسایش  زمین  کره  ترین  مهم   .یابداز سطح 

عوامل فرسایش خاك شامل آب، باد و عملیات  
زمین   هکتار  یک  در  است.  کشاورزی 

تن خاك در هکتار   8تا    2کشاورزی ساالنه  غیر
یابد و این در حالی است که در یک فرسایش می 

تا    8ر بین وکاهکتار خاك کشاورزی تحت کشت
می   50 فرسایش  سال  در  خاك  این تن  یابد. 

های انسان تفاوت مربوط به نقش مستقیم فعالیت 
باشد. الزم به ذکر است  در از بین رفتن خاك می

ایران یکی از کشورهای با حجم فرسایش زیاد   که
با  می  مرتبط  معضالت  از  دیگر  یکی  باشد. 

مقدار  شدن است که  های جهان، مسئله شور خاك
یک حدود  است.  آن  شده  برآورد  هکتار  میلیارد 

دارای سطح  است  از کشورهایی  یکی  نیز  ایران 
ا فعالیت خاك  زوسیعی  است.  شور  های های 

شور  روند  در  مهمی  نقش  خاكانسان  ها  شدن 
کم و  خشکی  دیگر  موضوع  خاكدارد.  ها آبی 

های آلی همانند  باشد. آلودگی خاك با آالینده می 
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مشت و  آالیندهمواد  و  نفتی  و  قات  معدنی  های 
زننده  عناصر سنگین یکی دیگر از مسائل آسیب 

خاك می به  زمین ها  کاربری  تغییر  های باشد. 
ویژه تبدیل آنها به ساختمان نیز  هکشاورزی و ب

های مستعد تولید  معضل دیگری است که خاك
می  و  کرده  تهدید  در را  اول  مقام  ایران  کند. 
کارب تغییر  در  به منطقه  کشاورزی  خاك  ری 

شهرسازی و در واقع تبدیل کشت به خشت را 
دارد. حفاظت از خاك وظیفه همه آحاد بشر در  

ها است و پاسداشت از آن بایستی به  همه دوران
روایت   (صاسالم )از پیامبر  یک قانون تبدیل شد.  

درستی د به یشده است که از زمین حفاظت کن
شماست.   مادر  آن  علیحکه  )ع(   ضرت 

باشد و در که آب و خاك داشته کسی   داینفرمی م
زندگی کند، خداوند او را از    تهیدستحال  عین 

)ع( نیز    مام صادق. اکند دور می  خویش  رحمت
خداوند آب را مانند خاك پاکیزه قرار داده   فرمود
  1398سال  در    "حفاظت از خاك"قانون  .  است

و از  ه  مجلس شورای اسالمی تصویب شدتوسط  
بر اساس این .  ه استدشجمهور ابالغ  رییسسوی  

برداری از خاك، افزودن مواد  قانون هرگونه بهره
ها به خاك شامل کودها و سموم بایستی  و نهاده 

باشد. هرگونهنامه مطابق شیوه    های تدوین شده 
خاك  آلوده انتقال  و  فرسایش  تخریب،  کردن، 

 الم شده است. عممنوع ا
 

در  آن  ک و معانی  با خا  های مختلف مرتبطواژه
   قرآن
سه واژه اصلی و تعدادی واژه مرتبط با    قرآندر  

ب اشاره  هخاك  آنها  به  کار رفته است که در زیر 
به  1تراب  -1  شود:می  تراب  واژه  معنای )خاك(: 

در بار    17تراب    باشد. خاك و یا خاك خشک می

 
1- Turab: Dry earth or soil, common word for all 

kind of earth. 
2 - Teen: Water soaked soil without husk. 

3 - Lazib: Viscous, sticky clay. 
4 - Sula-lah: Extract 

ششهب  قرآن و  رفته  مورد    مورد   کار  در  آن 
خاك از  انسان  أَنْ    وَ   است.   آفرینش  آیَاتِهِ  مِنْ 

تَنْتَشِرُونَ بَشَرٌ  أَنْتُمْ  إِذَا  ثُمَّ  تُرَابٍ  مِنْ  از )  خَلَقَکُمْ 
خاك  نشانه  از  را  شما  که  اوست  قدرت  هاى 

به و  شدید  انسان  تا  پراکنده    هربیافرید  سو 
خاك به  طین)گل(:    2طین  -2  (.گشتید معنی 

است. طین یک و گِل    خیس  خاك  ،مخلوط با آب
و  اژه سریانی  و از   ی،عرب  ادبیاتدر  است  مشتق 

کردن سقف و دیوار    اندودمعنی گِلفعل طان به
بار   12طین  با گِل است.    یک نوشتهو مهرکردن  

آیه    قرآندر   است.  شده  سجده،    7ذکر  سوره 
که هر چیزى را به نیکوترین خدایىفرمایند؛  می 

  آفرینش انسان را از گل آغاز کرد   وجه آفرید و
الَّذى أحْسَنَ کُلَّ شَیء خَلَقَهُ وَ بَدَأَخَلْقَ اإلنْسانِ )

طین آیه  مِنْ  در  از    11(.  الصّافّات    طین سوره 
برده شده است  نام   گل چسبندهمعنای  به   3الزب 

و شاید بتوان گفت    (إنّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طین الزِب)
واژه دیگری که    که منظور از آن خاك رس است.

ب طین  رفه با  و چکیده  معنای  به   4سُاللَۀته  کار 
فرمایند  می   سوره مؤمنون  12عصاره است. در آیه  

وَلَقَدْ خَلَقْنَا  )  آفریدیم  5گل   عصارهما انسان را از  
)گل    6صلصال   - 3  . (اإلنْسانَ مِنْ سُاللَۀ مِنْ طین

خشکبه   صلصالخشک(:   گل  که   معنی  است 
است و    کردنصدا ایجادمعنی  صلصل بهمشتق از  

وقتی   که  است  خشکی  گِل  صلصال  از  منظور 
می به برخورد  می جایی  ایجاد  صدا  در  کندکند   .

بار استفاده شده است. از واژه صلصال چهار  قرآن
معنای  به   7مَسْنُون  حَمَإبار با  این چهار مورد، سه
کار رفته  ه ب  رنگو سیاه    تیره  گل و لجن بدبوی 

ما انسان  یند  فرمامی   سوره حجر  26در آیه    است.
خشکیده   گل  از  رنگو  را  تیره    بدبویی   لجن 

مِنْ  )  آفریدیم صَلْصال  مِنْ  اإلنْسانَ  خَلَقْنَا  وَلَقَدْ 

5 - Soil Extract 
6 -Salsal: Dried black, stinking mud which clanks 
7-Hama: Black, stinking mud. 
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  وَسوره حجر )  28(. این واژه در آیه  حَمَإ مَسْنُون

إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَۀِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ  
قَالَ لَمْ  همین سوره ) 33( و آیه مَسْنُونٍمِنْ حَمَإٍ 

حَمَإٍ   مِنْ  صَلْصَالٍ  مِنْ  خَلَقْتَهُ  لِبَشَرٍ  لِأَسْجُدَ  أَکُنْ 
صلصال  مَسْنُونٍ واژه  است.  شده  تکرار  نیز   )

واژه   با  یکبار  است.  هب  1فخّار همچنین  رفته  کار 
خود بالیدن و معنی بهاز فعل عربی فخر به   فخّار

اافتخارکردن   اینجااست  در  معنای    ما  گل به 
سفال  مانند  آیه    است.   خشکیده  سوره    14در 

 ایهدش  خشکانسان را از گلفرمایند  الرحمن می
خَلَقَ اإلنْسانَ مِنْ صَلْصال  )مانند سفال آفریدیم  

واژهواژهاز    (.کَالفَخّارِ با خاك  مرتبط   های دیگر 
 سنگمعنای گِل به سوره فیل،    4در آیه    یلسجّ

(. واژه ثری  تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَۀٍ مِنْ سِجِّیلٍ)است  شده  
معنای زیر خاك و زیرزمین که در زبان عربی به 

آیه  می  در  نیز  )  6باشد  طه  ما  سوره  لَهُ 
فِیفِی ما  وَ  ما السَّماواتِ  وَ  بَیْنَهُما  ما  وَ  الْأَرْضِ 

صعید   .(الثَّرى تَحْتَ به  2واژه  الیه نیز  معنی 
سوره    6سطحی زمین است که در بخشی از آیه  

معنای خاك پاك و سوره نساء به   43مائده و آیه 
 نخورده ذکر شده است. یا خاك دست

 
  قرآن   دیدگاه از  انسان    آفرینش  و مراحل  خاک
 کریم 

 قرآنهای متعدد  همراحل آفرینش انسان در سور
ها به بخشی از هیک از این سورآمده است. در هر

پرداخته مراحل  واژاین  و  رفته    کاربه   ی اههشده 
متفاوت است.  در بعضی موارد  برای هر مرحله هم  

آیه   در  حج  5مثال  نطفه    ، سوره  )خاك(،  تراب 
( علقه  آمده  خون)اسپرم(،  )گوشت(  مضغه  و   )

آیه   در  )گل  12است.  طین  مؤمنون،   (سوره 
 14کار رفته است. در آیه  جای تراب )خاك( بهبه

 
1-Fakh-khaar: Cooked soil or earth 
2- Saeed: The grime and dirt on the top layer of 

earth. 

اشاره   (خشکلگ )  سوره رحمان فقط به صلصال
 2اند و نیز در آیه  احل دیگر ذکر نشده شده و مر

و   به طین  انعام  به    20آیه    درسوره  روم  سوره 
اشاره آیه است. شده  تراب  سوره    9تا    7های  در 

آغاز سپس آدم از گل  حضرت  آفرینش    ،سجده
داد و در روح خود    مقدار قراررا از آبی بی  وانسل  

دمید.   آن  آیهدر  سوره    33  و  28،  26هاى  در 
شده    ،حجر آفریده  بدبو  و  تیره  لجنی  از  انسان 

گاهی روی خاك، گاهی روی آب و   قرآناست.  
 (گلآب و خاك )مجموع    یعنی  گاهی روی هر دو

دارد.   سوره تاکید  حجر (،  82آیه  ) هود    های در 
ذاریات    (74آیه  ) و  واژه  (33آیه  )و  طین  های 

توان اند بنابراین می کار رفته جای هم به سجیل به 
در که  موارد    گفت  یکسانی  ها  واژهاین  معنای 

های تراب، طین و واژه  . در تفاسیر مختلف،دارند
هم ندارند  صلصال مکمل یکدیگرند و تناقضی با 

معنی  این  مرحلهبه  یک،  هر  مراحل که  از  ای 
می  توصیف  را  انسان  این    .کنندآفرینش  طبق 
از گل را  انسان  به    که   هآفرید  ی تفسیرها خداوند 

خدا از روح  سپس  و    تبدیلسیاه  و  متعفن  لجن  
ایجاد  که  دستور فرمود  گاه  آنخود در آن دمید و  

نکته قابل    به شکل آدم تجسم یافت.آنگاه   و  شو
توجه اینست که خاك زمانی مقام یافت که روح 

،  12ر آیات  رابطه د. در اینخدا در آن دمیده شد
تکامل   14و    13 مرحله  شش  مؤمنون،  سوره 

و   گوشت  مضغه،  علقه،  نطفه،  شامل  جنین 
به او استخوان  روح  در  و  انسان  خلقت  عنوان 

 شده است.  معنای آفرینش )انشاء( اشاره دمیدن به 

 
 دهنده بدن انسان، زمین و خاک  مواد تشکیل

از مواد آلی و  متشکل  بدن انسان  همانند  خاك  
اسو  معدنی   تجمع  ت.  غیرآلی  از  انسان  بدن 
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آنساخته   ی عناصر منشاء  که  زمین  شده  و ها 
مجموعه  خاك نیز  زمین  عناصر  است.  از  ای 

یا ترکیب است. اگرچه نسبت    شکل خالص و به
تشکیل  وعناصر  انسان  بدن  طبیعت    دهنده 

شباهت  اما  است  آنها  متفاوت  بین  اساسی  های 
ارتباط    شناسی پزشکیزمین علم    در.  وجود دارد

بیماری  زمینو    هامیان  تاثیر    سیشناعوامل  و 

شود. یکی بر سالمت موجودات بررسی می   هاآن
های آشنا و قدیمی در این مورد، رابطه  از نمونه 

در    وگواتر    ی بیمار ید  است.  کمبود  اگر  خاك 
ت  هجسم انسان به اصل خود برگردانده شود، شبا

. در جدول یک به خواهد داشت  خاكزیادی به  
نوع و درصد عناصر موجود در بدن انسان اشاره 

 شده است. 
 

 نوع و درصد عناصر موجود در بدن انسان  -1جدول 

نوع 
 عنصر

اکسیژ 
 ن

 منیزیوم  سدیم  کلر گوگرد  پتاسیم  فسفر سیمکل نیتروژن  هیدروژن  کربن
عناصر 
کم  
 * مقدار 

سایر  
 * عناصر

 07/0 05/0 1/0 2/0 25/0 35/0 1 5/1 3 10 18 65 درصد
خیلی 

 کم
 ** آلومینیوم، سیلیس، وانادیم، برم، آرسنیک، سرب، استرانسیوم و سلنیوم  گنز، مولیبدن، کبالت، ید، فلوئورآهن، مس، روی، من  *
 

در جدول دو عناصر غالب موجود در پوسته زمین  
درصد وزنی پوسته زمین است    5/98که حدود  

عناصر    شده  داده  نشان بقیه  مجموعا  نیز  است. 
 دهند. ی درصد پوسته زمین را تشکیل م 5/1

 
 نوع و درصد عناصر موجود در پوسته زمین  -2جدول 

 بقیه عناصر منیزیوم  پتاسیم سدیم کلسیم آهن آلومینیوم  سیلیسم اکسیژن  نوع عنصر 
 5/1 1/2 6/2 8/2 6/3 5 1/8 7/27 6/46 درصد

 
ای شناسی، خاك ماده پیچیده از نظر علم خاك

سنگ و  مادری  مواد  از  که  در  است  زمین  های 
آمده  طول  بوجود  مختلف  عوامل  اثر  در  و  زمان 

های دهنده در خاكاست. میزان عناصر تشکیل 
منابع وجود مختلف،   بعضی  و در  است   متفاوت 

های سرشت آدم تفاوت در  عنوان  ها به انواع خاك
ابطه با اصطالح  نیز ذکر شده است. در ر  مختلف

است   "طین " خاك  و  آب  مخلوط  منظور  که 
و  هیدروژن  عناصر  شامل  که  را  آب  بایستی 
با  نمود.  وارد  معادله  این  در  نیز  است  اکسیژن 

و از فرمایند  سوره انبیاء که می  30توجه به آیه  
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ  )ای را آفریدیم  آب هر چیز زنده 

ه شایسته است که نقش آب البت  (.کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ
توسط   و  دیگری  مبحث  در  حیات  کل  در 

بررسی شود. صرفصاحب  مربوطه  از نظران  نظر 
و   انسان  بدن  و  مقدار عناصر در زمین  و  با  نوع 

عناصر  که    توان گفتشده می یاد  مطالبتوجه به  

منشاء گرفته و    از خاك  انسان  بدندهنده  تشکیل
برای تداوم نسل بشر، عن ادامه،  اصر ضروری در 

تغذیه از گیاه، دام و آبزیان از طریق  برای حیات او  
تأمین   مستقیم صورت مستقیم و غیر به از خاك 

 شود. می 
 

 گیری نتیجه 
آیات   از  برگرفته  بر   قرآنمستندات  داللت 

آفرینش انسان از خاك کره زمین دارد. نظریات 
رغم تفاوت در نحوه آفرینش  ثبوت و تکامل علی

بودن آفرینش موجودات را  تدریجیکه دفعی یا  
کنند، منافاتی با آفرینش انسان از خاك  بیان می 

عالوه خاك،  به ندارند.  اینکه  خمیرمایه بر  عنوان 
آفرینش انسان است، برای ادامه حیات انسان و 
حفظ   لذا  است.  ضروری  زنده  موجودات  سایر 
حرمت این موجود مقدس و الهی توسط انسان  

گونه اقدام و عملیاتی ساس هرالزم است. بر این ا
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آلوده تخریب،  موجب  شورکه  دن،  ششدن، 

سوزاندن، فرسودن، فرسائیدن و استفاده نابجا از  
دور از اخالق انسانی بوده و مطابق  خاك شود به

محسوب   بزرگی  خطای  شرع  و  عقل  قانون، 
 شود.می 
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 یات ااهمیت غذا و تغذیه در آیات و رو 
 

 2میثم معتمدیو   1فرد مریم گرامی
 

، استان لرستان، دانشکده دختران  ایبدنی ومشاوره ،دانشگاه فنی و حرفهرییس اداره فرهنگی فوق برنامه ،تربیت فرد،مریم گرامی -1
   ( gerami299@gmail.com: آباد )نویسنده مسوولخرم

دانشجوی   آباد،دانشکده پسران خرم ای،صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه میثم معتمدی، کارشناس امور دانشجویی و -2
 ارشد فیزیولوژی ورزشی تندرستی و تغذیه

 
 چکیده 

روی خلق و  ها بر پاکیزه و اثرات آنآیات و روایات زیادی در دین مبین اسالم وجود دارد که در رابطه با غذای  
خوی انسان است، در این میان برخی از غذاها وجود دارد که تأثیرات مستقیم بر روی خلق و خوی انسان دارد 

غذا و تغذیه در    کنند.)ع( بر اهمیت غذا و تغذیه داللت می   ها روایت از معصومینی و ده قرآنآیه    250حدود  
گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است توجه قرار موضوعات، مورد های دینی همچون سایر آموزه 

که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است. در اسالم هدف اصلی از  
آفرینش    های گوناگون هدف ازالهی است. خداوند در آیه های انسان مسلمان رسیدن به مقام قرب همه فعالیت

غذایی، بخشی از آن است را افزون بر تأمین نیازهای مادی و تغذیه انسان، شکرگزاری از ولی    ها که منابعنعمت
ای برای تکامل انسان خواهد هاست که وسیلههای عبادت ونعمتکند. زیرا شکر و سپاس از گونهنعمت بیان می

 .بود
 

 مقدمه
  نیاز   ترینحیاتی  و  ترینمهم   غذا،  به  انسان  نیاز

 همراهی   را  وی   مرگ  تا  تولد  از  که  اوست  روزمره
 قاعده  این  از  نیز  الهی  اولیاء  و  انبیا  حتی  و  کندمی 

  تندرستی،   عمر،طول   رشد،  .نیستند  مستثنی
  رفتار،   و  خوی   و  خلق  روان،  و  اعصاب  آرامش

...    و  مثل  تولید  و   نسل  تکثیر  قدرت،  و  توانمندی 
  قریب   رواین  از  .سالمند  تغذیه  وامدار  نوعیبه   همه

 روایت  هاده   و  یقرآن  آیه  پنجاه  و  دویست  به
 وارد   تغذیه  و  غذا  مورد  در  السالمعلیهم   معصومین

  سوره   پنجمین  گذاری نام   همچنین.  است   شده
  خداوند،   صفات  از(  غذایی  سفره)   مائده  به  قرآن
  غذا   به  خداوند  سوگند  بودن،  معطم  و  رزاق

 آسمانی   مائده  درخواست  ،(والزیتون  والتین)
 درخواست   و  السالم علیه   عیسی  حضرت  توسط

  کدام   هر  السالمعلیه   موسی  حضرت  توسط  غذا
  . باشند می   تغذیه  و  غذا  اهمیت  بر  تاییدی   مهر

: است  داده  اهمیت  چیز  دو  بر  خداوند  همچنین
 .«امنیت »  و «غذا»
؛«خَوْفٍ مِنْ  وَآمَنَهُمْ جُوعٍ مِنْ أَطْعَمَهُمْ الَّذِی »

 و  داد  نجات  گرسنگی  از  را  هاآن  که  کسهمان  1
  رضا   امام  .ساخت  ایمن  ناامنی  و  ترس  از

»فرمود  السالمعلیه   قوِامَه   وَ  البدن  صالح  فانَّ: 
 ؛«بهما  یَکونُ  فَسادَهُ   و  والشَّرابِ  بِالطَّعامِ  یَکونُ

 آن  بیماری   همچنین  و   بدن  پایداری   و  سالمتی 2
  یقرآن  آیه  250  حدود.  «است  نوشیدنی   و  غذا  به
  و   غذا  اهمیت  بر(  ع)  معصومین  از  روایت  هاده  و

 
 ( 106) قریش  سوره1

  هایآموزه  در  تغذیه  و  غذا  .کنند می  داللت  تغذیه
  قرار   توجهمورد  موضوعات،  سایر  همچون  دینی
  خداوند   جانب  از  غذا  پیدایش  مبداء.  است   گرفته
 و   حیات  تداوم  تندرستی،  جهت   که  است

  شده   عطا  انسان  به  تکالیف  انجام  در  توانمندی 
 از  روایت  هاده  و   ی قرآن  آیه  250 به  قریب   .است

  داللت  تغذیه  و  غذا  اهمیت  بر(  ع)  معصومین

 24614:    شماره   معصومین   طبی   روایات  مجموعه    2
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  خوردن  اسالم،  که   است  این  سؤال  حال  کنند،می 
 مقدار  چه  است؟  کرده  توصیه  را  غذاهایی  نوعچه
  را   خوردن  برای   وعده  چند  اسالم  خورد؟  غذا  باید

  غذا   خوردن  آداب  باالخره  و  کند؟ می   توصیه
 و   ترینمهم   غذا،   به   انسان  نیاز  چیست؟

  مرگ   تا  تولد  از  که  اوست  روزمره  نیاز  ترینحیاتی
  الهی   اولیاء  و  انبیا  حتی   و  کند، می  همراهی  را  وی 
  رشد،   نیستند،  مستثنی  قاعده  این  از  نیز

  خُلق   روان،  و  اعصاب  آرامش  تندرستی،  عمر،طول 
  و   نسل  تکثیر  قدرت،  و  توانمندی   رفتار،  و  خوی   و

 سالمند،  تغذیه  وامدار  نوعی  به  همه...    و  تولیدمثل
 عنوانتحت  کریم  قرآن  سوره   پنجمین  گذاری نام 
 رزاق  گرفتن قرار غذایی، سفره معنای به  «مائده»
  سوگند   خداوند،  صفات  عنوانبه  بودن  مطعم  و

 درخواست   ،«والزیتون  والتین»  غذا   به  خداوند
 درخواست   و  عیسی  حضرت  توسط  آسمانی  مائده

  مهر   هرکدام(  ع )موسی  حضرت  توسط  غذا
  همچنین   .است  تغذیه  و  غذا  اهمیت  بر  تأییدی 
  منت   چیز  دو  به  مکه  اهل  بر  متعال  خداوند

»نهدمی  »فرمایدمی   و  «امنیت»  و  «غذا:   الذی : 
  کس همان  خوفِ؛  من  آمنهم  و  جوع  من  اطعمهم

 و  ترس  از  و  دادنجات  گرسنگی  از  را  هاآن  که
:  فرمودند  نیز(  ع)   رضا  امام  و  «ساخت  ایمن  ناامنی 

  آن   بیماری   همچنین  و  بدن  پایداری   و   سالمتی»
 . «است نوشیدنی و غذا به
 

 غذا  رفتاری و اخالقی معنوی، تأثیرات
 تفاوت  مؤمنان  و  کافران  تغذیه  بین  متعال   خداوند

  چنین   کافران  با  رابطه  در  که  طوری به   شدهقائل 
  که آن  بی   خورندمی   علف  حیوانات  که؛  فرمایدمی 

  غصبی   حرام؟  یا  است  حالل  آمده،  کجا  از  بدانند 
  که آن  بی  خورندمی   غذا  نیز  کافران  مباح؟  یا  است

  توجه   آن   بودن  حرام  و   حالل  و  پلیدی   و  رجس  به

 
 140 ،1407 حلی، فهد  ابن  1

  ولی   دارند،  ای مشابه  فرجام  بنابراین  باشند،  داشته
 غذا   معنوی   و  اخالقی  تأثیر  به   که  مؤمنان

 حالل و پاکیزه  غذای  رعایت به مقید  دارند،توجه
  گرو   در  را  خود  دعای   استجابت  چراکه  هستند
 روایتی  در  که  طوریبه   داند،می   شبهه   بدون  غذای 
:  گفت(  ص)  پیامبر  خدمت  مردی   که  است  آمده

:  فرمود  حضرت  شود،   مستجاب  دعایم  دارم  دوست
  حرام   غذای   هرگونه  از  و  کن  پاکیزه  را  خود  غذای »

  شده داده  دستور  مؤمنان  به  بنابراین.  1« بپرهیز
 در  کنند،   استفاده  حالل  و  پاکیزه   غذاهای   از  فقط
  من   کلوا  آمنوا  الذین  ایها  یا: »فرمایدمی  کریمقرآن

  پاکیزه   روزی   از!  مؤمنان  ای   ؛2"رزقناکم  ما  طیبات
 ارتباط  آیات  برخی  در  و  «بخورید  دادیم  شمابه   که

 دیده   صالح  عمل  و  پاکیزه  غذای   بین  تنگاتنگی
 کریمقرآن  در  خداوند   که  طوری به  شود،می 
 از  صالحا؛  اعملوا  و  الطیّبات  من  کلوا: »فرمایدمی 

  « دهید  انجام  صالح  عمل  و  بخورید  پاکیزه   غذاهای 
  به   را  صالح  عمل  پاکیزه،  سخن  کههمچنان  زیرا

  را  انسان  نیز  پاکیزه  غذای   دهد،می   عروج  آسمان
 حفظ  و  معنوی   کماالت  کسب  جهت  در

  باران   مانند به   و   خشد  یاری   اخالقی  های ارزش
  در  معطر  های گل  و  هاسبزه   رویش  موجب  پاکیزه
  در   زیادی   روایات  و  آیات  .شودمی   آدمی  وجود
  پاکیزه   غذای   با  رابطه  در  که  داردوجود  اسالم  دین

  است،  انسان  خوی   و  خلق  روی   بر  هاآن  اثرات   و
 تأثیرات   که  دارد  وجود  غذاها  از  برخی  میاناین  در

 در  که  دارد  انسان  خوی   و  خلق  روی   بر  مستقیم
  شود،   رعایت  اعتدال  حد  باید  نیز  ها  آن  خوردن

 اخالقی،  خوش  موجب   که  گوشت   مانند
  در   روی زیاده  اما   شده   شجاعت  و  نفس اعتمادبه
  تردید بی  .دارد  همراهبه  را  قلب  قساوت  آن  خوردن
 اسالمی   استانداردهای   با  منطبق  و  سالم  تغذیه
 انسان  روح  و  جسم  سالمت  در  سزاییه ب  نقشی

 ( 2)   بقره  سوره  2
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 می  یاری  اش  تکاملی   مسیر  طی  در  را  او  و  دارد 
  دارند،  عقیده  خواری گوشت   رژیم  به  ای عده   .دهد
  معتقدند  و  فشرندمی  پای   خواری گیاه  بر  ای عده 

  به   نیز  گروهی  است،   شده  آفریده  خوارگیاه   انسان
 استدالل   این  با  ورزند،می   تأکید  خواری میوه   رژیم

 از   یکهیچبه   آدمی  گوارش  دستگاه   ساختار  که
 و   خوارانگیاه   خواران، گوشت   گوارش  دستگاه

 خوارندخام  نه  هاانسان  .ندارد  شباهت  خواراندانه
 پس  دان،چینه   دارای   نه  و  نشخوارکننده  نه  و

 ما  دینی  های آموزه  در  ولی  !خوارندمیوه   ناچاربه
  نیست،   پذیرفته  تنهایی به  نظریات  این  از  یکهیچ

  محیط،   به  توجه  با  و  انسان  نیاز  اساسبر  اسالم
  و   داده  برنامه  او  غذاییسبد   برای ...    و   شغل  سن، 

 های گروه  همه  از  استفاده  هامالك   تعیین  با
 های گروه  برخی  به  دادن  اولویت  با  را  غذایی
  دینی   های آموزه  مطابق  .است   کردهتوصیه   غذایی

  و   حالل  طیب،   غذاییمواد  از  استفاده  در  مالك  ما
 است  حرام  و  خبیث  رجس،  غذای   مقابل  در  حُسن
 گوارش  دستگاه  سوء  باعث  غذا  نوع  این  چراکه

 شود، می  دهان  وارد  که  پاکیزه  لقمه   اما  شود،می 
 جذب  و  هضم  اعمال  با  خداوند،  اراده  تحت

  نیازمورد  و  الزم  مواد  به   معده   و  دهان  ترشحات
  موافق،   سازگار،  یعنی  طیّب.  گرددمی   تبدیل  بدن

  جز به  کریمقرآن  در  که  بخشلذت  و  شایسته  نیکو،
  پاك،   زمین  خوب،  همسر  مورد  در  حالل  غذای 
 و  پاکیزه   زندگی  صالح،  فرزند  شایسته،   سخن
 برتر  حُسن،  غذای   .است   رفته  کاربه   طیبه  شجره

  از   متعال  خداوند  است،  حالل  و   طیب  غذای   از
 وصفبه ...    و  عسل  شیر،  انگور،:  مانند  غذاها  برخی
 حُسن   غذای   را  شهیدان  غذای   و   کردهیاد  حُسن

  و   حالل  طیب،  غذاهای   مقابل  در  است،  دانسته
  قرار   سوء  و   حرام  و  خبیث  و  رجس  غذاهای   حُسن؛
  تنها نه  و  دارد  مفسده  و  ضرر  انسان  برای   که  گرفته

  و   خوی   و   خُلق  در   انداخته  خطربه  را  او  سالمتی

 
   اعراف  مبارکه   سوره  32  آیه  1
 مائده  مبارکه   سوره  87  آیه  2

 در  کهطوری به  دارد،  منفی  اثر   انسان  ایمان
  حالل   و  طیب  غذای   خوردن  به  انسان  کریمقرآن

  شده   منع  خبیث  و  حرام  غذاهای   از  و  سفارش
 انسان   ما  دینی  های آموزه   طبق  بنابراین  .است
  نوع  هر  از  حرام  و   حالل  غذاهای   رعایت   با  تواندمی 

 غذای   از  اعم  است،   حالل   و  پاکیزه  که  غذایی
  از  و  ببرد  بهره  آن  غیر   و  پروتئینی  گوشتی،
 پرهیز   بدن،  برای   مضر  و  خبیث  حرام،  غذاهای 

  مغز،  مانند   جوارح،  و  اعضا  های سلول   چون  کند،
  مو،  گوش،  چشم،  پا،  و  دست  شُش،  کلیه،  قلب،

 خاص   غذای   نیازمند  کدامهر ...    و  پوست   ناخن،
  غذایی  گروه  یک  از  هااین  تأمین   که   است  خود

  غذاها  برخی  از   را  خود  کهآنان  و  است   مشکل
  نیاز   به   چون  بیمارند،  همیشه  کنند، می   محروم
  کریمقرآن  .دهندنمی   پاسخ  بدن  های سلول 
 حرام  خود  بر  را  غذاها   برخی  که   را  هاییانسان

  من  قل: »فرمایدمی  و  کندمی   سرزنش  کنند،می 
  والطیبات   لعباده  اخرج  التی  اهللزینه  حرم
 که  را  الهی  های زینت  کسیچه:  بگو  1،"الرزقمن 

 را  پاکیزه  های روزی   و  آفریده،  خود  بندگان  برای 
 الذین  ایها  یا: »فرماید  می  ،«2؟!استکرده  حرام
!  مؤمنان  لکم؛  اهلل  احل  ما   طیبات  تحرموا  ال   آمنوا

  حالل   شما  برای   خداوند  که  را  پاکیزه  غذاهای 
  که   سؤال  به  پاسخ  در  بنابراین  «نکنید  حرام  کرده،

  تأکید  نکته  دو  روی   باید  «بخوریم؟  غذایی  چه»
  پاکیزه   دوم  و  غذاها  انواع  از  استفاده  نخست  کرد؛

 مومنان  و  کافران  تغذیه  بین  خداوند.خواری 
  کَفَرُوا   وَالَّذِینَ: »فرمایدمی   .است  شده  قائل  تفاوت

 کافران   3«الْأَنْعَامُ  تَأْکُلُ  کَمَا  وَیَأْکُلُونَ  یَتَمَتَّعُونَ
  هایلذت  و  کاال ]  از  گیری بهره   سرگرم  همواره
  که   گونههمان  خورند،می   و  دنیایند [  زودگذر

 علف  حیوانات  آنکه   توضیح.  خورندمی   چهارپایان
  است   حالل  آمده،  کجا  از  بدانند   آنکهبی   خورندمی 

  غذا   نیز  کافران  مباح؟  یا  است  غصبی  حرام؟  یا

 محمدص   سوره  12 آیه  کافران  3
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  و   حالل و پلیدی  و رجس به کهآن بی خورندمی 

  فرجام   لذا .  باشند  داشته  توجه  آن  بودن  حرام
  اخالقی   تاثیر  به   که  مؤمنان  ولی  .دارند  ای مشابه 

 غذای  رعایت  به  مقید  دارند،  توجه  غذا  معنوی   و
  دستور   مؤمنان  به  لذا.  باشندمی  حالل  و  پاکیزه

  استفاده   حالل  و  پاکیزه  غذاهای   از  فقط   شدهداده
  طبیعى،   هاى نعمت  آفرینش  از  اصلى  هدف.  کنند 
  محسن   نور،  تفسیر]  است  مؤمنان  بردن  بهره

 ، قرآن  از  ایىهدرس  فرهنگى  مرکز  :تهران  قرائتی،
  آمَنُوا   الَّذِینَ  أَیُّهَا  یَا».  [یازدهم  چاپ  ش،   1383

  کُنْتُمْ   إِنْ  لِلَّهِ  وَاشْکُرُوا  رَزَقْنَاکُمْ  مَا  طَیِّبَاتِ  مِنْ  کُلُوا
  و  حالل  روزی   ایمان،  اهل  ای   «1تَعْبُدُونَ  إِیَّاهُ

 و   بخورید  ایمکرده  شما  نصیب  ما  که  ای پاکیزه 
 را   خدا  خالص  شما   اگر  آرید  جای به  خدا  شکر
 شود،می  دریافت یهآ این از کهپیامی . پرستیدمی 

 از   گیرى بهره   با  منافاتى  تقوا،  و  زهد  و  خودسازى 
»ندارد  طیّبات   مِنْ   کُلُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهَا  یا. 
 ىمقدّمه   مادّیات  اسالم،  مکتب  در  «طَیِّباتِ

  از   قبل  «تَعْبُدُونَ  اشْکُرُوا،  وَ  کُلُوا،. » است  معنویات
  توقّعى   آنان،  به  محبّت   و  مردم  زندگى  تأمین 

 ى نشانه   شکر،  « اشْکُرُوا  وَ...    کُلُوا. » باشید  نداشته
 را  رزق انسان اگر . است ناب توحید و خداپرستى

 و  سرمایه   مدیریّت،  تالش،  اقتصادى،  فکر  نتیجه 
 قایل   سهمى  خداوند   براى   بداند،  خود  اعتبارات
 إِنْ  لِلَّهِ   اشْکُرُوا  وَ. »کند  شکر  را  او   تا  بود  نخواهد

 عبادت   روشن  نمونه  شکر،  .«2تَعْبُدُونَ  إِیَّاهُ  کُنْتُمْ
»است  خداوند،  شکر  «تَعْبُدُونَ...    لِلَّهِ  اشْکُرُوا   وَ. 

 خداپرست،  «لِلَّهِ  اشْکُرُوا   وَ...    کُلُوا. »است  واجب
  حرام   خودپیش   از  شمرده،  حالل  خدا  راآنچه
 .«تَعْبُدُونَ إِیَّاهُ  کُنْتُمْ إِنْ...  کُلُوا. »کند نمى
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 عمل  و  پاکیزه  غذای  بین  تنگاتنگ  ارتباط
 صالح

 غذای   بین  تنگاتنگی  ارتباط  آیات  برخی  در  و
 الرُّسُلُ   أَیُّهَا  یَا»  .شودمی   دیده  صالح  عمل  و  پاکیزه

  أَیُّهَا   یا"و  3  «صَالِحًا  وَاعْمَلُوا  الطَّیِّبَاتِ  مِنَ  کُلُوا
  بِما  إِنِّی  صالِحاً  اعْمَلُوا  وَ  الطَّیِّباتِ  مِنَ  کُلُوا  الرُّسُلُ

 عمل  و  بخورید  پاکیزه   غذاهای   از  .4عَلِیمٌ  تَعْمَلُونَ
  پاکیزه   غذاهاى   از!  پیامبران  اى .  دهید   انجام  صالح

  دهید،   انجام  نیکو  کار  و  بخورید(  پسندیده  و)
 در  عفّت .  آگاهم  دهیدمى   انجام  آنچهبه   من   همانا
  مِنَ   کُلُوا. »هستند   مقارن   عمل،  در  تقوا  و   شکم

  غذایى  موادّ  از  نیز   انبیا   «صالِحاً  اعْمَلُوا  وَ  الطَّیِّباتِ
  نابجا   توقّع. )شوندمى   مندبهره   طبیعى   مواهب  و
»ممنوع  انبیا   از   با   الهى  ادیان  تمام  «کُلُوا( 

  شاید)  «کُلُوا. »مخالفند  ریاضت  و  انزوا  رهبانیّت،
  جلوگیرى  براى   عیسى  نام  از  بعد  بخورید  فرمان

(  است  مطرح  مسیحیّت  در  که  باشد   رهبانیّتى  از
 فراموش   را  مهم  اصل  دو  خورید،مى   آنچه  در

.  بودن  پاکیزه  و  طیّب:  ب  .بودن  حالل:  الف:  نکنید
  هدفدار   باید  نیز  خوردن  غذا  «الطَّیِّباتِ  مِنَ  کُلُوا»

  زیرا   «اعْمَلُوا  وَ  -کُلُوا. »هوس  اساس  بر  نه   باشد، 
  به   را  صالح  عمل  پاکیزه،  سخن  که  همچنان

  را  انسان  نیز  پاکیزه  غذای   دهد،می   عروج  آسمان
 حفظ  و  معنوی   کماالت  کسب  جهت  در

 باران   مانند به   و  بخشدمی   یاری   اخالقی  های ارزش
  در  معطر  های گل  و  هاسبزه   رویش  موجب  پاکیزه
 دغدغه  که  کهف  اصحاب  .گرددمی  آدمی  وجود
  از   وقتی  داشتند،  را  خود  معنویت  و  ایمان  حفظ
  بودند   غذایی  دنبالبه   شدند  بیدار  طوالنی  خواب

  نور   شدنخاموش  سبب  و  باشد  پاکیزه   و  پاك  که
  حسین  امام  . نگردد  آنان  وجود   در  الهی
  و   پست  رفتار  علل  از  یکی   به  اشاره  با  السالمعلیه

 مؤمنون   سوره  51آیه  3
 مومنون 23  4
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  مُلئت   قد: »فرمایدمی   کربال  در  کوفیان   ناهنجار
  حرام   از  شما  های شکم   ؛«الحراممن   بطونکم

:  فرمود  السالمعلیه   رضا  امام.  «است  شدهپر
  مزاج   تابع  روان،  و  روح  و  توان  و  نیرو  کهبدان»

  از   مراد  کهآن  روایت  توضیح   .«باشدمی   هابدن
  اسیر   مرغی  چون  که   است  انسان  روح  نفوس،
  او   جسم  و  مزاج  که   اندازه   هربه.  اوست   تن  قفس 
. بود  خواهد  ترکامل  و  سالم   نیز  او  روح  باشد،  سالم
  روح   سالمتی  رمز  . است  سالم   بدن  در  سالم   روح

  تبیین   قابل  چنین  منطقی،  قیاس  یک  در  جسم  و
 و  است  تن  سالمتی  تابع  روح،  سالمتی:  است

  سالمتی   پس  سالم  تغذیه  و  غذا تابع  تن  سالمتی
 . باشدمی  سالم تغذیه و غذا تابع روح،

 
 خوراک از انسان  دل و روح اثرپذیری

 اَکْلُهُ  اَقَلَّ  مَنْ: »فرمایدمی  السالمعلیه  علی  حضرت
  فکر   باشد،  اندك  خوراکش  کهکسی  ؛«فِکْرُهُ  صَفی

  یادآور   زیبا  روایت  این.  «شود  پاك  اشاندیشه  و
  گرسنگی   حالت  در  انسان  عواطف  که   است  آن

.  است  بیدارتر  او   حواس  و  هوش  و  تررقیق  اندك،
  متوقف   را  فکری   رشد  که  عواملی  از  یکی  واقع،  در

  از   بیش  اگر  .است  تغذیه  در  روی زیاده  کند،می 
 بسیار  ترشحات  شود،  معده  وارد  غذاییمواد  اندازه
 هایدیواره  از  سفید  گلبول  زیادی   تعداد  با  همراه
.  شوندمی  سرازیر  معده  به  غذا  هضم   برای   معده،

  هاضمه   دستگاه  در  بیشتری   خون  نتیجه   در
  خون  کنترل   دستگاه  ترتیببدین.  یابدمی  جریان

 و  اکسیژن   و  کاهدمی   مغز   به   رسانیخون  سهم   از
  از   گونهاین  و  رسدمی  مغز  به  کمتری   غذایی  مواد

  کاسته   مطالب  درك  و  ابتکار  حس  و  خالقه  قدرت
  نماز   ارتباط  به  پیش  قرن  14  در  اسالم  .شودمی 

  تمرکز   و  تغذیه  و  لباس  و  بدن  بهداشت   و  غذا  با
  به   حکیم  لقمان  .است   کردهاشاره  دماغی  قوای 

  رود می خواب به فکر  پرخوری، با: »فرمود پسرش

 
 22  حکایت  درویشان  اخالق   در  دوم  باب  ،گلستان،   سعدی  1

  دادن انجام  از  اعضا  و  شودمی  گنگ  حکمت  زبان  و
  این  امروزه.  « ماندبازمی   خود  عبادتی  وظیفه
  نوع   با  تواندمی  بشر  آیا  که  است  مطرح  فرضیه

 یا دهد پرورش ایمان با و هشیارتر فرزندانی  غذا،
  رسیده  اثباتبه  موضوع  این  اسالم،  در  البته  نه

  و   حالل  غذای   انتخاب  با  تواند،می  انسان  که   است
  فرزندان   در  را  دلخواه  شخصیتی  های ویژگی   منزه
  او   در  تا دار خالی طعام از اندرون. کند ایجاد خود
 پری   آنکه  علتبه   حکمتی  از  تهی  بینی  معرفت  نور
 .1بینی  تا طعام از
 

 خوردن غذا  هنگام در دعا
  ملک   هزارچهار  گسترانند، می  را  سفره  کههنگامی 

  بگوید،  اللّهبسم  بنده  اگر.  کنند می  احاطه  راآن
  بر  و  شمابر   فرستد  برکت  خدا:  گویندمی   مالیکه
!  فاسق  ای :  گویندمی   شیطان  به   سپس .  شما  طعام
  پایان   از  بعد  .نداری   تسلطی  ایشان  بر  تو.  رو  بیرون

  مالیکه   بگویند،  الحمدللّه  اگر   غذاخوردن،
  نعمتی   شکر  که  هستند  کسانی  اینان:  گویندمی 
. آورند  جای به  است  داده  هاآن  به  خداوند  که  را

  شیطان   به  مالیکه  نگفتند،  اللّهبسم  اول  در  اگر
.  بخور  ایشان  طعام  این  از!  بیا  فاسق  ای :  گویدمی 
 سپاس  را  خداوند  هاآن   و  برداشتند  را  سفره  اگر

  هستند   گروهی  ایشان:  گویند  می  مالیکه  نگفتند،
  و   نگفتند  سپاس  را  خداوند  نعمت  که

  سفره   کههنگامی   .کردند  فراموش  را  پروردگارشان
  سفره، برچیدن  هنگام . بگو اللّهبسم  شد، گسترده

  و   آغاز  در  را  خداوند  نام  کسهر.  بگو  الحمداللّه
 سؤال  طعام  آن   از  خداوند  ببرد،  غذا  پایان
  و   خورد  غذا  خواهدمی   مسلمانی  هرگاه   .کند نمی

  الحمدللّه   و  اللّه بسم   غذا  خوردن  هنگام
  به   غذا  رسیدن   از  قبل   خداوند  بگوید،  العالمینرب

 . آمرزدمی  را گناهانش دهانش،
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 قرآن  در مفید غذایی هایگروه

 هاپروتئین
  شتر،   گاو،  گوسفند،  گوشت  چهارپایان؛  میان  از

 و  است  حالل  حیوانات  از  دیگر  برخی  و  آهو
 و  تیز  دندان  دارای   خو،درنده   چهارپایان  گوشت
  روباه،   پلنگ،  شیر،  مانند  تیز  های ناخن   و  چنگال
  همچنین   است  حرام...    و  گربه  شغال،  کفتار،
  اسالمی   ذبح  که  گوشتیحالل  چهارپایان  گوشت
 حیوانات   از.  است  حرام  اند،شده   مردار  یا   و  نشده

  حالل  میگو   و  دارپولک  های ماهی   گوشت   دریایی،
 جز   است   حالل  نیز   پرندگان  گوشت.  است

 خار  و   سنگدان  و  دانچینه   فاقد  که  پرندگانی
 دارای   کرکس  و  عقاب  مانند  یا  و  هستند  پا   عقب

  از  سرشار  گوشتحالل  حیوانات  گوشت .اندچنگال 
  و   کندمی   تامین  را  بدن  نیاز  که  است  پروتئین

 آیات   در.  شود  آن  جایگزین  تواندمی   غذایی  کمتر
  سفارش   گوشت  خوردنبه   گوناگونی  روایات  و

 ؛ «1تَأْکُلُونَ   وَمِنْهَا...لَکُمْ   خَلَقَهَا  وَالْأَنْعَامَ»  .است  شده
  از  و...    آفرید  شما  برای   را  چهارپایان(  خداوند)

  که   قربان  عید  روز  در  .خوریدمی   هاآن   گوشت
  به  نیاز  مناسک  سنگین  اعمال  از  پس  حاجیان
  قربانی   گوشت  خوردن به  خداوند  دارند،  پروتئین
 الْبَائِسَ   وَأَطْعِمُوا  مِنْهَا  فَکُلُوا»  .است  داده  دستور
 و   بخورید(  قربانی)  هاآن   گوشت  از  و  ؛«2الْفَقِیرَ 

  پس   خندق  جنگ  در  . کنید  اطعام  را  فقیر   بینوای 
 دعوت  خندق،  حفر  در  اسالم  سربازان  خستگی  از

  علیه   اهللصلی  خدا  رسول  که  آمده  روایت  در.  کرد
  اللحم؛   واالخره  الدنیافی  االدام  خیر: » فرمود  آله  و

 گوشت   آخرت  و  دنیا  در  خوراکی   بهترین
  بر   گوشت  روئیدن  موجب  گوشت  کهچرا.«است
  و   بینایی  به  بخشیدن  قدرت  توانمندی،   بدن،

  را   بدن  فساد  گوشت  ترك.  شودمی ...    و  شنوایی

 
 5:  نحل  سوره  1
 29: حج  سوره  2
 . 5  ،ص ( ص) النبی  طب   3

 و  علیه  اهللصلی  خدا  رسول  رواین  از.  داردپی  در
 نخورده  گوشت  روز  چهل  کسهر:  فرمود  آله

  گوشت   و  کند  قرض  پولی  باید   پس  باشد،
 السالم  علیه  صادق  امام  .بخورد  و  کردهتهیه 

 ترك  را  گوشت  خوردن  روزچهل  کسهر: »فرمود
 لیکن  .«شودمی   زشت  و  بد  او  خوی   و  خلق  کند،
 آن  به   اعتیاد   و   گوشت  خوردن  در  افراط  از  باید

:  فرمود  آله  و  علیه   اهللصلی   پیامبر.  کرد  پرهیز
  بخورد،  گوشت(  سرهم  پشت)  روزچهل  کسهر»

  که   آیدبرمی  روایات  از«.  3شودمی   سنگدل
.  است  مناسب  باریک  روزسه  هر  گوشت  خوردن
 درباره  السالمعلیه  صادق  امام  از:  گویدمی   ساباطی
 روزسه  هر:  فرمود  پرسیدم؟  گوشت  خوردن

  محضر   در:  گویدمی   عبداهلل بن   ادریس   (.باریک)
  سخن  گوشت  از  بودم،  السالمعلیه   صادق  امام

 یک  بخور،  گوشت  روز  یک:  فرمود  آمد،  میان به
  میان  از  .دیگری   چیز  روز  یک  و  لبنیات  روز

 و  آبزیان  و  گوسفند   گوشت  خوردن  به   ها،گوشت 
 گوشت،  بهترین.  است  شده  سفارش  پرندگان
 گوشت   خوردن  از  و   است(  طریا  لحماً)  تازه  گوشت

 . است  شدهنهی   سود  نمک  خشکیده  گوشت  و  خام
 

 ها دانه و حبوبات غالت، نان،
 و  زرع»  عنوانتحت  غالت  و  هادانه  به  قرآن  در

 الزَّرْعَ...    أَنْشَأَ  الَّذِی   وَهُوَ. »است  شده  اشاره  «حبّ
( شما   برای )  که   خدایی  اوست  و  4؛ «أُکُلُهُ  مُخْتَلِفًا

  . متفاوتند  همبا   که  آوردپدید  را  زراعت  انواع
 ها دانه (  زمین)   آن  در  5؛«حَبًّا  فِیهَا  فَأَنْبَتْنَا»

 تغذیه  اصلی  مایه   غذایی،  های دانه  .رویاندیم
 اگر  که  هاییدانه.  است  حیوانات  انواع  و  انسان

 و  قحطی   شود،  قطع   سالیخشک  اثر  بر  سالیک
  به   تعبیر.  گرفت  فراخواهد  را  جهان  تمام  گرسنگی

 141:  انعام  سوره  4
 27:  عبس  سوره  5
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  ماده   این  اهمیت  بر  دلیل  یا  نکره  صورتبه  «حبّا»
 از   .دارد  اشاره  هادانه  تنوع  به  یا   و  است  غذایی
 ماده   ترینغنی   و  ترینکامل   گندم،  هادانه   میان

. گیردمی   را  غذاها  از  بسیاری   جای   که  است  غذایی
 مصر  مردم  نجات  برای   السالمعلیه  یوسف  حضرت

  گندم   سازی ذخیره  به  قحطی  سالهفت  از
 و   برکت   مایه  خوراکی،  بهترین  نان  .پرداخت
  بهترین  و  است دهان  دهنکنخوشبو   تن،  استواری 

  . باشدمی   فیبر  دارای  که   است  دارسبوس   نان  نان،
  برای!  خداوندا: »فرمود  آله  و  علیه  اهللصلی   پیامبر

 جدایی   آن  و  ما   میان  و  بده  برکت   نان  به  ما
  نماز   نه   بودیم،  گرفته   روزه   نه  نبود  نان   اگر  میفکن، 
 داده   انجام  را  خدا  واجبات  نه  و   بودیم  خوانده
  نان  برتری : »فرمود  السالمعلیه   رضا   امام  .«بودیم

.  1« است دیگران بر ما برتری  همانند برگندم، جو
  غذاها   مهتر  و  سالم   و  سرد  نیکو،  غذایی  برنج
 . باشدمی 

 

 هاسبزی و هامیوه
  نوع هشت   به  32  تا  25  آیات  عبس   سوره  در

 که   استپرداخته  نباتی  و  گیاهی  غذاییمواد
 در  هامیوه   و  تتا نبا  اولویت  و  اهمیت   از  حاکی
  آیات   برخی  فراوان  تاکید  .هاستانسان  تغذیه
  بر   هامیوه   تقدم  و  هاروئیدنی   و  زمین  روی 

  غذایی  گروه  این  اولویت  بر  دیگری   دلیل  هاگوشت 
  مکرر   ذکر  همچنین.  باشد می  هاگوشت   بر

  خاطر به   بهشتی،  غذاهای   میان  از  هامیوه   خصوص
  طراوت   در  آنها  نقش  و  تغذیه  در  هامیوه   اهمیت

  آسان   جذب  و  هضم  و  انسان  نشاط  و  شادابی  و
 تجربه   در  بلکه  علمی  نظر  از  تنها نه   که  است

 هاییمیوه   . است  رسیده  اثباتبه  نیز  مردم  عمومی
...    و  انجیر  سیب،  خرما،  خربزه،  انار،  انگور،:  چون

 در   که  برخوردارند  زیادی   خواص  از  کدامهر
  انار، :  مثالً.  است  شدهاشاره   آنهابه  اسالمی  روایات
  است،   شیطان  کننده   دور  و  قلب  نورانیت  موجب
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  است،   نیروبخش  و  مقوی   دهد،می  پاالیش  را  معده
  .شودمی   طبع  اعتدال  سبب  و  کندمی   هضم   را  غذا

 و   کامل   غذای   یک  و  بهشتی  های میوه   از  انگور
  بخش   استحکام  انجیر  است،  طبیعی   داروخانه
  و   دل  و  چشم  بخشجال  ها،استخوان

  آرامش   و  عقل  فزاینده  و  ضعف  کننده برطرف 
  مثانه   شستشودهنده  دردها،  شفای   خربزه  است،

  خرما، .  باشدمی   برکت   هزار  دارای   و  معده   و
 و  حلم  افزایش  پشت،  کنندهقوی   شفابخش،
  هفتاد   و  خستگی  کنندهرفع  و  سیرکننده  بردباری،

  نیز   هاسبزی   .است  آن  در  شفابخش  خواص  دو  و
  .برخوردارند  واالیی  خواص  از  سفره  زینت  برعالوه
 را  هایتانسفره : » فرمود  آله  و  علیه  اهللصلی   پیامبر

  با   سبزی   خوردن  زیرا  بخشید  زینت   سبزی   به
  مگر :  فرمود  .«راندمی   را  شیطان  اهلل،بسم   گفتن
 سبزی   آن  در  که  ای سفره   از  من   که   دانینمی

 و  رفت  غالم  بیاور،  سبزی !  خورمنمی   غذا  نباشد،
  السالمعلیه   امام  پس  نهاد،  سفره  بر  و  آورد  سبزی 
 مشغول  غذا  خوردن  به  و  گشود  سفره  به  دست

 . شد
 

 لبنیات  و شیر
  نحل   سوره  در  که  است   بهشتی  غذاهای   از  شیر
 إِنَّ  وَ.  است  شدهاشاره  آن  به  آیات  دیگر  و  66  آیه
  مِنْ   بُطُونِهِ   فِی  مِمَّا   نُسْقِیکُمْ  لَعِبْرَۀً  الْأَنْعامِ  فِی  لَکُمْ
  خداوند،   لِلشَّارِبِینَ   سائِغاً   خالِصاً  لَبَناً  دَمٍ  وَ  فَرْثٍ  بَیْنِ 

  نازل   است  حیات  مایه  که  آبى  ابر،  البالى   از  تنهانه
  شیرى   حیوانات،  درون  الى هالب  از  بلکه  کند،مى 
 یک  شیر،.  کندمى   خارج  است،  حیاتمایه  که

  هم   و  است  آب  جاى به  هم  که  است  کامل  غذاى 
.  کندمى   تأمین  را  بدن  نیازهاى   تمام  و   غذا  جاى به
 را  ذهن  زیاد،  را  عقل  شیر،:  خوانیم مى  روایات  در

 را   پشت  تقویت،  را  قلب  روشنى،  را  چشم  صفا،
 على  حضرت.  کند مى   کم  را  فراموشى  و  محکم،

  مسئول   به  البالغهنهج   25  نامه  در  السالمعلیه
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 براى   وقتى:  نویسدمى  زکات  آورى جمع
  مراعات  را  اصولى  باید  روى مى   زکات  آورى جمع
  پستان   در  شیر  مقدارى   کهآن  جمله  از  کنى، 

.  نباشند   بهرهبى  نوزادان   تا  بگذارى   باقى  حیوان
 مسیر  در  و  نیانداز  جدایى  نوزادش   و  حیوان  میان
  از   را  هاوآن  بده  استراحت  خسته  حیواناتِ  به  راه،

 کامل غذای  یک شیر .بازمدار علف و آب خوردن
  موجب   شیر.  است  فراوانی  خواص   دارای   و

  گوشت،   روئیدن  ها،استخوان  استحکام
 که  است  دردی   هر  شفای   و  ضعف  کننده برطرف 

 وجود  اقلیمی  و  سنی  شرط  هیچ  آن  نوشیدن  برای 
  شیر،   نوشیدن:  فرمود  السالمعلیه  علی   امام  .ندارد

  شیرها   میان  از  .است  مرگ  جز  دردی   هر  شفای 
 السالم علیه  علی  امام.  است   شدهتوصیه  گاو  شیر  به

»فرمود   میان  از  .«است  درمان  گاو  شیر: 
  است  مضر  تنهاییبه  پنیر  خوردن  شیر،  های فراوده

  آن   خوردن  زیاد  کهچنان .  است  شدهنهی  آن  از  و
  صادق   امام  .است  بیماری   و  الغری   موجب

 جمع  همبا  چون  پنیر،  و   گردو: »فرمود   السالمعلیه
 درد  شوند،  جدا  هم  از  اگر  اما  انددرمان  شوند

  مورد   در  السالمعلیه   کاظم  امام  و  .«شوندمی 
 بخورد   ماست  خواهد می   کسهر: »فرمود  ماست 

  ایکننده هضم   آن  با   نرساند،   زیان  را  او  ماست   و
  سرد   طبع  ماست  چون.  «بخورد(  خواهنان   مثال)

  کند، اضافه  آنبه  دارد  گرم  طبع  که  افزودنی  دارد،
  در   خواهنان ...    و  گلپر  محمدی،گل   نعناع،:  مانند
 . است  آمده مثال عنوانبه روایت

 

 خوردن  غذا زمان 
 چند به توانمی را غذایی وعده به مربوط روایات
 وعده   دو   به  روایات  برخی.  1  کرد:  تقسیم  دسته
: فرمود  السالمعلیه   صادق  امام.  دارند  اشاره
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 هاآن  میان  فاصله  در  و  بخور  شام   و  صبحانه»
  مگر  است  تن  تباهی   موجب  کهچرا  نخور،  چیزی 

 آنان  و:  فرمایدمی  خداوند  که   ای نشنیده 
 ویژه  روزی   شامگاهان،  و   صبحگاهان(  بهشتیان)

  هم   آن  و  وعده یک  بر   برخی. 2.«دارند  را  خویش
  السالم علیه   صادق  امام  دارند،  تاکید   صبحانه 

  از  نخورده  غذا  تا   است،   بایسته   را   مؤمن: »فرمود
 استواری   او  به  کار  این  کهچرا  نرود،  بیرون  خانه

  شام   خوردن  به  دیگر  برخی.  3.«بخشدمی   بیشتر 
.  کندمی   سفارش  خوردهسال   افراد  برای   ویژهبه

: فرمایدمی   آله  و  علیه   اهللصلی  خدا  رسول
  خویش  امت بر  من...  وامگذارید  را شام خوردن»
  به   پیری   شام،  واگذاردن  از  که  بیمناکم   این  از

  پیر   نیرومندی   موجب  شام،  کهچرا  آید  سراغشان
  خوردن شام   به  روایات  برخی  و.  «است  جوان  و

: فرمود السالمعلیه علی امام .دارد اشاره پیامبران
 بوده   شب  تاریکی  از  پس  پیامبران،  خوردن  شام»

»فرمود  السالم علیه  صادق  امام  .«است   شام : 
  رضا   امام.  1«باشدمی   عشا  نماز  از  پس  پیامبران

  بار یک  ساعت  8  هر  روایتی  در  السالمعلیه
  روایات   دسته  چند  این  مجموع  از  را  غذاییوعده

  یعنی   غذایی  وعده  دو  که  شودمی  استنباط  چنین
  است   کافی  غذا  خوردن  برای   روز  آخر  و  روز  اول

  میان  از  شد   گرسنه   روز  میان  در  چنانچه  و
  در  آنچه  کند،  استفاده   غذایی  های وعده
  در   خوردن  غذا  استحباب  درباره  عملی  های رساله

 روز  بین   در  غذا  از   خودداری   و  شب  اول  و  روز  اول
  است   تغذیه  وعده  دو  تایید  در  آمده،   شب   بین  و

 رضا  امام  روایت  بایستمی   غالب  نظریه  بنابراین
 به  روایات  این  کنار  در  .کرد  توجیه  را  السالمعلیه

 را   اشتها  و  گرسنگی  بحث  که  خوریمبرمی   روایاتی
  این   در  را  انسان  سالمتی   و  دانندمی   مالك
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 علی  امام  .نخورد  غذا  نشده،  گرسنه  تا  که  دانندمی 
 بر: »فرمود  السالمعلیه  حسن  امام  به  السالمعلیه
  که   هنگام  آن  مگر  نشینی،نمی   سفره  سر

  نیازبی   طبیب  از  کردی   را  کاراین  اگر...    ای گرسنه 
 .«شوی می 

 

 غذا   خوردن  میزان 
  ضرر  دو  هر  بدن  به  غذا  رساندن  در   تفریط  و  افراط

  بدن   تشبیه   با  السالم علیه   رضا  امام.  دارد  مفسده  و
  پاك   زمین  بسان  انسان،  بدن:  فرمایدمی   زمین  به
 و   آبادانی  در  اگر  که   است  زراعت  برای   آماده  و

 نه  آب  که  ای گونهبه   شود  مراقبت  بدان،  آبدهی
  باتالق   و  غرقاب  راآن  تا  برسد  بدان  نیاز  از   ترفراوان

  تشنگی   به  را  آن  تا  باشد  کمتر  اندازه   از  نه  و  کند
 اگر  اما  یابد،می  استمرار   اشآبادانی  سازد،  گرفتار

  هرز   علف  و  گرایدمی   تباهی  به  شود  غفلت  آن   از
 تدبیر   و  دارد  حکایتی  چنین   بدن  روید؛می  آن  در
 و  پرخوری   .است  چنین  پوشاك  و  خوراك  در  آن
 تجمع  باتالق  را   بدن  سیری،  از  پس  خوردن  نیز

 قساوت   تن،  تباهی  موجب  و  سازدمی   هابومیکر
  عبارتی   چنین  با(  ع)  صادق  امام  از  کودنی،  قلب،
 وَ   وَاحِدٍ،  مِعَاءٍ  فِی  یَأْکُلُ  الْمُؤْمِنُ: »است   شده  نقل

 شکم  یک  از  مؤمن   شخص  ؛«أَمْعَاءٍ   الْکَافِرُسَبْعَۀِ
  شکم   هفت  از  کافر  کهحالی  در  خورد،می 
 به  عادت: »فرمود  السالمعلیه  علی  امام.  1خورد می 

 و  .«دارد   همراهبه  را  دردها  انواع  پرخوری 
  که چرا  کنید،  پرهیز  پرخوری   از: »فرمود  همچنین

  سالمتی   رمز  بهترین   .«است  تن  تباهی  مایه
  آن   از  غذا  به  اشتها  وجودبا  انسان  که  استآن

 حسن  امام  به  السالم علیه  علی  امام   .بکشد  دست
  و  بمانی سالم خواهی می اگر: »فرمود  السالمعلیه

. کن  رعایت  را  امر   چهار  شوی،  نیاز بی  پزشک  از
  سیر   کهزمانی   تا   .نخور  نداری   غذا  به  میل  اگر

  . بکش  غذا  از  دست  است،باقی   اشتها  و  ای نشده 

 
 ،351  ص  ،2  ج  اکبر،  علی  غفاری،  مصحح،  محقق،  خصال،   صدوق،  شیخ  1

 . ش1362  اول،  چاپ   اسالمی،  انتشارات  دفتر  قم،

.  بده  فرو  دهان،  در  کامل  جویدن  از   پس  را  غذا
  خدا   رسول  .کن  حاجت  قضای   خواب  از  قبل

»فرمود  آله  و  علیه   اهللصلی   تشتهی   انت  و  کل : 
  غذا   به  میل  کهزمانی   تشتهی؛  انت  و  وامسک

  اشتها   و  میل  هنوز  کهحالی  در  و  بخور  غذا  داری،
  پیامبر .  «بکش  خوردن  از  دست داری،  خوردن  به

  و   بَطنُهُ  صَحَّ  طُعمُهُ  قَلَّ  مَن:  آله  و  علیه  اهللصلی
 2قَلبُهُ؛   قَسا  و  بَدنُهُ  سَقُمَ   طُعمُهُ  کَثُرَ  مَن  و  قَلبُهُ  صَفا
 بخورد،  کم  کسهر:  آله  و  علیه  اهللصلی   مبرپیا

 کههر   و   یابد،مى  دل  صفاى   و  ماندمى   سالم  بدنش
  سخت   قلبش  و  بیمار  بدنش  کند،  پرخورى 

  وَلَا   وَاشْرَبُوا  کُلُوا»  شریفه  آیه  مفهوم .  شودمى 
 نظر به   ساده  بسیار  نخست  نگاه  در  که.  3« تُسْرِفُوا

 دستورات  ترینمهم   رتبه  در  امروز  رسد،می 
 زیرا  است  گرفتهقرار (  سالم  تغذیه  و)  بهداشتی

  از   بسیاری   سرچشمه  دانشمندان،  تحقیقات  طبق
  که   است(  معده  داخل)  اضافی  غذاهای   ها،بیماری 

 این   .ماند می   باقی  بدن  در  نشدهجذب  صورتبه
 عروق  و   قلب  بر  است  سنگینی  بار  هم  اضافی  مواد

 است   ای آماده  بستر  هم  و  بدن  های دستگاه   سایر  و
 برای  لذا.  هابیماری   و  هاعفونت   انواع  پذیرش  برای 

  این   گام  نخستین  هابیماری   از  بسیاری   درمان
 دیگر  عبارتبه  و  اضافی  مواد  این  که  است
 سازی پاك  جسم  و  بسوزند  انسان  تن  های زباله
 راهی  و  است  «پرخوری»  اصطالحبه   عامل.  گردد
 در  اعتدال  رعایت  جز   آن   از  جلوگیری  برای 

 تفسیر   در  طبرسی  مرحوم  .نیست  غذا(  خوردن )
  : است  کردهنقل  جالبی  مطلب  البیانمجمع
  مهارت  که  داشت  مسیحی  طبیبی  الرشیدهارون

 یکی   به   طبیب   این  روزی .  بود  معروف  طب  در  او
 شما  کتاب  در  من:  گفت  اسالمی  دانشمندان  از

  مفید   دانش  کهحالی   در  یابمنمی  طب  از  چیزی 
  در   او  .ابدان  علم  و  ادیان  علم:  است  گونه   دو  بر

  دستورات   همه  خداوند:  گفت  چنین   پاسخش

 579  ح   ، الحکمه  میزان  2
 اعراف  سوره  31  آیه  3
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. است  آورده  خویش  کتاب  از  آیه  نصف  در  را  طبی

  ما   پیامبر  و  «نکنید  اسراف   و  بیاشامید  و  بخورید»
 خالصه   خویش  دستور  این  در  را  طب  نیز

»استکرده   و   است  هابیماری   خانه  معده،: 
 از  را  بدنت   و  است  داروها  همه  سرآمد  امساك،

  « مکن  محروم  ای داده  صحیح   عادت  بدان  آنچه
:  گفت   شنید  را  سخن  این  وقتی  مسیحی  طبیب
  طبیب )  جالینوس  برای   پیامبرتان،  و  شما  قرآن

  امام .  1اندنگذارده  باقی  ای طبیبانه   سخن(  معروف
  کالم .  دارد  ای ویژه  اهمیت  غذا  موضوع  اسالم  در

  خود   خوراك  در  که  خواهدمی  مردم  از  وحی
  پس .  2طَعامِهِ   إِلی  الْإِنْسانُ  فَلْینْظُرِ  : بنگرند  دقتبا 

 که  غذایی  .بنگرد  خود   خوراك   به  باید  انسان
  اعضای   و  غدد  بر  تواندمی   کند می  مصرف   انسان
 جان   و  جسم  پرورش  در  و  داشته  ای ویژه  اثر  بدن
 شناس روان  مانک،لویی .  باشد  اثرگذار  افراد

  با   که   است  افرادی   جمله  از  فرانسوی   معروف
  چه   فرد  یابدمی   در   مردم  غذای   سفره  به  نگریستن
 ماجراجو،   یا  است  سردخون  دارد،   شخصیتی
 بهتر   رواین  از.  3طلباستقالل   یا  است  احساساتی

  باشد   ای گونه به  کنیممی   مصرف   که  غذایی  است
. سازد  برآورده  را   انسان  جسمی  و  روحی  نیاز  که
  که   شد  خواهند  تأمین  زمانی  نیازها  این  شکبی 

  دقت   با  خود  غذای   کیفیت   و  کمیت   در  انسان
 . بنگرد

 

 غذا  مصرف اهداف
  انسان   های فعالیت   همه  از  اصلی  هدف  اسالم  در

  در   قرآن.  است  الهیقرب   مقام  به  رسیدن  مسلمان
 پایان  4الْمُنْتَهی   رَبِّک  إِلی  أَنَّ  وَ  :فرمایدمی   بارهاین

 
  انتشارات  حسن،  بن   فضل  طبرسى،  القرآن،  تفسیر   فى   البیان  مجمع   1

 ، 639  ص ،4  ج سوم،:  چاپ شمسی،  1372 تهران،  خسرو، ناصر
 (.المعنى )
 24 / عبس   2
 20 ص ، 3  ج نژاد،پاك  رضا  سید   پیامبر،  آخرین   دانشگاه،   اولین  3
 42 / نجم  4

  توقّع   عادّى،  مردم  از.  توست   پروردگار  سوی به   کار
  و  گناه   دنبال  خوردن،  از  پس  که   است  آن

  النَّاسُ   أَیُّهَا  یا»  نروند؛   فساد  و  شیطان  هاى وسوسه
 اهل  از  ولى  «5الشَّیْطانِ  خُطُواتِ  تَتَّبِعُوا  ال   وَ...    کُلُوا

  دنبال به  خوردن،  از  پس  که  است  توقّع  این  ایمان
»باشند  شکرگزارى   و  صالح  عمل  الَّذِینَ  أَیُّهَا  یا. 
  وَ ...    کُلُوا  الرُّسُلُ  أَیُّهَا  یا»   و  «اشْکُرُوا  وَ...    کُلُوا  آمَنُوا

 از   تواندنمی  نیز  خوردن  «6صالِحاً   اعْمَلُوا
  حدیث  در.  باشد  جدا  انسان  دیگر  های فعالیت 

  جوفه   فى  من  عبادۀ  یقبل  ال   اهللان: »خوانیممى 
  حرام   مال  لقمه  یک  کهکسى  « حرام  من  لقمۀ

 از.  7پذیردنمى  را  او  عبادت  خداوند  باشد،  خورده
  حضرت   به  خطاب  اسرائیلیات  احادیث  جمله
 العبادۀ  انّ  احمد  یا:  آله  و  علیه  اللّهصلّى   نبوى 
  طیبت  فاذا  الحالل  طلب  منها  تسعۀ  اجزاء  عشرۀ

.  کنفى  و  حفظى  فى   فانت   مشربک  و  مطعمک
  درستىهب(  آله  و  علیه  اللّهصلّى)  احمد  اى :  فرمود

  حالل   طلب  آن  جزء  نه   است،   جزء  ده  عبادت  که
  آشامیدنى   و  خوردنى  شد  حالل وقتى  پس  است،

 هر .  8هستى   من  حمایت  و  حفظ  در  تو  پس  تو،
  این  به او به شد  اعالم  خودش زمان در پیغمبرى 

  تا  را  حالل   کند  تناول  اینکه  به  شد  امر  و   معنى
 امرى   اینکهبه   گردند   ملزم  و  شوند  آگاه  شنوندگان

  شدند،   مأمور  و   مخاطب  آن  به  انبیاء  تمام  که
  پس  آن؛  بر  نمودنعمل  و  قبول  به  سزاوارست

 از   اجتناب  و  حالل   تحصیل  در  کنند  کوشش
 وجود   زمینه  این   در  که  روایاتی  و  آیات.  9حرام 
  کند می  مشخص  خوردن  از  را  هدف  چند  دارد،

 توانایی  -1  :شودمی  اشاره  هاآن  از  نمونه  سه  به  که
خداوند  عمل  و  عبادت  برای   قرآن  در  صالح 

 168  بقره،  5
 51 مؤمنون،  6
 107:  ص  ، 6ج  ،( جلدى10) نور  تفسیر.مراغى  تفسیر  7
 197  ص  یازدهم،  باب   السنیه،  الجواهر  8
 عبدالعظیمی   شاه  حسینی حسین  عشری،   اثنی   تفسیر  9
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 از .  1  صالِحاً  اعْمَلُوا  وَ  الطَّیباتِ  مِنَ  کلُوا:  فرمایدمی 
  . کنید  شایسته  کار  و  بخورید  پاکیزه   چیزهای 
 وَ »   جمله  با  «الطَّیباتِ  مِنَ  کلُوا»   جمله  مقارنت
  با   شما  که  است  این  به  اشاره  «صالِحاً  اعْمَلُوا

 دادن انجام  برای   پاکیزه  و  مفید  غذاهای   خوردن
.  2کنید می   پیدا  قدرت  شایسته،  و  خوب  کارهای 

 أیّها یا» خداوند سخن  درباره( ص) خدا رسول از
 از   یکی:  فرمود  که  استشده   روایت...«  الرسل
 مریم بن عیسی  خوردـمی   طیبات  از  کهن  پیامبرا

  ارتزاق  مادرش  ریسی  نخ  دستمزد  از  او.  است
 مصرف  از  انسان  انگیزه  اگر  رو،این  از.  3کرد می 

  ها، خوردنی  و  هانعمت   از  استفاده  و  غذاییمواد
 شایسته  کارهای   دادنانجام  برای   شدن  نیرومند

  در.  داشت  خواهد  مثبتی  ارزش  شکبی   باشد،
  باشد،  پروری تن  و  بردنلذت   تنها  هدف  اگر  مقابل،
 که  است  ای بسته  زبان  حیوان  مانند  انسانی  چنین
  خود  و  دهندمی   علوفه  او  به  پروراندن  برای 
  - 2  .اوست  انتظار  در  سرنوشتی   چه  داندنمی

  هایآیه  در  خداوند  نعمت   صاحب  از  گزاری سپاس 
  منابع   که  هانعمت  آفرینش  از  هدف   گوناگون 
  تأمین   بر  افزون  را  است  آن  از  بخشی  غذایی،

  ولی   از شکرگزاری   انسان،  تغذیه  و  مادی   نیازهای 
 از  سپاس  و  شکر  زیرا.  کندمی   بیان  نعمت
 تکامل  برای   ای ه وسیل  که   است  عبادت  های گونه 

  وَ...   کلُوا :فرمایدمی  کریمقرآن. بود  خواهد انسان
 خدا  و  ...  بخورید114  /نحل  ؛172  /بقره  لِلَّهِ  اشْکرُوا

 اختیار  در  را  هانعمت  همه  خداوند  .کنید   شکر  را
  به   هاآن  از  استفاده  با   تا  است  داده  قرار  انسان
 های راه  از  یکی.  برسد   ابدی   و   معنوی   کمال

 از   شکرگزاری   معنوی   کمال  به  رسیدن
 دیگران،  اطعام  و   خوردن  -3  .است  دهندهنعمت
  بخورید   أَطْعِمُوا  وَ...    فَکلُوا  :فرمایدمی  کریمقرآن

  ان  لو:  فـرمود(  ع)  رضـا  امـام.  4بخورانید   و...  

 
 51  /مؤمنون  1
 231  ص   ، 2  ج   اسکندرى،   محمدحسین  قرآن،   در  اخالق   2
 102ص   ، 6  ج   الدرالمنثور،  3

  اگر   ابدانهم؛  العتدلت  الطعام  فی  قصدوا  الناس
 های بدن  باشند،   رومیانه   غذا  خوردن  در  مردم
 .5کند می   پیدا اعتدال آنان

 
 گیری نتیجه 
  خورد می   که  غذایی  به  انسان  توجه   بر  خداوند
  که   غذایی  به  دقت  و  توجه  این.  دارد  تأکید

  لذا باید غذا .  است  مختلف  های جنبه  از  خوریممی 
 مشروع  غیر  راه  از  یعنی   باشد،   حالل  شرعی  نظر  از
  یعنی   باشد  حالل  نوع  از  غذا  باشد،  نیامده  دستبه
  شده   تأکید  آنها  بر  قرآن  در  که  ممنوعه  غذاهای   از

 و  نباشد  خوك  و  سگ  گوشت  مثالً.  نباشد  است
  نداشته   ضرر  بدن  برای   اکلی  مشروبات   مثل  یا

 به  دیگر  عبارتبه  یا  نباشد  نجس  غذا.  باشد 
  انسان  سالمت   رفتن   دست  از  موجب  که   هاناپاکی 

 اصل  یک  اسالم  در  البته  و  نباشد  آلوده  شودمی 
 برای   روشنگر  بسیار   که  دارد  وجود  کلی

  آن   خوردن  چهآن  از  باید  اینکه  آن  و  هاستانسان
  است  آن  نفع   از   بیش  آن  ضرر  یا  و  دارد  ضرر

  کنیم   توجه   خود  غذای   به  باید  یعنی.  کرد  اجتناب
. نیندازد  خطربه  را  ما  سالمت   که  باشد   نوعی  از  که

  است   الهی  بزرگ  های نعمت   از  یکی  سالمت  چون
  و   شده  فلج  انسان  زندگی  برود  دست  از  اگر  که

  فردی،   های گرفتاری   و  رنج  و   درد  موجب
  غذا   به  پس.  شودمی  غیره  و  اقتصادی   اجتماعی،

  به   آلوده  باشد،  پاك  باشد،  حالل  که  کنید  نظر
  و  کیفیت  نظر  از   نباشد،  بدن  برای   مضر  ترکیبات

 موضوع   این  در  دقت.  باشد   مفید بدن  برای   مقدار
  که   شودمی  انسان  سالمت  حفظ  موجب  مهم

 البته   و  است  واجبات  اوجب  از  جسم  سالمت  حفظ
  بدن  در  سالم  فکر"  که  معروف  است  المثلیضرب
 حفظ   را  هاانسان  سالمت  که  عواملی.  "است  سالم
 غذای  سالم،  آب  پاك،  هوای ":  از  عبارتند  کندمی 

 28/حج  4
 30437  حدیث  ،  1  باب   ،   241/  24:   الشیعه  وسائل  5
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 شرایط  سالم،   زیستمحیط   صحیح،  تغذیه  سالم،
 و  فردی   بهداشت  رعایت  مطلوب،  روانی  روحی

  استفاده .  "حوادث  به  نسبت  پیشگیری   و  اجتماعی
  ایجاد   مشکل  جامعه  و  افراد  برای   ناسالم  غذای   از

 وزارت   بهداشت  معاون  توسط  که  زیر  آمار  کند،می 
  شده  ارائه  پزشکی  آموزش   و  درمان   بهداشت

 افزایش   بهرو  جامعه  در  که  است  مشکالتی  گویای 
  ساززمینه   عوامل  از  ناسالم  غذایی  مواد:  است

 بودن آلوده  صورت  در  کهطوری به   است،   سرطان
 نگهداری   تولید  در  کافی   دقت  عدم  و  غذایی،مواد

 . دارد  وجود  هاآن  بودن  زاسرطان  خطر  فرآوری،  و
  انرژی  و  ماده  تامین  تغذیه  از  هدف  علمی  نظر  از

  انسان  بدن  متابولیکی  های فعالیت  انجام  برای 
 غذایی مواد  در  شیمیایی   فرم  به  که  انرژی .  است

  فرم   به  و  شده  آزاد  تنفس   طی  است   شده   ذخیره
  هم   ماده.  آیدمی  در   انسان  برای   مصرف  قابل

 تواند نمی   بدن  که  است  هاییماده  پیش  شامل
 دیگر  سنتز   برای   که  ای اولیه  مواد  نیز  و   کند  سنتز 
 در  که  مسئوالن  همه  از  .است  نیاز  مورد  مواد

  مسئولیت   غذا  سالمت   بر  نظارت  و  تولید  با  ارتباط
 غذا  سالمت  امر  به  که  داریم  انتظار   اندپذیرفته

  و  دانشگاهیان  از.  باشند   داشته  بیشتری   توجه
 غذایی  صنایع  و   علوم  در  متخصص  کارشناسان

  بیشتر   غذا  سالمت  جهتدر  که  رودمی   انتظار
 سازی سالم  برای   الزم  کارهای راه  و  کرده  تحقیق

  و   اسالمی   و  سنتی  طب  ی اعلم  از.  دهند  ارائه  غذا
 را  غذا  سالمت  داریم  انتظار   صنایع   صاحبان

 خود  تبلیغاتی  و  کیفی  عامل  تریناصلی   عنوانبه
  مردم  به  را  سالم   و  کیفی  صنایع   و  بدانند 

  کنترل   بیشتر  را  متخلف  صنایع  و  بشناسانند 
  محصول   سالمت  که  کشاورزی   وزارت  از.  کنند 

  و  بگیرند  نظر  در  تولید  هدف  ترینمهم   را  تولیدی 
  نکته   این  به  مسئولین  و  کنند  ریزی برنامه  آن  برای 

 تغذیه،  و  غذا  آب،  هوا،  اگر  که  کنند  توجه  بیشتر
  و   سرمایه  مصرف  به  نیاز  شود  سالم  زیست،محیط 
  مین ات  و  دارو  واردات   و  تولید  در  زیاد  بودجه

 نخواهد   درمان  برای   قیمتگران و  بیشتر  امکانات
 .  بود
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 کریم قرآنجستاری درباره حیوانات در 
 

 3و فاطمه جعفری صیادی 2، سیده عظمت میری1علیرضا جعفری صیادی

 

  عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-1
 ( a.jafari@sanru.ac.ir)نویسنده مسوول: 

 دانشجوی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-2

 دانشجوی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-3

 

 چکیده
کریم موضوعی است که توسط مفسران و محققان متعددی مورد کنکاش   قرآنحیوانات در  وجود اسامی بعتی از  

قرارگرفته است، اگرچه براساس این نکته که رسیدن به اصل و کُنهِ علل وجود بعتی از مطالب در فهم عامه  
جا د، امّا از آنمجید نیز ممکن نخواهد بو  قرآنممکن نیست، پرداختن به علل تام وجود نام بعتی از حیوانات در  

 قرآنافزایی و روشنگری است، بررسی موضوع دالیل وجود اسامی در حال کتابی برای معرفتدر عین   قرآنکه  
شده برای وجود اسامی  های اعالم فزاید. علت اتواند بر افزایش آگاهی و دانش بشری بیو نیز نکات مرتبط با آن می 

تنوع و گسترده است و هریک براساس روش تحقیق و نیز نظرات کریم توسط محققین بسیار م  قرآنحیوانات در  
توان به بعتی متون مشترک در منابع موجود رسید که اند. در بررسی این علل می ها پرداخته خویش به بیان آن 

علت نشان این  که  است  آن  آندهنده  با  بیشتری  محققین  یا  بوده  برخوردار  بیشتری  عمق  از  یا  موافق  ها  ها 
ها در  همین دلیل بیان همه آنحال مجموع مطالب مرتبط با این موضوع بسیار گسترده بوده به ر عین هستند. د 

دلیل افزایش دانش بشری در طی  توان به برخی از آنها اشاره نمود. همچنین بهیک مقاله ناممکن بوده و تنها می 
د شد. در مقاله حاضر سعی شده های ناشناخته در آینده بر جامعه بشری مکشوف خواهزمان، بعتی از علت

کریم پرداخته   قرآناست تا به بیان بعتی از مطالب رایج و پرتکرار در زمینه علل وجود اسامی حیوانات در  
 شود. 

 

 افزایی.  کریم، حیوانات، اسامی، معرفت  قرآنکلیدی: های واژه
 

  مقدمه
ها در  همه انسانای به وسعت ذهن  ادیان گستره

اند و به یقین دین دوران معاصر با هر دین داشته
به  باید گسترهاسالم  انتهای  دلیل خاتمیت  تا  ای 

ها بتوانند  تاریخ بشریت داشته باشد تا همه انسان
به فراخور اندیشه خود از این دریای معرفت بهره  

ببرند.   را  دین به  قرآنالزم  مکتوب  سند  عنوان 
باید  نیز  بر این خصوصیت استوار باشد و    اسالم 

کس با فطرت سالم در صورت حضور در محضر هر
باید بتواند از آن استفاده برده و به فراخور   قرآن

بهره آن  از  ناب فهم  خصلت  این  شود.  مند 
کتاب  این  از  که  است  معنوی  سرچشمه حیات 

انسان جان  و  گرفته  واقعی منشأ  حیات  را  ها 

بر همگان  می  است هیچبخشد. پس  از  الزم  گاه 
کریم غافل نبوده و چون   قرآنتوجه و تدبر در  
سیراب لحظهتشنگان  غوطهناپذیر  از  خوردن  ای 

حیات دریای  این  ابدی  در  نگردند.  جدا  بخش 
پیام   نام ظهر و    قرآنبودن  با  ریشه در خصلتی 

ظهر    قرآنبطن   دارد.  بیان    قرآنمجید  همان 
ن ممکن ظاهری آیات است که فهم آن بر همگا

شد که  است؛ اما بطن تنها بر آنانی مشهود خواهد
یابی به آنها تا  از خصایصی ویژه که امکان دست 

حد معینی برای همگان ممکن است، برخوردار 
چنان  چنین  باشند.  گویا  کالمی  در  موالنا  که 

 اند:سروده
زیرظاهر، باطنی بس  که ظاهریست را بدان قرآنحرف 

 قاهریست
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که درو گردد خردها جمله  باطن یکی بطن سومزیر آن 
 گم

 ندید نظیر بیجز خدای بی بطن چارم از نبی خود کس ندید 
دیو آدم را نبیند جز که  ای پسر ظاهر مبین  قرآنتو ز 

 طین
که نقوشش ظاهر و جانش  چو شخص آدمیست  قرآنظاهر 

 خفیست
 یک سر مویی نبیند حال او مرد را صد سال عم و خال او

اـمل و  ازگو نمودن ـک ــکی ـب دون کوچکترین شـ ـب
مجید نازل    قرآنصــحیح پیام الهی که در قالب  

گردیده اـست، تنها توـسط معـصومین ممکن بوده  
ایر ابناء بـشر از درك کامل آن عاجز هـستند   و ـس

شــود بســته به  چه توســط ایشــان بیان میو آن
ها از کالم معصومین در میزان آگاهی و درك آن

ــده در این ــت؛ زیرا عمق بیان آورده ش زمینه اس
افتن، از درك افراد    قرآن ا وجود تنزل ـی کریم ـب

گونه که امام محمد باقر  عادی خارج اـست. همان
ــالم میعلـیه   قرآن ای در  فرـمایـند: »هیچ آـیهالسـ

که ظاهری دارد و باطنی و هیچ  نیســـت مگر آن
که برای او حدی  نیســت مگر آن  قرآنحرفی در 
اـست و برای هر حدی مطلعی اـست. با  و حـسابی 

ــالم   ه دین مبین اسـ ــبختـاـن این، خوشـ وجود 
هیچ عنوان شــده، بهبرخالف ســایر ادیان تحریف

ــی  ــر به طبقه خاص خواندن کالم الهی را منحص
ـــته و همـگان را ـبه خواـندن   کریم و   قرآنـندانسـ

بر تأمل در یکایک آیات دعوت نموده است. عالوه
های به بیان برداشــت آن اســالم عالمان دینی را

ه و  امـع ان ـج ات، ترویج آن در مـی ــحیح از آـی صـ
تصــحیح اشــتباهات موجود مکلف نموده اســت.  

ــوع موجب ــده تا عالوهاین موض ــترش ش بر گس
النفسه  تالوت آیات الهی توسط عامه مردم که فی

در  ــی  آزادانــدیشـ نوعی  ــت،  اســ ــمنــد  ارزشـ
ترین کالم موجود در میان بشـر حاصـل واالمقام
صــورت مداوم با اســتفاده از کالم به  ه بهشــود ک

یادگار مانده از معصــومین توســط عالمان دینی 
که در از آنجاشـود.  در مسـیر صـحیح هدایت می

ــی دـیدـگاه   در رابـطه ـبا   قرآناین مـقاـله ـبه بررسـ
شـده اسـت، باید متذکر گردید حیوانات پرداخته

ـــعت فهم مؤلـفان در حد ظاهرترین  که هـمه وسـ
توان ادـعایی بر بوده و هرگز نمی  قرآنالـیه آـیات  

ــل  ــت ـکه آن ـحاصـ ــول بر ـباطن آن داشـ حصـ
ــود اِال ـبه ایـمان ـکاـمل و ـخالص، ـلذا تـمام نمی شـ

اســت که بر حســب پهنای درك جهد برآن بوده
ـــید و زا جرعهبتوان از این دریای حیرت ای نوشـ

انی آن ا آـن د ـت اـن اه منتظر ـم اه بر این درـگ ه  ـگ ـک
ه ـــت اطن کالتوانسـ د بر ـب ابـند  اـن ــت ـی م الهی دسـ

)برگرفته از کالم حـضرت   دـستگیر و راهبر باـشند
ـخـطبــه   در  )ع(  اـین (.  اـلـبالغــهـنـهج  18ـعـلی  از 

دیدگاه، مقاله حاضـــر تنها برداشـــتی عامیانه از 
ــده ـبه حیواـنات بوده و مـطاـلب اراـیه  قرآننـگاه   شـ

ط علمای  حیح توـس ی قرآندر آن تنها پس از تـص
 قابل استناد است.

 

 روش مواد و 
مورد  موضوعات  ابتدا  مقاله  نگارش  نظر برای 

بندی گردیدند. سپس هر موضوع براساس دسته
کتابخانه  مقاالت روش  و  کتب  میان  در  ای 

به و  انتخاب  مهم  نکات  و  کامل  جستجو  صورت 
گردآوری شدند. در ادامه برای نوشتن هر بخش،  

جمع شماره آوری نکات  بهشده  و  صورت  گذاری 
گردی مدون  درمجزا  بخشدند.  همه  ها نهایت 

تدوینبه یکپارچه  ویراستاری صورت  در  و  شده 
نهایی با نگارش جمالت جدید قالب مقاله شکل  

 گرفت. 
 

   قرآن ریشه کلمه حیوان در 
گرفته   حَی  واژه  از  عربی  زبان  در  حیوان  کلمه 

هرشده  بر  که  ذی است  موجود  از  گونه  اعم  روح 
می  اطالق  غیرناطق  و  اساس  شود.  ناطق  براین 

دو به یک معنا بوده و مراد از حیوان و حیات هر
پی در  مرگ  که  است  زندگی  آن  ندارد. حیات 

در   حیوان  به  قرآنکلمه  معنا  مجید  همین 
بار کلمه  تنها یک  قرآناستفاده شده است و در  

رفته که بر  کارمعنای زندگی حقیقی بهحیوان به 
توان استنتاج نمود که این مبنای این حقیقت می 
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زندگی ناظر بر جهانی غیر از دنیای مادی است؛  

جهان کنونی فرمان نیستی بر موجودات    زیرا در
فصل  موجودی فرمانی  هیچ  و  بوده  الخطاب 

گریزی از آن ندارد، امّا در جهان آخرت هستی 
فرمانروا بوده و لذا هرچه گناهکاران طلب مرگ  

می  نیستی  نائو  آن  به  نمیکنند  در ل  و  شوند 
وَ ما هذِهِ الْحَیاۀُ  جا حیات و بقا حاکم است. »آن

الدُّنْیا إِالَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَۀَ لَهِی الْحَیوانُ 
و این ؛  64، آیه29عنکبوت/سوره  -لَوْ کانُوا یعْلَمُون

جز سرگرمى بیهوده و بازیچه نیست،    دنیازندگى  
و    آسمانو    زمینو حقّا که خانه آخرت )حتى  

گویى    جماد )و  است  حیات  داراى  نباتش(  و 
عبارت به   .دانستند«حقیقت حیات است( اگر مى 

نوع مى  قرآن دیگر   یک  دنیا  زندگى  گوید: 
شوند و  سرگرمى و بازى است، مردمى جمع مى 

دل   پندارهایى  چند   د، بندنمى به  از  روزى  بعد 
می شپراکنده  پنهان  خاك  زیر  در  و  گردند،  ده 

همه  بهسپس  سپرده  چیز  فراموشى  دست 
آن  مى  در  فنایى  که  حقیقى  حیات  اما  شود. 

و دلهره    ترسو ناراحتى و نه    رنجنیست، نه درد و  
، تنها حیات  تزاحمو    تضاددر آن وجود دارد و نه  
بداند و اهل دقت و   انسانآخرت است، ولى اگر  

بندند  که دل به این زندگى مى تحقیق باشد. آنها 
شوند  لخوش مىو به زرق و برق آن مفتون و د

هر نیستند،  بیش  از  کودکانى  دراز  سالیان  چند 
 د. گذرعمر آنها مى 

 

  قرآن حیوانات در 
بواژه   وجود ندارد،    قرآندر  ا این تعریف  حیوان 

اسامی   از  به امّا  حیوانات  آن انواع  رایج  معنای 
از سوره    پنجنام  است.  ذکر شده  قرآن دفعات در  به

ها  از نام حیواناتی که در میان سوره از آن  قرآن
گرفته یاد )شده  بقره  شامل  که  است  او(، گ شده 

)ز )نبونحل  نمل  فیل.مورچر(،  و  عنکبوت   ه(، 
حیوانات  درباره  زیادی  آیات  در  آن،  بر  افزون 

گفته  است  سخن  واژه  ؛شده  انعام،   های بنابراین 
نیز در معنا به  عنوان دابه، دواب، طیر و وحوش 

کریم حیوانات را   قرآنکار رفته است.  وان بهحی
گروه  و به  آبزیان  پرندگان،  وحشی،  اهلی،  های 

طبقه از حشرات  همچنین  است.  نموده  بندی 
یکآن برای  عربی  زبان  در  که  حیوان جا  گونه 

براساس جنس، سن، کاربرد و مشابه آنها اسامی  
نیز بر این مبنا    قرآنرود، در  کار میمختلفی به 

به اسامی   معین  تعریف  گرفته براساس  شده  کار 
به ابل  مثالً  جمل است  شتر،  مطلق  معنای 

به به ناقه  نر،  شتر  هیم  معنای  ماده،  شتر  معنای 
شود، عشار معنای شتر تشنه که از آب سیر نمیبه

معنای شتر ماده آمده است. همچنین موارد که به 
مشابهی برای سایر حیوانات مانند گاو و گوسفند  

طور خالصه در جستجو در به نیز ذکر شده است.  
توان اسامی این حیوانات را کریم می   قرآنمتن  

گوساله،   گاو،  شامل  اهلی  چهارپایان  نمود:  پیدا 
گوسفند، بز، شتر، اسب، االغ، استر )قاطر(، سگ  

خوك؛ حیوانات وحشی شامل شیر، گرگ، فیل،    و
بوزینه )میمون( و مار؛ پرندگان شامل بلدرچین،  
پرستو )ابابیل(، هدهد و زاغ )کالغ(؛ آبزیان شامل  
ماهی )نهنگ( و قورباغه و حشرات شامل زنبور،  
مورچه، پروانه، ملخ، مگس، پشه، شپشه )حشره 

 ریز( و عنکبوت. 
 

  قرآن بندی حیوانات در طبقه
دارای  موضوعی  که  هنگامی  علوم  تمام  در 

باشند،  وسعت زیاد  موجود  اطالعات  و  شده 
طبقه  روش  از  استفاده  متخصصین  بندی 

بهمی  تحقیق  امکان  تا  موضوعی  نمایند  صورت 
فراهم در بهتر  بتوانند  پژوهشگران  سایر  یا  شده 

های کرده و رهیافت حیطه خاصی مطالب را دنبال 
ارائه به   قرآندهند.  جدید  وسعت  نیز  واسطه 

این در  حیوانات،  طبقه موضوع  از  بندی  زمینه 
استفاده نموده و در بعضی از موارد حیوانات را در  



 

91 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

طبقه دسته معین  است؛های  نموده  الف(   بندی 
راهبه روش  نمونه  بهعنوان  حیوانات  عنوان رفتن 

یک شاخص مدنظر قرار گرفته و حیوانات براین 
بزر گروه  سه  به  شده اساس  تقسیم  »و گ  اند: 

ای را از آب آفریده، پس برخی  خداوند هر جنبده
آن میاز  راه  بر شکم خود  و ها  مار  )مانند  روند 

روند پا راه میروی دوسایر خزندگان( و گروهی بر
پا روی چهار)مانند انسان و پرندگان( و گروهی بر 

ها و پستانداران(، خدا روند )مانند اکثر دام راه می 
میهر بخواهد  برچه  خدا  زیرا  کاری هر  آفریند، 

(. ب( یکی دیگر 45، آیه24سوره  تواناست.« )نور/
مجید    قرآنبندی حیوانات در  از معیارهای طبقه

ها است و براین مبنا حیوانات به  مکان زندگی آن 
خشکی بزرگ  گروه  آبدو  و  تقسیم زی  زی 

زی( و  کردن از دریا )آبشوند. »بر شما شکار می 
ردن از شکار آن )در حال احرام( حالل شد تا  خو

وسیله برخورداری شما و مسافران باشد و بر شما  
از صحرا )خشک مادامی که در حال  شکار  زی( 

خدایی از  و  است  حرام  به احرامید  او  که  سوی 
،  5)مائده/ سوره  .شد پروا کنید«آورده خواهیدگرد
(. همچنین در این آیه از دو اصطالح مهم  96آیه

استفاده  نیز  حالل  و  در  حرام  است.    قرآن شده 
 کریم بارها از این دو اصطالح درباره حیوانات یاد

به تا  است  در شده  شود  مشخص  میان  خوبی 
خلق گونهحیوانات  چه  درشده  و  ها،  سنی  چه 

هستند.  در حرام  یا  حالل  زمانی  دلیل به چه 
می  غذا  که  بشر  اهمیتی  نوع  سرنوشت  بر  تواند 

  داشته باشد و کیفیت آن از دیدگاه حالل یا حرام 
کریم   قرآنبودن بر مسیر زندگی تاثیرگذار باشد،  

نمودن حالل از حرام در در آیات مختلفی بر جدا 
مبنا   این  است.  نموده  موشکافی  حیوانات  مورد 

عنوان زمان  د بهتوانحالتی مانند داشتن احرام می
حرام یا  حالل  بر  یا معین  باشد  تاثیرگذار  بودن 

تواند موجب  جنینی که در سنی خاص است می
تواند حرمت آن شود. همچنین برخی حاالت می

موجب تفاوت در حرمت شود، مثال ماهی که در 

بوده، ولی همان ماهی در  آب مرده است حرام 
شد.   خواهد  حالل  خشکی  در  مرگ  صورت 

می   همچنین شود رفتارها  تفاوت  موجب  تواند 
مثال در هنگام شکار یا ذبح حیوان ذکر نام خدا  

حاللیت و در غیر صورت موجب حرمت  موجب  
به که  آیات  از  بعضی  شد.  دراین خواهد  روشنی 

»به  باشند:  شرح می زمینه قابل ذکر هستند بدین 
تحقیق، خدا حرام گردانید بر شما مردار و خون 

خدا    اسم غیرچه را که بهآن  و گوشت خوك را و
هر  پس  باشند،  آنکشته  به خوردن  که  ها  کس 

که به آن تمایل  محتاج و مضطر شود در صورتى
نداشته و )از اندازه رمق( تجاوز نکند گناهى بر او  

به  )که  بود  صرف نخواهد  احتیاج  که(  قدر  کند 
است«  محققاً مهربان  و  آمرزنده  )بقره/    .خدا 
و   (.173آیه،  2سوره مردار  شما  بر  شد  »حرام 

هنگام  خون و گوشت خوك و هر حیوانى که به 
و  بگویند،  او  بر  را  اللّه  نام دیگرى جز  کشتنش 
آنچه خفه شده باشد یا به سنگ زده باشند یا از 
باال درافتاده باشد یا به شاخ حیوانى دیگر بمیرد 
یا درندگان از آن خورده باشند، مگر آنکه ذبحش  

چه بر آستان بتان ذبح شود و آنچه و نیز هر   کنید.
اینبه که  کنید  قسمت  قمار  تیرهاى  کار  وسیله 

خود نافرمانى است. امروز کافران از بازگشت شما  
اند. از آنان مترسید از از دین خویش نومید شده 

کمال رسانیدم  من بترسید. امروز دین شما را به
دین   و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسالم را

هر  پس  برگزیدم.  بى شما  گرسنگى  در  چاره که 
آنکه قصد گناه داشته باشد، بداند که خدا ماند بى 

  (.3، آیه5)مائده/ سوره  .آمرزنده و مهربان است«
کسانى آورده»اى  ایمان  در که  که  هرگاه  اید، 

عمد که صید را به احرام باشید شکار را مکشید. هر 
ى است همانند  کردن حیوانبکشد جزاى او قربانى 
که دو عادل از شما شرط آنآنچه کشته است به 

به   یا  رساند،  کعبه  به  را  قربانى  و  دهند  گواهى 
روزه   آن  برابر  یا  دهد،  طعام  را  درویشان  کفاره 

آن از  بچشد.  خود  کار  عقوبت  تا  در  بگیرد،  چه 
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است، ولى هرکه  اید خدا عفو کرده گذشته کرده 

گیرد، که خدا  م مىگردد خدا از او انتقابدان باز 
،  5)مائده/ سوره  .گیرنده است«پیروزمند و انتقام

از   (.95آیه جفت،  هشت  بندگان(  شما  »)براى 
جنس برّه دو صنف )نر و ماده( و از جنس بز دو 
دو   این  از  آیا  بگو:  کرد(.  و حالل  )آفرید  صنف 

هاست  اى که در شکم ماده جنس نر یا ماده یا بچه 
کرکدام حرام  خدا  را  به یک  شما  است؟  من  ده 

گویید. و  مدرك قطعى ارائه دهید اگر راست مى 
نیز از جنس شتر دو صنف )نر و ماده( و از جنس  

آنها بگو: آیا گاو دو صنف )آفرید و حالل نمود(. به
اى که در شکم از این دو جنس نر یا ماده یا بچه

هاست کدام را حرام کرده است؟ مگر شما  ماده 
شما توصیه  بر این حرمت به حاضر بودید که خدا  

آن از  ستمکارتر  کیست  به نموده؟  که  خدا کس 
دروغ بست تا به جهل خود مردم را گمراه کند؟!  

کرد. بگو:  کاران را هدایت نخواهدالبته خدا ستم 
را که  در احکامى که به من وحى شده من چیزى 

نمى  باشد  حرام  طعام  خورندگان  جز براى  یابم 
خون ریخته )جهنده( یا گوشت  آنکه میته باشد یا  

خوك که پلید است و یا حیوانى که بدون ذکر 
نام خدا از روى فسق و نافرمانى ذبح کنند. و )در  

به خوردن شده( هر ها که حرامهمین گاه کسى 
صورتى در  کند،  صرف  گردید  مضطر  از آنها  که 

روى ستم و از راه تعدى )از فرمان خدا( نباشد،  
بخشنده و مهربان است. و   همانا خداى تو بسیار

دار را و از  بر یهود حرام کردیم هر حیوان ناخن
آن پیه  گوسفند  و  گاو  بر جنس  آنچه  را جز  دو 
 هاها یا به استخوانپشت آنهاست یا به بعض روده

به کردیم  حرام  را  باشد  سبب  چسبیده 
شان این چنین مجازات کردیم و البته  ستمکاری 

است« راست  ما  آیات 6عام/ سوره)االن  . سخنان   ،
»خدا بر شما بندگان تنها مردار و    (.146تا    143

خدا  نام غیر را که به خون و گوشت خوك و آنچه
و  ذبح مضطر  کسى  اگر  و  گردانید،  حرام  کنند 

آنکه قصد تجاوز )از اندازه( و تعدى ناچار شود بى 
ها به قدر  )از حکم خدا( نماید )باز از همین حرام

تناول کند(   البته بسیار آمرزنده و  ضرورت  خدا 
ج( (.  115، آیات16)النحل/ سورهمهربان است«  

نیز  اهلی  و  وحشی  دسته  دو  به  حیوانات 
شده طبقه  آنبندی  »و  حیوانات  اند،  که  گاه 

(.  5، ایه81وحشی محشور شوند« )التکویر/ سوره  
وحشی در مقابل اهلی است و گروهی از حیوانات 

می  انس  تلقی  انسان  به  که  ندارند.  شوند 
بودن نیز متفاوت است و حیوان بودن از راماهلی

دالیل و شرایطی رام حیوانی وحشی است که به 
در کنار انسان قرار گرفته، ولی با صاحب خویش 

ندارد. موجب    انسی  نیز  حرکت  مکان  د( 
است و بر این    شده   قرآنبندی حیوانات در  تقسیم 

به حیوانات  گروه حرکتاساس  بر دو  ی  روکننده 
طبقه  آسمان  در  پروازکننده  و  بندی  زمین 

اى  اى در زمین و هر پرنده اند. »و هر جنبنده شده 
مى پرواز  بال  دو  به  که  هوا  همگى  در  کند 

هایى مانند شما )نوع بشر( هستند. ما در  طایفه
هیچ بیان(  )آفرینش،  فروگذار کتاب  را  چیز 

آن بهنکردیم،  همه  خود گاه  پروردگار  سوى 
ه(  (.  38، آیه  6)االنعام/ سورهشوند«  مى   محشور

بندی حیوانات در  شاخص بعدی که موجب طبقه 
شود جنسیت است که در بعضی از آیات  می  قرآن

تر در شده که از همه روشناین موضوع اشارهبه
برای  بزرگ  خدای  که  است  آمده  نوح  داستان 

داخل دو جنس به بر بردن هر بقای حیوانات فرمان
دادند: تنور    کشتی  و  آمد  فراز  ما  فرمان  »چون 

جوشید، گفتیم: از هر نر و ماده دو تا و نیز خاندان  
کس را که حکم  خود را در کشتى بنشان )مگر آن

باشد( و نیز آنهایى   اش از پیش صادر شده درباره
آورده ایمان  تو  به  که  او  را  به  اندکى  جز  و  اند. 

بودند«   نیاورده  آیه  11)هود/ سورهایمان   ،40)  .
بودن نیز تاکید دارد: »و  بر جفت  قرآنهمچنین  

جفتآن همه  )الزخرف/  که  بیافرید«  را  ها 
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آیه  43سوره هر12،  از  »و  جفتی (.  چیزی 
)الذاریات/ بیافریده  گیرید«  عبرت  که  باشد  ایم، 

 (.49، آیه 56سوره
 

 کریم به حیوانات قرآن علل توجه 
دالیل  عنوان  چه بهشود که آنمجدداً متذکر می

علت دیدگاه  یا  از  می   قرآنها  تنها بیان  گردد 
را اصل زمان نباید آنبرداشت مولفین بوده و هیچ

دانست که    قرآنو ریشه علل بیان موضوع توسط  
ها که نتواند به بینش پرده یقین انسان تا زمانی به

ماجرا  عمق  به  توانست  نخواهد  بزند  کنار  را 
اندازه درك  به همین علت مطالب تنهاببرد، به پی

مجید در بسیاری   قرآنمولفین از موضوع است.  
عنوان ابزاری  از مواقع از مادیات و محسوسات به

به   تذکر  و  خلقت  عظمت  خالق،  شناخت  برای 
می انسان استفاده  که ها  مواردی  جمله  از  کند، 

سورهبه در  مکرر  اینصورت  به  آیات  و  دلیل ها 
خدای متعال    کاربرد دارد توجه به حیوانات است.

توجه که  برای  خلقت  عظمت  به  بشر  نوع  دادن 
نهایت باید منجر به فهم عظمت خالق شده تا  در

جای توجه به مادیات و کرنش در برابر  انسان به
کرده و به اصل خلقت  آنها به خالق گرایش پیدا

از  بازگردد  است  عبادت  همان  که  خود  نوع 
بوده    نوعی همیشه در کنار انسانحیوانات که به 

عنوان ابزار تعلیم استفاده نموده و خواهند بود به 
بهره  با  متعال  خدای  واقع  در  از است.  مندی 

عجایبی که در خلقت حیوان یا جریان تولیدات  
دعوت   تفکر  به  را  بشر  نوع  دارد  وجود  حیوان 

نماید تا تمام هستی به بخشی از کالس درس  می 
تبدیل  او  و معرفت  افزایش حکمت  برای   انسان 
دیدگاه   از  و  کهن  موضوعی  البته  این  شود. 

ثابت علم نیز  جدید  که  تجربی  است  شده 
چوپانانسان همچون  عمر  هایی  طول  در  که  ها 

های زیادی در سکوت دلیل شغل خویش مدت به
با طبیعت سروکار دارند دارای نوعی حکمت شده  
و   اندك  گفتن  سخن  آن  شاخص  عالیم  از  که 

به  است.  بسیار  انسان  مینظر  سکوت  رسد 
که در معرض دقایق مخلوقات قرار گرفته هنگامی 

می  توجه  آنها  به  در سکوت  به و  در  نماید  نوعی 
پله از  و  نموده  تفکر  خالق  معرفتی  عظمت  های 

رود، درست مانند دانشجویی که در کالس  باال می 
به  سترگ  معرفتی  استادی  مسیر  در  آهستگی 

جا باال  و  استاد  رفته  رفته  مسیر  گذارد. می پای 
و   حکما  از  بسیاری  کالم  در  طبیعت  به  توجه 

آمده  نیز  به عالمان  بشر  تا  در  است  دقت  واسطه 
خود آمده و بر ناچیزی طبیعت پیرامون خویش به

همه و  نماید  خویش  پیدا  یقین  خالق  چیزی 
چنین  چنان بیتی  در  حافظ  حضرت  که  چه 

می  بیان  را  موضوع  »هرخالصه  نکند  دارند:  کو 
انگیزفهی زین   به   -کلک خیال  ار نقشش  حرام، 

به  باشد«.  چین  صورتگر  در خود،  دلیل  همین 
نیز بارها از کلماتی همچون: »اولم ینظرو،   قرآن

تتفکرون،  تعقلون،  ینظرون،  ینظرو،  افلم 
برای  آنها  مانند  و  تذکرون«  تذکرو،  یتفکرون، 
توجه انسان به پیرامون خود استفاده نموده است.  

در توجه انسان به حیوانات به    قرآن عالوه بر آن  
کند که در نوع خود بسیار موضوعاتی اشاره می 

چه بر دانش  برانگیز است و هرپیچیده و اعجاب
ها های آنشود بخشی از ناشناختهبشر افزوده می 

می  برای آشکار  حیوان  به  نگریستن  الف(  شود: 
که  آیاتی  جمله  از  فلسفه:  و  حکمت  افزایش 

داده خطاب قرارسان را موردصورت مستقیم انبه
 17و او را به دیدن موجودی امر نموده است آیه  

)سوره   الغاشیه  که می 88سوره  است  فرمایند:  ( 
نمی شتر  به  شده  نگ»آیا  آفریده  چگونه  که  رند 

معنای چگونه« از جمله کلمه »کَیفَ به است؟«.  
بار آمده    67کریم بوده و    قرآنکلمات مکرر در  

  واسطه این کلمهبیشتر موارد انسان بهاست و در  
قرار خطاب  مورد  خاص  موضوعاتی  گرفته در 

است. به باور بیشتر فیلسوفان کلمه »چگونه« از 
ستون آن جمله  در  که  است  فلسفه  علم  های 

با می  انسان  آغاز  کلمه  این  با  که  شود سواالتی 
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های مفاهیم علل خلقت  خواهد به زیرساخت می 

کلمه چگونه بر ن آیه نیز از  یابد. پس در ایدست
چه بیشتر در شده تا انسان هرهمین مبنا استفاده

نوعی دارای عجایب خاص است  این موجود که به
دقیق شده و بر این مبنا در نردبان حکمت اوج  

وجود کوتاهی شتری بگیرد. عالوه بر این آیه بابی
توجهی است که مرور برخی آن دارای نکات قابل 

( شتر در زبان  1ی از حکمت نیست: ) ها خالاز آن
ه به اصطالحات عربی از جمله حیواناتی است ک

گی بیش  دلیل وابستشود و به گوناگون خوانده می 
نشین به این حیوان و  از حد اعراب و مردم بادیه

به تولی ادبیات عرب و  ویژه در دات آن، در میان 
و  حتی  و  سن  جنس،  هر  در  شتر  برای  اشعار 

شود، مجزا استفاده می ای  لمهضعیت خاص از ک
به ابل  کلمه  کلیامّا  هر    صورت  در  شتر  برای 

شود. در واقع آیه چنین بیان  وضعیتی اطالق می
حمی  این  که  یا  دارد  سن  جنس،  هر  در  یوان 

هایی است  خودی خود دارای ویژگیوضعیتی به 
می ممتاز  را  او  )که  نظر2سازد.  از  مراد  کردن  ( 

نیست،  نگاه  عادی  نگریستن  کردن  به  امر  بلکه 
همراه با تفکر و اندیشه است مانند هر انسانی که  

د، امّا تنها  بینموضوعات مختلفی در طول روز می
توجه خاص  چیزهای  خاص  به  دیدنی  با  و  کرد 

میه قرار  کنکاش  مورد  توجه  با  )مراه  ( 3دهد. 
ابه در  و سرزنش  نوعی  نکوهش  نوعی  ین جمله 

دنبال کشف حقیقت  انسان بهدارد که چرا  وجود
(  4شود. )یست و برای رسیدن به آن عمیق نمین

شبه  در  آیه  این  نزول  زمان  در  جزیره  شتر 
یشه در  عربستان از جمله موجوداتی بوده که هم

داشته و ساکنین آن    نگاه ساکنان آن مکان وجود
ویژه به این  منطقه برای گذران زندگی وابستگی  

کعبه،    واسطه خانهآن به  برحیوان داشتند. عالوه
مراجعه  مکه  شهر  به  زیادی  مسافران  و  تاجران 

نمودند که برای عبور از بیابان الجرم از این می 
از   قرآننا بودند. پس  حیوان بهره برده و با آن آش

برده است که برای همگان بسیار آشنا  حیوانی نام 
آن نگاه  گستره  در  بوده و  باید  ها  البته  است. 

این موجود تنها بهبه این  قرآنتوجه داشت توجه
نبو مدینه  دلیل  و  مکه  ساکنین  که  است  ده 

را متوجه خلقت    قرآنعنوان محل نزول آیات  به
به شت شتر  نیز  امروزه  بلکه  نماید،  عنوان ر 

شگفت  دانشمندان  موجودی  تحقیق  مورد  انگیز 
( شتر از جمله  5در نقاط مختلف جهان است. )

قدمت اهلیت و آشنایی    وجودهایی است که با دام
نیز تحقیقات گستردهطوالنی ا با آن و  ای  نسان 

ت، هنوز  اسکه در مورد خصوصیات آن انجام شده 
  ها و حواس ناشناخته برای بشر در بعضی از قوه 

واسطه چگونگی  مانده است. در واقع آفریدگار به
ی که در این موجود گذارده است هایو پیچیدگی 

د را برجسته نموده صورت مشخص این موجوبه
هر  برااست.  این چند  از  بخشی  کامل  بیان  ی 
مکشوف پیچیدگی  که  مقاله ها  به  نیاز  ای  شده 

است.  دیگر  کالمی  و  به   مجزا  حیوان  نوان عب( 
به  وحی  اصطالح  وحی:  کلمهپذیرنده  ای  عنوان 

بی  خدای  بین  ارتباط  بازگویی  و  برای  همتا 
کلمه درمخلوقاتش  مقدس  ادیان  ای  همه  میان 
اشخاص یا مواردی خاص اطالق بوده و تنها در  

هرمی  در شود.  و  بوده  مراتبی  دارای  وحی  چند 
اشتراك   دارای  الهام  کلمه  با  مواقع  از  بعضی 

امّا بهموضوعی می  رت کلی آمدن این صوگردد، 
جمله هر  در  شاخص کلمه  را  جمله  معنای  ای 

خاص    عنوان موجودی نماید. از زنبورعسل به می 
شده است تا انسان را به  یاد  قرآنزمینه در  در این

تامل در این زمینه ترغیب نماید. »پروردگارت به 
ها و درختان و در  زنبورعسل وحی کرد که از کوه 

می که  خانه بناهایی  برگزین«. سازند  هایی 
که یکی    (. شاید این ادعا68، آیه  16سوره  )النحل/

به که  موجوداتی  ماز  ویژه  بشر  وردصورت  توجه 
قدمتی  بوده و استفاده از فواید متنوع این موجود  

است، زنبورعسل  دارد  روی    طوالنی  از  گفتاری 
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واقعیت، دقیق و عالمانه است. امروزه حتی میزان 
از مح صوالت این حشره شاخصی برای استفاده 

تلقیتوسعه بیشتر  یافتگی جوامع  شده و مصرف 
آگاهی و دانایی    افراد یک جامعه در واقع بیانگر

خواهد با استفاده از محصوالت آنان بوده که می 
زنبورعسل ضمن تامین مواد مغذی از تندرستی 

توجه  منابع نیز استفاده نمایند. قابل   حاصل از این
بار از کلمه شِفاء مجید چهار  قرآناست که در    آن
عین درمانگری و   که در  ای کننده درمانعنوان  به

استفاده ای  کننده پاك ندارد  عوارضی  شده  هیچ 
کریم بوده   قرآنمورد خود  بار آن درسه است که  

وان فراورده ویژه  عنمورد عسل بهبار آن درو یک
»آن است.  ثمرهزنبور  هر  از  و گاه  بخور  ای 

ز شکم او شربتی  راه پروردگارت برو. افرمانبردار به 
می  بیرون  آن  رنگارنگ  در  مردم  شفای  که  آید 

حبان اندیشه را در این عبرتی است«.  است و صا
(. توجه به این موضوع  69، آیه  16سوره  )النحل/

و   حشره  این  به  خالق  ویژه  توجه  بیانگر  خود 
باید  البته  است.  او  زندگی  نتایج  عظمت 

این  توجه زندگی  عظمت  و  ظرایف  بیان  داشت 
همین نیاز به گفتاری جدا دارد لذا بر  حشره خود

شده  موضوع پیام القاء نها به کرده و تمقدار بسنده 
چه در این آیه شود. آنره پرداخته می به این حش

شده به اعالم  زنبورعسل  به  وحی  است  عنوان 
وجه آن موضوع مسکن این حیوان است. قابل ت

آورترین حیوانات که  است که شاید یکی از اعجاب
ضمن داشتن زندگی اجتماعی از نظر نوع مسکن  
نیز بسیار ویژه است زنبورعسل است. در جهان 
کنونی پژوهش در مورد مهارت زنبور در استفاده  

دانش   انواع  برای  از  مناسب  مکان  یافتن  برای 
توجه  ث علمی موردعنوان یک بحگزیدن به سکنی 

قرار این  دانشمندان  است.  عالوهگرفته  بر  مکان 
شداید   که باید از نظر امنیت، مقاومت در برابرآن

اقلیمی نظیر باد و طوفان، پایداری و نظایر آنها 
همچنسنجیده  مسیری  شود  در  است  الزم  ین 

به  که  چرارو باشد  زنبورها  توسط  راحتی 

سایر   و  گرده  شهد،  یافتن  برای  که  )زنبورهایی 
کنند را می  نیازهای کلنی به بیرون از کندو پرواز

نامند(  روند، می زنبورهایی که به چِرا می   اصطالحاً
رفتپیدا و  به وشده  باید آمد  باشد.  آسان  آن 

داشت در یک کلنی مطلوب زنبورعسل چند  توجه
هزار زنبور چرارو وجود دارد و در ابتدای صبح  ده

زمانی که این خیل عظیم زنبور به بیرون کندو  
رفت  در  و  کرده  هیچ  آموپرواز  تقریباً  هستند  د 

نمی رخ  یک تصادمی  با  را  موضوع  این  دهد. 
چه المللی بزرگ مقایسه کنید که به فرودگاه بین 

انسان از  نیز قدرت و توانایی میزان  های ماهر و 
محاسبه ماشین  می های  استفاده  تا  گر  شود 

ندهد. جالب  اختاللی در حین پرواز هواپیماها رخ
ترین مقدمات برای ساخت آن است یکی از مهم 

یک چنین فرودگاهی توجه به مکان ساخت آن 
آن  در  مشکل  کمترین  با  تردد  امکان  تا  است 
زنبور   محاسباتی  قدرت  باشد.  فراهم  محدوده 

آور است قدری اعجاببرای یافتن چنین مکانی به 
که امروزه مهندسین فنی از رفتارهای مهندسی  

به  حشره  نوشاین  برای  الگویی  تن  عنوان 
ها برای کرده و از این الگوریتم ها استفادهالگوریتم

ج( حیوان   نمایند.می  محاسبات خویش استفاده 
نوع  به برای  غذا:  دلپذیرترین  پدیدآورنده  عنوان 

مهم  که بشر هیچ غذایی  ندارد  از شیر وجود  تر 
اگر وجود داشت خالق آن را برای نوزادان فراهم 

شناسی از جمله  آورد. انسان از دیدگاه زیستمی 
دیدگاه  از  و  ناتوان  نوزادی  که  است  موجوداتی 

می  دنیا  به  نیازمند  و  ناقص  در طبیعی  آورند. 
زاده فرزند  موجودات  از  تخم بعضی  از  یا  شده 

دنیا دارای  شده در همان لحظه اول آمدن بهتفریخ
تکامل نهایی برای زندگی مستقل است و بدون  

می  مشکلی  گکوچکترین  بدون  رفتن  تواند 
خود  حیات  به  والدین  ناحیه  از  کمک  کمترین 

کمک ادامه دهد؛ امّا در بعضی دیگر میزان نیاز به 
است.   متفاوت  بسیار  استقالل  زمان  یا  والدین 

ها طول زمان حداقل سال درمورد نوزاد انسان این
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این موضوع در زمینه دستگاه گوارش می  کشد. 

طوالنی الزم کند زیرا زمانی  انسان نیز صدق می 
تکامل   به  انسان  نوزاد  گوارش  دستگاه  تا  است 

خوراك همه  از  بتواند  و  رسیده  های نهایی 
ابتدای خوردن بهقابل  خوبی استفاده نماید و در 

به  هاضمه  دستگاه  توانایی تولد  عنوان  هیچ 
به غذایی  هیچ  این  پذیرش  ندارد.  را  شیر  جز 

  دهد که بدون شیر در واقع نوعموضوع نشان می 
بشر امکان حیات را ندارد که خود بیانگر میزان 

به  امروزه  است.  غذا  این  مشخص  اهمیت  خوبی 
است شیر از نظر کمیت و کیفیت مواد مغذی شده 

همتا بوده و هیچ غذای دیگری  موردنیاز نوزاد بی 
نیست.   آن  این    قرآنجانشین  اهمیت  از  کریم 

های  موضوع استفاده مطلوبی برده و از شیر دایه
سان یعنی چهارپایان اهلی )از چهارپایان اهلی ان

به به که  حیواناتی  شیر  عنوان  تولید  دلیل 
زمانمورد و در  بوده  این  توجه  از شیر  نیاز  های 

استفاده   انسانی  نوازد  تغذیه  برای  حیوانات 
شود( برده می های انسان نامعنوان دایهشود بهمی 

یگانه   غذای  این  ساخت  به  بشر  توجه  برای 
تردید برای شما در مالحظه  برده است. »بی بهره 

از   که  از شیر خالصی  است.  چهارپایان حکمتی 
بیرون   خون  و  سرگین  میان  از  شکمشان  میان 

می   آیدمی  بهسیرابتان  که  شیری  کام  کنیم، 
)النحل/ است«.  گوارا  ،  16سوره    نوشندگان 

خلو66آیه زمینه  در  از  (.  شیر  گوارایی  و  ص 
لذا  ی طوالنی  ای گفتاردیدگاه تغذیه نیاز است، 

آموز در این آیه یعنی فراهمی تنها به نکته عبرت
چنین غذایی از میان سرگین و خون بسنده می  
شود. در این آیه منظور از سرگین یا همان مدفوع 
چهارپای شیرده در واقع ماده خوراکی است که  

شده  مغذی هضمای خالی از مواداز دیدگاه تغذیه
گردد که ماده اصلی عبارت دیگر بیان می است. به 

جیره  شیر  تولید  بستر  حیوان و  که  است  ای 
کرده و در دستگاه گوارش مورد هضم و مصرف 

گرفته و سرگین در واقع معادل همان  جذب قرار
نشده  عنوان هضم ای است که به قسمتی از جیره 

شود. در طرف دیگر ماجرا خون  از حیوان دفع می
در  که  دارد  مواد   قرار  انتقال  برای  بستری  واقع 

برای   گوارش  دستگاه  در  شده  هضم  مغذی 
آن سلولرساندن  به  است.  ها  پستان  بافت  های 

به یکایک امروزه  که  است  شده  آشکار  خوبی 
معظم  سلول  کارخانه  هر  از  پستان  بافت  های 

معظم  بشر  غذایی ساخت  پیچیده صنایع  و  تر  تر 
است توانایی  این  دارای  سلول  هر  با    است.  که 

مواد از  آوردهاستفاده  هر  مغذی  خون  از  شده 
جذبآن یا  ساخته  را  است  الزم  و  چه  کرده 
بهبه صورت  بر همان  سازد.  جاری  شیر  داخل 

کلمه   قرآنمبنا  این چند  با  آیه  این  در  کریم 
محدود عظمت ساخت غذایی ویژه و حیاتی برای 
نوع بشرکه کماکان دارای زوایای ناشناخته است  

ای دیگر به در آیه  قرآندارد. همچنین  ن می را بیا
شیر از بعدی دیگر اشاره دارد. »و به مادر موسی  

که از وحی کردیم که او را شیر بده، پس هنگامی 
سوی فرعونیان بر او بترسی به رود نیل بیاندازش 
و مترس و غمگین مباش که ما حتماً او را به تو 

دهیم«.  ار میگردانیم و او را از پیامبران قرباز می 
است نکته جالب آن  (.7، آیه28سوره    )القصص/

دنیا آوردن  که مادر حضرت موسی )س( پس از به
خطاب قرار گرفته و ابتدا بر او  آن حضرت مورد

می امروزه  تکلیف  بده.  شیر  را  فرزند  که  شود 
از زایش خوبی آشکار شده به است که شیر پس 

دلیل شود به میعنوان آغوز یا ماك یاد  که از آن به
ویژگی به داشتن  است  الزم  خاص  عنوان های 

کوتاه در  غذا  به اولین  زایش  از  پس  زمان  ترین 
هایی که با اصول  گاهنوزاد خورانده شود. در زایش

شوند حتی کودکی که هنوز  اداره می   کامالً مدرن 
نشده را مورد نظافت قرار نگرفته و در واقع شسته 

ده تا بتواند در کمترین  داروی سینه مادر قراربر
فاصله زمانی ممکن از آغوز استفاده نماید. آغوز 
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مغذی که از نظر غلظت و کیفیت موادبر آنعالوه
های خاص است از این خصوصیت  دارای ویژگی

آنتی  دارای  که  است  برخوردار  های بادی یگانه 
دادن به سیستم ایمنی  خاصی بوده که برای یاری 

فردی برخودار است.  به نحصرهای منوزاد از ویژگی
پروتئین ثابت  است  به شده  که  عنوان هایی 
گفتن  شود پس از قرارها یاد میبادی از آنآنتی 

 ها مورددر دستگاه گوارش همانند سایر پروتیئن 
قرار  به هضم  عموماً  و  ترکیبات گرفته  صورت 

می  جذب  آمینه  اسیدهای  یعنی  شوند  سازنده 
دلیل  به آنتی همین  بهخوراندن  صورت بادی 

زایی ندارد، امّا در ابتدای غذایی ارزش ایمنیمواد
وارش نوزاد دارای توانایی خاص  تولد، دستگاه گ

صورت به  عنوان بلع سلولی است که قادر استبه
همان عضی از ترکیبات را قبل از هضم به انتخابی ب

دست گوارشی  نصورت  اندام  بافت  از  خورده 
و  عبور یا  داده  نماید  آزاد  لنف  یا  خون  این  در 

کاهش  زمان  گذشت  از  پس  و   یافتهخصوصیت 
همین دلیل  رود. بهپس از مدتی تقریباً از بین می 

ملکول دارای  که  اولیه  شیر  های خوراندن 
زمانی که دستگاه گوارش بادی بوده در هماننتی آ

ش قدرت سیستم  دارای این توانایی است در افزای
کریم در   قرآنسزایی دارد.  به ایمنی نوزاد نقش  

نماید یه به مادر حضرت موسی )س( امر میاین آ
ضرت که در همان زمانی که بیمناکی بر جان ح

بوده مسلط  اوضاع  بر  )ع(  این موسی  از  است 
به موض که  نوزاد نوعوع  این  آینده  زندگی  بر  ی 
قابل موثر موضوع  نشود.  غافل  است  توجه بوده 

سلولآن توانایی  که  برای است  پستانی  های 
مدت در  تنها  ویژه  معجون  این  کوتاهی  ساخت 

ین پس از تولد وجود داشته و بعد از این زمان ا 
یابد. د( استفاده از  توانایی افول کرده و خاتمه می 

از  مواردی چند    قرآنعنوان مَثل: در  ت بهحیوانا
به موضوعی  تفهیم  برای  مَثل  حیوانات  عنوان 

شده  بیاناستفاده  که  آنه  است  به  همه  نیاز  ا 
همین دلیل تنها به یک گفتاری طوالنی دارد به

از موجودی  آیه مشهور که در آن خال  متعال  ق 
به  به بسیار ضعیف  پشه  بهره نام  مثل  برده  عنوان 

ابایی ندارد که به    شود. »خدااخته میاست، پرد
آنان بزند.  مثل  آن  از  باالتر  و  ایمان  پشه  که 

دانند که آن مثل درست و از جانب اند میآورده
گویند که خدا ردگار آنها است و امّا کافران میپرو

خواسته است؟ بسیاری را بدان از این مثل چه می
می  هدایت  بدان  را  بسیاری  و  جزگمراه  و   کند 

به آن م کند«. )البقره/  ثل گمراه نمی فاسقان را 
آیه  2سوره   در  26،  آمده (.  آیه  این  نزول  شان 

از مگس    قرآنتفاده  که مشرکان بر اس است زمانی 
طعنه عنکبوت  مثالو  این  و  ناچیز  زده  را  ها 

از   تا  گردید  نازل  آیه  این  سپس  شمردند، 
استفاده   موضوع  تفهیم  برای  ناچیزتر  موجودی 

ای  فق مقصود و وسیلهه مثال باید مواکشود، چرا
به  عبارت دیگر گاهی  برای تجسم حقیقت باشد 

ف مدعیان  که گوینده در مقام تحقیر و بیان ضع
می ایجاد  سخن  بالغت  برای است  که  کند 

آننشان ضعف  برای دادن  ضعیف  موجودی  ها 
گونه موارد ل انتخاب شود؛ مسلماً اگر در اینمثا
مانند    های بزرگهای کوچک از مثل جای مثال به

آسمان بسیار  آفرینش  شود  استفاده  کرات  و  ها 
بود و هرگز با اصول فصاحت و    نامناسب خواهد

واقع اگر هدف رساندن  بالغت سازگار نیست. در
به  درست  باید  مثال  است،  قامت  مطلب  اندازه 

موضوع باشد. همچنین در باب »باالتر از آن« نیز 
است  گفته  آن  از  منظور کمتر  است،  یعنی  شده 

واقع باالتر از پشه در کوچکی است، یعنی اگر  در
روز بیش از این بود خدا  قدرت درك مدعیان آن

زد، امّا در  به موجودی کوچکتر از پشه مثال می 
آن زمان کوچکترین موجود قابل درك و دیدن  
همان پشه بوده است. از جمله نکات مهم این آیه  

هدایت  آن است که خدا این مثال را منبعی برای  
گمراه و  آورندگان  می ایمان  فاسقان  داند.  کردن 

همانبه دیگر  سوره  عبارت  ابتدای  در  که  گونه 
برای   قرآنبقره،   کتابی  بدون کوچکترین شکی 
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معرفی متقین  اینهدایت  در  است،  نیز  شده  جا 

مثال  با  بهخدا  موجودی  به  ناچیز  زدن  نظر 
مباحثه می  انسان  اگر  بفهماند  کننده  خواهد 

خواهد  جویا نیز  مثال  این  از  باشد  حقیقت  ی 
جویی بهانه   یابد و اگر بهتوانست به حکمت دست 

را وسیله استهزاء و ایراد قرار دهد  کوچکی پشه آن
تواند در مسیر حقیقت وارد شود، زیرا پشه با نمی

های آفرینش است  وجود کوچکی از جمله اعجاب
علیچنان حضرت  امیرمومنان  السالم(  )علیه   که 

فرمایند: »اگر ر بیانی ارزشمند در این زمینه مید
پرندگان و چهارپایان و  از  تمام جانداران جهان 

آن آن و  است  طویله  در  چرا چه  بیابان  در  چه 
و می  سنخی  و  جنس  و  صنفی  هر  از  و  کند 

با  نادان  و  زیرك  می مردمان  جمع  و هم  شوند 
را ندارند  سازند، قدرت آنای را پدیدبخواهند پشه 

پدیدو   آنراه  نمیساختن  عقل را  هاشان  دانند. 
کاهد و از میان  ماند و نیروشان فرو می حیران می

خوارمی  و  خود رود  تالش  از  درمانده  و  گشته 
اند فهمند شکست خوردهدارند و میدست برمی 

پدید در  عجزشان  به  اعتراف و  آن  ساختن 
ساختن آن نیز  کنند و به ناتوانی خود در نابودمی 

 . ( 186البالغه، خطبه نمایند« )نهج اذعان می
 

 گیری  نتیجه 
یقین   که    قرآنبه  است  آسمانی  پیامی  کریم 

پیامبر  بر  جبرئیل  حضرت  وحی  فرشته    توسط 
به  تا  است  شده  نازل  )ص(  گفتاری  اکرم  عنوان 

کامل صراط مستقیم را بر جامعه بشری آشکار و 
رهنمون چون راهنمایی صادق او را بر این مسیر  

اول   مرحله  در  به    قرآنباشد.  راه حصول  کریم 
درك کامل این پیام آسمانی را وجود تقوای الهی 

انسان  میان  است، هماندر  دانسته  جا که در ها 
عنوان کتابی  یقین بهابتدای سوره بقره خود را به

کند و سپس  برای هدایت پرهیزکاران معرفی می
بیا بعدی  آیات  در  را  متقین  ن  خصوصیات 

ترین این خصوصیات ایمان دارد. از جمله مهم می 
چه بر پیامبر )ص( و پیامبران قبلی  داشتن به آن 

باشد. لذا برای درك این پیام  شده است، مینازل 
آسمانی باید در انسان خصوصیاتی وجود داشته 
باشد تا بتوان با فهم بشری به حداقلی از درك  

ه این چه عمق و ریشیقین هرآن دست یافت. به
انسان  در  پرهیزکاری  به  منجر  که  خصوصیاتی 

آسمانی  می  پیام  از  بشر  باشد درك  بیشتر  شود 
بدینافزون شد،  خواهد  درك تر  میزان  لحاظ 
به انسان است.  ها  وابسته  آنان  پرهیزکاری  میزان 
متذکر بدین  باید  دیگر  بار  بیان    لحاظ  که  شد 

از  مولفین  فهم  براساس  مقاله  این  در  مسائل 
را پایان ب این پیام آسمانی است و نباید آنمطال

  قرآن راه دانست. وجود اسامی حیوانات متعدد در  
کریم موضوعی است که ذهن بسیاری از مفسران  

به  را  محققان  به و  و  داشته  مشغول  ویژه خود 
ها مزید بر علت شده  اطالق نام حیوانات بر سوره

چه قابل درك است این حیوانات عموما است. آن
صورت عام برای بیشتر  جوداتی هستند که به مو

شده هستند و لذا بیان  افراد جامعه بشری شناخته 
آن مورد  در  به مطالب  همگان ها  برای  خوبی 

برجسته قابل  است.  از فهم  بعضی  نام  نمودن 
واسطه حیوانات همچون زنبورعسل و شتر که به

های خاصی برخوردار  برخی خصوصیات از ویژگی
نگر آن است که جامعه بشری باید  هستند نیز بیا

واسطه این حیوانات  هایی که به خوبی از نعمت به
آگاه  است  شده  ارزانی  بشری  جامعه  و  بر  شده 

مندی الزم را ببرد. به یقین انسانها در نقاط  بهره 
دست برای  جهان  سالم  مختلف  زندگی  به  یابی 

حیوانات  گسترده  محصوالت  و  تولیدات  به  نیاز 
ب اگرمختلف دارد.  بهاید توجه داشت  صورت چه 

به محصوالت  این  بیشتر  منبعی  اولویت  عنوان 
با   قادرند  حیوانات  امّا  هستند،  ارزشمند  غذایی 
تولید محصوالت غیرغذایی نیز بر جامعه بشری 

به  باشند.  داشته  فراوانی  مثبت  عنوان  تأثیرات 
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توسط   که  محصوالتی  مجموع  امروزه  نمونه 
میهای  کلنی  تولید  بسیار  زنبورعسل  شوند 

است.  گسترده عسل  خوراکی  محصول  از  تر 
یک  بدین  داشتن  الزمه  حیوانات  پرورش  لحاظ 

که   محصوالتی  مجموع  زیرا  است،  سالم  جامعه 
فرآوردهبه می عنوان  شناخته  حیوانی  شوند  های 

متنوع  و  فراتر  خوراکی بسیار  محصوالت  از  تر 
ده از حیوانات باشد و حتی استفاشده می شناخته 

در   رایجی  و  معمول  روش  بیماران  درمان  برای 
جوامع انسانی بوده، به زبان دیگر محصول حاصل  

از پرورش این گونه حیوانات نوعی دارویی موثر و 
درمانگر است. از این جهت محققین مختلفی در  
زمینه مواهب حاصل از پرورش حیوانات مشغول  

د حیوانات در باور آنان وجو به مطالعه بوده و به
انسان تفکیکجوار  جزء  بشری  ها  جوامع  ناپذیر 

علل  توان بهخواهند بود. از این دیدگاه تاحدی می 
سورهنام  به گذاری  آیات  ها  وجود  یا  حیوانات  نام 

برده  کریم پی   قرآنمتعدد در رابطه با حیوانات در  
را   حیوانات  به  آسمانی  پیام  این  توجه  دالیل  و 

 درك نمود. 
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 زیستی با تاکید بر علوم قرآنجایگاه علم در 
 

 3فاطمه درزی خلردی  ،2مریم نظرچوب مسجدی،  1صغری درزی خلردی

 

 کارمند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری   ،شناسیدکتری علم اطالعات و دانش -1
 (soghra_darzi@yahoo.com)نویسنده مسوول: 

 ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه  زبان و دکتری -2
 کارشناس ارشد کامپیوتر، کتابدار کتابخانه عمومی آزادگان ساری  -3

 

 چکیده 
کریم بر موضوعاتی مانند علم، عالم، تعقل و    قرآنبه نور و روشنایی معرفی شده است و تاکید    قرآنعلم در  

هدف از پژوهش حاضر    تفکر نشان دهنده اهمیتی است که این کتاب الهی برای مبانی تولید علم قائل است.
ای است و با  روش پژوهش توصیفی و کتابخانه  باشد.با تاکید بر علوم زیستی می  قرآنمطالعه بر جایگاه علم در 

در زمینه علم نشان دهنده اهمیت این مساله   قرآنآیات    .ای انجام شدبررسی متون و منابع کتابخانهاستفاده از  
باشد.علم زمانی سودمند است که عنوان پشتوانه قوی و مستحکم در این زمینه می باشد و به و جایگاه آن می 

است به تحلیل علم و انواع علم   دنبال آنپژوهش حاضر به   در جهت رشد، تعالی و سعادت بشر بکار گرفته شود.
به لقاح گیاهان اشاره دارد و عواملی که از آب و خاک   قرآناینکه آیات    بپردازد.  قرآنویژه علوم زیستی در  به

ترین  رسیم که عالی کریم به این نتیجه می   قرآن در تبیین نگاه    .آورندوجود می ها را به ها و میوه ساده انواع سبزی 
کار و اهل علم لحاظ شده است و علم زمانی سودمند است که در جهت رشد تعالی بشر به   ها برای علم ارزش 

عنوان مایه زندگی و مایه رستن کریم به گیاهان و رستن و همواره با ذکر قرین آن با آب به  قرآندر    گرفته شود.
 گیاهان است.

 
 ،علم، علوم زیستی، عالم قرآن: های کلیدیواژه

 
 مقدمه 

  حتّی  و هاویژگی و هانشانه  مهمترین از یکی
 و  علم بشری  تمدن و فرهنگ نتایج و ثمرات
 و فرهنگ سالۀ هزاران  عمر با که است دانش
  و قدمت همه با . است بوده همزاد بشری  تمدن
ارزشمندی  سابقه    میان  در آن صاحبان و  علم و 
  ها رشته دانشمندان فراوان های بحث و ملل همۀ

 تعریف و چیستی دربارۀ علمی مکاتب گوناگون  و
  همچنان  معنایی، وضوح و روشنایی همۀ با و آن

 .است  آن مخاطبان و کاربران میان در دارای ابهام

 ذهنی  درك و آگاهی  نوع هر برخی رو همین از

 برخی  و دانندمی  علم تصدیق، و تصور اعم از را

 مثل  بشری  دانش های رشته  از بسیاری  حتّی

الهیات فلسفه   از  را ... و تاریخ و  حقوق و و 

 تجربی   معارف تنها  و  کنندمی  خارج علم محدودۀ

می  را  علوم  و متعارف علوم برخی.  دانندعلم 

 بکلّی   برخی و دانندنمی  حقیقی علم  را رسمی

 و شریف را علم برخی. هستند  علم حقیقی  منکر
 را آن برخی  و انسان ارزشمندی  عامل  و قدسی

 علم  برخی  .دانندمی  غرور و کبر و عامل حجاب

.  دانندمی  ایدئولوژیک را آن برخی و سکوالر را
را برخی  برخی  و ایمان و دینداری  الزمۀ علم 

 ایمان  با  متعارض دین منکر  را  علم اساساً
 منکر  برخی و معتقد علم دینی  به برخی .دانندمی 

 اصالتاً  علم "واژۀ دیگر سوی  از  هستند. دینی علم

 بویژه  دینی متون میان در و است یقرآن و عربی

 کتاب  این در و رفته کاربه  فراوانیبه  کریم قرآن

 و عالمان  تکریم و علم ارزش دربارۀ آسمانی عزیز
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جاهالن  شده بیان  گرانقدری  مطالب  سرزنش 

 متن تنها  کریم، قرآن اینکه به توجه با  .است

 روشنگر و هدایتگر حال  عین و در وحیانی اصیل

 این در  که  علمی"  است  این مسئله است،  آدمی

 دارای  و علم  کدام شده، مطرح الهی  شریف کتاب

 مورد آن در  که عالمانی و است ویژگیهایی چه

شده، تکریم تفاوت    دارند؟  ویژگیهایی چه واقع 
عمده اسالم با مکاتب بشری در تعریف علم این 

عنوان یک واژه مقدس که اسالم علم را بهاست  
در جهت رشد، تعالی و سعادت بشر به خدمت  

الهی را در آن شرط  گیرد و لذا جهت می  گیری 
نمیمی  علم  را  دانستن  مطلق  و  از داند  شمارد. 
داند که خدا در قلب رو اسالم علم را نوری میاین

 فی دهد؛ »العِلْمُ نورٌ یَقْذِفُهُ اهللُبندگانش قرار می
عالمه طباطبایی مفهوم علم را .  قَلْبِ مَنْ یَشاء«

»اصوال  چنین تعریف کرده است  قرآندر ادبیات 
عبارت است از یقین به خدا و  قرآنعلم در زبان 

 در مسئله حل و معنا این شدن  روشن برای   آیات.

 مورد "علم "واژۀ لغوی  معنای   نخست  مقاله این

سپس جایگاه علم  و  . گیردمی قرار  بررسی بحث و
از لحاظ علوم زیستی مورد بررسی قرار    قرآندر  
 گیرد.می 

 
 لغوی  معنای

که  علم    است  علوم آن جمع و عربی  اصالتاً واژه 
  وقوف،تشخیص،  اطالع، آگاهی، دانش، معنیبه

  شعور و  بینش و درك معرفت،  بصیرت،  شناخت، 
  دانستن،  شناختن،  معنی  به  مصدری  حالت  در و

  دریافتن،  فهمیدن، شدن،  مطلع یافتن، آگاهی
  ت اس گذاشتن  فرق  و دادن  تمیز

  آن  مشتقّات با علم همراه  (454:1388)آذرنوش،
 اگر و رفته کاربه کریم قرآندر   بار 775 تقریباً
  شعر،  عرف، فقه، عقل، همچون علم های معادل

 این  بر هاآن مشتقّات با همراه را فهم و درك فکر،

بیش عدد  و  "علم"واژه   بار  هزار از بیفزاییم 
  کاربه قرآن در معنایی آن های معادل  و مشتقات

  بودن  کلیدی  از ، فراوانی میزان این که است رفته
 حکایت کریم قرآندر    "علم"موضوع   اهمیت و

  که تجلیلی و بزرگداشت  دیگر سوی  از  .کندمی 
  نظیر  است، شده دانش  و علم از مجید قرآن در
 .شودنمی  یافت دیگر  آسمانی کتاب هیچ در آن
  با  شده نازل هاامت  میان در که عزیز، کتاب این

  انسان  تعلیم   «با و آغاز  بخوان، یعنی"اقراء  "لفظ  
 مجهول  انسان برای  آنچه تعلیم«و    »قلم وسیلۀبه

 الذِّی   رَبکّ باِسْمِ اقرَأ«.  یابدمی تداوم» مانده

 الْأکْرَمُ  وَرَبکَّ اقرَأ عَلقٍ منْ الْإنِسَانَ خَلقَ خَلقَ

-1 )علق،  یَعْلَمْ لَمْ مَا عَلمّ الْإِنسَانَ باِلقْلَم عَلمَ الذِی 
 انسان آفرید،  را انسان که خدایت نامبه ( بخوان5

خدایت    که بخوان آفرید، بسته خون از را
 تعلیم  قلم کمکبه که چرا است، بزرگوارترین

دانسته  نمی  که را  چیزهایی انسان به  و  است داده
 .است آموخته

 
 روایات  و قرآن در علم مفهوم

 به  آوردن روی  که علم از گریز نه اسالم های آموزه

 در  است؛  آن تقویت که علم تخطئه نه است، آن

  شده  نازل  اسالم پیامبر بر که هاییآیه اولین
 خداوند  خلقت، داستان در است. خواندن از سخن

 مخلوق  این گاهپیش  در تا خواهدمی  مالئکه از

 خود خلیفه را او افتند، خاك به یعنی انسان تازه

 را او مقام  علّو و برتری  دلیل و داندمی  زمین در

 :فرمایدمی   که جاآن  داند،می  او های و دانسته  علم
.  (33-31  )بقره، » ...  کُلَّهَا الْأَسْمَاءَ آدَمَ وَعَلَّمَ«

 کند، نمی  توصیه  را خبری بی  و جهل تنهانه  ،قرآن

 کرده نادانان جدا  صف  از را عالمان عکس، بر بلکه

 کهجاآن  در است،  بخشیده بلند مقامی  آنان  به و

 یَعْلَمُونَ الَّذِینَ  یَسْتَوِی  هَلْ قُلْ  :کندمی  اشاره

ای  در.  (9  )زمر،» یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ می  دیگر آیه 
 الْقَوْلَ  یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ عِبَادِ فَبَشِّرْ«فرماید.

 بندگان  ده بشارت.  (18 زمر، أَحْسَنَهُ ) فَیَتَّبِعُونَ

 بهترین  و داده فرا گوش سخن به که کسانی را،

 و عزیزتر  را چیزی  اسالم  .کنند می  پیروی  را آن
  »الْعِلْمِ مِنَ   اشْرَفُ عِزَّ ال «داندنمی علم از ترشریف
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 باالتر افتخاری   و عزت ( هیچ840 :1380 آمدی،)

 رأس در را علم  دینی، های آموزه  .نیست علم از

 رَأسُ«  داندمی  آنها همه سرآمد و هافضیلت 

 یک قیمت اصالً  و.  (49 )همان:» العِلمُ الفَضائلِ

 عَنْ یُنْبِئُ«  نمایدمی   برآورد علمش با را انسان

.  (476 )همان:  »عَقْلُهُ  وَ عِلْمُهُ امْرٍِئ کُلِّ قِیمَۀِ
 را وی  با معاشرت و  عالم صورتبه  نگاه اسالم،

  »عِبَادَه الْعَالِمِ وَجْهِ  إِلَى  النَّظَرُ «  شماردمی  عبادت
 آ دیدار و زیارت حتی.  (195 : 1403 )مجلسی،

 أحَبُّ الْعُلَماءِ زیارَۀُ«  :داندمی  ثواب دارای  را نها

 وَ الْبَیْتِ حَوْلَ  طَوافاً   سَبْعینَ مِنْ تَعالی اللّهِ  إلَی
  »مَقْبُولَۀ  مَبْرُورَۀ وَ عُمْرَۀ  حَجَّۀ سَبْعینَ مِنْ  أفْضَلُ 

 علم محفل در جلوس  ساعت  یک.  (159  همان:)

به   را شب هزار فردی  که شماردمی برتر آن از را
 رکعت  هزار شب هر در  و پرداخته داری شب زنده 

 مداد دین، پیشوایان  . (204 همان:)  گزارد نماز

 الْعُلَمَاءِ مِدَادُ«  :دانند می   برتر شهدا خون از را علما

 عظمت.  (158  )همان:  الشُّهَدَاءِ دِمَاءِ  مِنْ  أَفْضَلُ 

 تأثیرتحت را همگان که   بود چنان قرآن العادهفوق

 طول در.  داد قرار خود  فردمنحصربه جاذبه و

عالقه،   به  توجه با  را  آن مختلف افراد هم تاریخ
 از یکی  .اندکرده بررسی  خود دیدگاه و تخصص

 اعجاز کریم،قرآن اعجاز  در بحث مهم  های زمینه 

زمینه .  است علمی  ،قرآن علمی مباحث   در 
 کرد:   اشاره مشخص رویکرد سه به توانمی 

 و  علوم  همه وجود به  :افراطی دیدگاه -الف
 .است قائل قرآن در هادانش

 و هدایت  کتاب تنها ،قرآن:  تفریطی دیدگاه -ب
از و است  سازی انسان   جدید علمی مسائل اثری 

 .نیست آن در
  کتاب  قرآن کهاین پذیرش با:  معتدل دیدگاه -ج

 در  علمی های اشاره آن برخی آیات و است  هدایت

اعجاز   اثبات برای  که دارد هدایتی اهداف راستای 
 قرآنجست   استشهاد هاآن به توانمی علمی

 تشویق  و هاانسان به دادن آگاهی برای  مجید،

 متعدد،  های آیه در نظام آفرینش، در تفکر به  آنها

 خداوند  .است برداشته  آفرینش اسرار از پرده

این  مردم  همه که گفت را مهم حقایق زمانی 

 از و پس بودند، خبربی هاآن از جهان کشورهای 

 علوم  و هادانش  پیشرفت با قرن، چند گذشت 

و این از بعضی بشری،  علمی  های اشاره حقایق 

 کتاب  این امتیازهای  از هماین و  شد آشکار

 خداوند  .(1380  :25  )رضایی،  شودمی  شمرده

 و داردبرمی   آفرینش اسرار از یکی از پرده  باز دانا
متناسبترکیب مورد در  هانبات معین  و  های 

 رواسِی فِیها  وأَلْقَینَا  مددنَاها والْأَرض«  فرمایدمی 

 را زمین  و  »موزونٍ  ءٍ شَی  کُلِّ مِن فِیها وأَنبتْنَا

 افکندیم؛ استوارى   هاى کوه آن در و گستراندیم؛

 .(19  حجر،)رویاندیم    آن در متناسبى چیز از هر و
 معین و متناسب  های ترکیب  به آیه این در

جهان اسرار از یکی  که هانبات   آفرینش دقیق 

 از برخی  ظرنبه .  است شده اشاره  اشدبمی 

 چیزی   هر که داردبیان می  شریفه آیه محققان،

 گونهبه   دارد، خاصی وزن روید،می زمین  روی  که

 شوند،  کم یا زیاد آن اجزای  از بعضی  که اگر ای 

 خواهد  وجودبه مغایر کامالً ترکیب  با  دیگری  چیز

 شگرف   نظم و دقیق گری حساب بر آیه این .آمد

 هم گیاهان  اجزای  همه در های متناسباندازه و

جدا   دیگری   از یک هر کهاین و دارد داللت
 مورد در آیه ظاهر  اصل، در اگرچه البته باشند، می 

 از که ندارد اما مانعی باشد،می  هاتنبا و گیاهان

 همه تا باشد  برخوردار ای ه گسترد مفهوم

 برگیرد در را  ...و حیوان حتی انسان، موجودات،
   .(1389 :2 جاللی،)

  فراگیری  در هااولویت شناخت لزوم  و اهمیت
 دانش و علم

 به   یحاط ان من اکثر العلم  :«است آمده روایت در

. (157  :1380)آمدی،  »احسنه علم کل  من فخذوا
 احاطه آن تمام به بتوان که است آن از بیش علم

برگزینید آن بهترین علمی هر از پس یافت   .را 
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 شاید است؟  کدام آن ترینمهم  و علوم احسن

اسالم  سفارش  مورد که علمی کنند  فکر برخی
 آن مورد در  سفارش  و توجه همه  این و است

اما   است،   »دین علم «فقط است، آمده عملبه
 تردقیق سخن  به و دینی علوم هرچند  گفت باید

 کلی حاکم جریانات  و مبانی  که پژوهشی و علم

 این بر مبتنی اعتقادی   نظام سپس و هستی بر

اول اهمیت  از شود، شامل  را مبانی  درجه 

 که روایاتی و آیات  در دقت اما است، برخوردار

 که داردروشن می   خوبیبه  کندمی تشویق را علم

 دینی علوم به منحصر   توصیه، و ترغیب مورد علم

 همانا  :خوانیمبقره می  سوره 164 آیه در.  نیست 

 و شب آمد و رفت و زمین  و هاآسمان خلقت در
 خلق انتفاع  برای  آب بر روی   که هاییکشتی  و روز

 تا فرستاد فرو باال  از خدا که  بارانی و حرکتند در

 خرم و  سبز و کند زنده  مردن  از را بعد  زمین  آن با

 و زمین در حیوانات انواع  برانگیختن در و گرداند
 زمین و آسمان میان که طرف هر به  وزیدن بادها

 قرآن  است. کنندگان فکر  برای  آیاتی است،  مسخر
  علم   نام گوناگون، های شیوه  با آیه صدها در مجید

 مقام  در آنها  بیشتر در و آورده میان به  را دانش و

مقام    در متعال خدای  مثالً، است؛ آن بزرگداشت
 ما االنسان  لّمع«  فرمایدمی انسان بر گذاری منت 

 دانست،نمی  را آنچه  انسان به  (5  ،ق)عل  »یعلم لم

 اهلل یرفع «فرماید:  می دیگر ای آیه در  داد. یاد

 »درجات  اوتواالعلم الذین و منکم آمنوا الذین
 ایمان  که را کسانی  مقام  خدا (.11مجادله،)

 علم آنان  به که را کسانی و کندمی  بلند اند،آورده

 برد؛می   باال  درجه چندین  است.  شده داده

 یستوی   هل «فرماید: می دیگر ای درآیه باألخره

 آیا  (.9  )زمر،  »الیعلمون الذینو   یعلمون الذین

 ندارند،   علم کهکسانی  و دارند علم کهکسانی 

  هستند؟ مساوی 
 

 قرآن در » علم«خاص  معنای

  خاص معنای به  »علم «تعریف   در که طوری به
  حول  که معارفی همۀ به علم معنای  این گذشت، 

  اطالق  است،  شده تشکیل  خاصی موضوع  محور
  »علم«  اصطالح واقع در و هادانش همه .گرددمی 

  .گیردمی دربر را گوناگون علمی های رشته همۀ
 مجید  قرآن در بارها هم  ».علم «معنای   این تنهانه

 مختلف  های شیوه  با و گوناگون های شکل  به

 های شکل   به مجید قرآن بلکه است،  رفته کاربه

 از بسیاری  کسب و آن مطالعه  به را بشر گوناگون 

 بسیاری  آیات  ارهباین در .کند می دعوت این علوم

به   اما گیرد؛ قرار استفاده مورد تواندمی  که هست
 شود. خدای می اشاره  نمونه عنوانبه  آنها از برخی

 فی آیاتنا سنریهم»  فرماید:می  ای آیه در تعالی

  »الحق انّه  لهم یتبین  حتّی انفسهم فی و اآلفاق
 در را خود های نشانه  زودی به.  (53  ،فصلت)

 خواهیم بدیشان دلهایشان  در و گوناگون های افق

  است.  حقّ خود او که گردد روشن  برایشان تا نمود
 علم«اصطالحی تعریف در  که طورهمان

 صرفاً معنا  این به علم  گذشت،   اخص معنای به »

 روش با که گرددمی اطالق  طبیعی  علوم به

 .آیدمی  دستبه آزمون و مشاهده  با همراه تجربی
 قابل و صحیح  روش تنها  جدید،  علوم پیروان

 همین را طبیعت مطالعه و بررسی  برای  قبول 

تجربی  بزرگ دانشمندان اما.  دانندمی  روش 

 سینا،ابوعلی و بیرونی ابوریحان  همچون اسالمی

 فرد  منحصربه روش یک پیش،  هزار سال  از بیش

 بلکه  اند؛نداشته  طبیعت  بررسی  و ادراك برای 

استدالل  و مشاهده  مآخذ تفکر، و تجربه، 

 نوبۀ به هرکدام آسمانی های کتاب  و پیشینیان

و کسب برای   طریقی خود  بنیان دربارۀ  علم 

  ، )نصر  است بوده آن پیدایش  چگونگی و جهان
 اسالمی دانشمندان تنهانه بنابراین  .(1395  :362

 تجربی نگاه بلکه اند،کرده  استفاه تجربی روش  از

که  به   از اساساً است جدید  علم اساس طبیعت 
  قرآن   .(37:1379امینی،) است دینی های آموزه
 و تجربی روشبه  طبیعت مطالعۀ برای  کریم

 این  به شدن محدود اما کند؛می  سفارش مشاهده

 جمله  از دیگر های روش از و پذیردنمی روش را
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 استفاده   فراوانی به نیز تفکر و استدالل روش

می  کندمی   و االرض  فی سیروا قل«  فرمایدو 
 در بگو  (20، عنکبوت)  »الخلق بدء  کیف انظروا

 چگونه  که بنگرید و  کنید گردش و سیر زمین 

یَسْتَوِی «  کرد آغاز را آفرینش تعالی خدای  وَ ما 
الظِّلُّ  وَ لَا    وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ  وَ الْبَصِیرُ  الْأَعْمى

لَا الْحَرُورُ و نابینا و بینا یکسان نیستند و نه   »وَ 
آفتاب   گرمای  و  سایه  نه  و  روشنایی  و  تیرگی 

( در این آیات انسانی که علم ندارد 21-19)فاطر  
و   بینا  به  علم  صاحب  انسان  و  تاریکی  کور،  به 

عالم کسی است که    شده است.روشنایی تشبیه 
کننده روابط حاکم  کننده علم بوده و کشفکشف

باشد.   برای صاحبان    قرآنبین موجودات جهان 
نبود  علم جایگاه رفیعی قائل است به  طوری که 

.  (6:  1388  )احتشام،  داندها را نقص زمین می آن
 الهی آیات کلّی طوربه  گاهی  کریم، قرآن در

معرفی   آدمیان تفکر و مطالعه  منبع عنوانبه
 بخش  دو به هیال آیات موارد  این در که شودمی 

و  هاآسمان  خلقت یا  انفسی  آیات و آفاقی آیات
 تفکر و  مطالعه موضوع  انسان  ویژۀ خلقت  و زمین 

بحث   مورد آیات در چنانکه   گیرد؛می  قرار
 جزئیات دیگر بسیاری  موارد  در اما شد؛ مالحظه

 ماه ستارگان،  ها،آسمان  آفرینش  مثالً آفاقی آیات

 چهارگانه، فصول و روز و شب  گردش  و خورشید،

درختان،  گیاهان، دریاها، ها،کوه   باران، باد،
 جنبدگان  همه و چهارپایان پرندگان،  جانوران،

.و از سوی دیگر جزئیات   شودمی  مطرح   ریز طوربه
 خاك، آب، از انسان آفرینش  تدریجی  روند و و

جوانی   کودکی، دوران و روح دمیدن تا  نطفه  گل،
 انفسی آیات جزئیات عنوان به آدمیان  پیری  تا

 و مطالعه و مالحظه با  انسان تا گرددمی   معرفی
بیشتر تر تفکر و دقت   آیات جزئیات در عمیق 

 عظمت و حکمت قدرت، علم، توحید،   به الهی

  سورۀ  نخست  آیات در نمونه  عنوانبه  برد؛پی   الهی
السماوات  فی  إِنَّ   فرماید:می  تعالی خدای  جاثیه

 من   یبثُّ وما  خَلْقکمُ وفی  لِّلْمؤْمنینَ لَآیات والْأَرضِ

 ما   و  والنهَّارِ اللَّیل واخْتلَاف  یوقنُونَ لقِّوَم آیات دابۀٍ

)جاثیه أَنزَلَ   رزقٍ  من السماء منَ « (  5-3اللَّه 

 آیات  الرِّیاحِ وتصَریِف موتها بعد الْأَرض بِه  فَأَحیا

 برای   زمین  و هاآسمان در  راستیه ب  »یعقلُون لِّقَومٍ

 همچنین   و  هست  آموزعبرت هایینشانه  مؤمنان، 

 سراسر  در که جنبندگانی و  شما آفرینش در

 است  هایینشانه  یقین اهل برای  پراکنَدَمی  زمین

 رزقی هر و روز و  شب رفت  و آمد در همچنین و

 فرو برف و باران  صورتبه آسمان از خداوند که

زمین است فرستاده  و مردن  از پس را و 
بخشد می   زندگی جوی  نزوالت بدان اشپژمردن

بادها،  گردانیدن در نیز و  فرستاده فرو  و 

  خردمندان. برای  است هایینشانه 
 

 ( بادها توسط ابرها و گیاهان کردن زایا) لقاح
 کننده   باردار و زایا بادهای  به قرآن آیات برخی در

 مِنَ  فَأَنْزَلْنا   لَواقِحَ الرِّیاحَ أَرْسَلْنَا  وَ است شده اشاره

 نظرانصاحب   و مفسران  .(22  حجر)  ماءً؛ السَّماءِ

 :الف  :اندکرده  تفسیر صورت دو به  را فوق آیه

 اشاره گیاهان   لقاح به آیه این که برآنند  برخی

 های گرده  تا  شوندمی  فرستاده ابرها یعنی دارد

 زایا را آنان و  برسانند گیاهان ماده  به  را نر گیاهان 

 اعجاز را مطلب  این سلیمان محمد احمد کنند،

 قرن  اواخر در  بشریت کهچرا است دانسته قرآن

مسأله نوزدهم قرن اوایل یا هیجدهم  تلقیح به 

 تذکر آن از  قبل هاقرن قرآن کهدرحالی برد،پی

 و صاحبنظران  از دیگر برخی:  ب  .بود داده
 بارور و ابرها  لقاح  به  اشاره را فوق آیه مفسران

 آیه مسأله ادامه  در کهچرا انددانسته هاآن شدن

 لقاح نتیجه  که کندمی  مطرح را باران نزول

 معجزه  یک را آیه این امین  احمد و ابرهاست

 نود و  سیصد و  حدود هزار که داندمی  جاودانی

 و  عصاره  که کردهبیان  را موضوعی پیش سال
 آیه از منظور  چراکه است جدید تحقیقات نتیجه
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تأثیری   الکتریسته  اتحاد در باد که است همان 

 و ابر  قطعه دو در منفی الکتریسته و مثبت
 آیه  ندارد مانعی البته  .دارد هاآن لقاح  و آمیزش

  باشد مرده  گیاهان و  ابرها  لقاح به  اشاره  فوق
  گویدمی را کلی مطلب یک آیه اول بخش چراکه

 است   گیاهان و  ابرها لقاح  از اعم که بادها زایاگری 

 تذکر  را لقاح  این نتایج  از یکی آیه ادامه در ولی

 همانطور .  است ابر از نزول باران همان که دهدمی 

است  هاآن  مصادیق از یکی  نیز گیاهان  لقاح که
 . (220: 1392 )رضایی اصفهانی،

 
  گیاهان اسرار بیان از  قرآن  عالی هدف

 اسرار قرآن از بسیاری  آیات در که  دانیممی 
  اهمیت  و  فوائد به و شده  برده  نام گیاهان سلسله

  ولی   است. شده داده توجه هامیوه  و حبوبات
 این در مقدس کتاب این که اصراری و عنایت
 این در را تعقل و فکر  که است این  دارد زمینه 
میوه  این که  کند متمرکز نقطه  های همه 

  پدید عاملی چه اثر در متنوع حبوبات و گوناگون
  خاك  و آب از که  است  عاملی کدام و آید؟می 

 را هامیوه  و غذایی های و دانه هاسبزی  انواع ساده
 را  ما موضوع این در تفکر آورد؟راستیمی وجودبه

از   که خداوندی  حکمت و قدرت به  بیشتر  هرچه
 جهان   این آفرینش، محسوس عوامل  پرده پشت

 اکنون  سازدمی معتقد  و متوجه کند می اداره را

 هُوَ وَ«:  کنید  توجه انعام آیه سوره به نمونه برای 

 کُلِّ  نَباتَ بِه  فَاَخْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ اَنْزَلَ الَّذی 

 مُتَراکِبا  حَبّا مِنْهُ نُخْرِجُ  خِضْرا مِنْهُ فَاَخْرَجْنا شَیْءٍ

 مِنْ  جَنّاتٍ وَ» دانِیَۀٌ قِنْوانٌ طَلْعِها مِنْ  النَّخْلِ  مِنَ وَ

 مُتَشابِهٍ  غَیْرَ  وَ مُشْتَبِها  الرُّمّانَ وَ الزَّیْتُونَ وَ اَعْنابٍ

 لَاآیاتٍ ذلِکُمْ  فی اِنَّ یَنْعِه وَ اَثْمَرَ اِذا ثَمَرِه اِلی انظُرُوا

 قدرت با که  خدایی اوست  یعنی  .»یُؤْمِنُونَ  لِقَوْمٍ

 تا ریخت  فرو باران آسمان از خود حکمت و

گیاهی   و برویاند  زمین از وسیله آن به گیاه  هرگونه
 یک:  است نوع  دو است  موردنظر  آیه این در  که

 های دانه انواع بر  دهدمی  تشکیل را مزارع که نوع

 است  مشتمل و جو  برنج و گندم قبیل از غذایی

 های درخت دارای   که هاییباغستان دیگر نوع و

 باشدمی  آنها امثال  و انار و زیتون و و انگور خرما

 و آب قبیل از تربیت   عوامل که این به توجه با
اثر هاآن  وجود در هوا و نور و خاك  یکسان 

 رنگ در هامیوه   این  از بعضی وصف  این با کندمی 

 لذت و طعم در ولی  هستند  یکدیگر شبیه شکل و

 شکل و رنگ در بعضی دیگر  و باشند می  متفاوت

 در بلکه  هستند  متشابه  لذت  و طعم در و  متفاوت

 و مشابه  هم  با آن افراد از  بعضی میوه نوع یک
شما  اکتفا  هامیوه  این  خوردن  به تنها  بعضی 

 «چشم با و بگذارید قدم  هاباغستان  به  بلکه نکنید

  است.  امشابه ن  »یَنْعِه وَ اَثْمَرَ اِذا ثَمَرِه  اِلی اُنظُرُوا
 در را حالت دو مخصوصا  کنید،  نگاه   آنها در تعقل

 هنوز هامیوه  این کهحالتی آن یکی  :بگیرید نظر

 خودنمایی گل  و  صورت شکوفهبه هنوز   بود، نارس

 پخته  و رسیده  کاملًا  که  حالتی  آن  دیگر  کرد؛می 

  قابل  نبود استفاده قابل  کهآن از پس است،  شده
شده   بود، ترش کهآن از پس است، استفاده 

  از  بعد است، گردیده گوارا و طعمو خوش شیرین
  طراوت  و ارغوانی رنگ بود، نارس و سبز کهآن

آن پس است؛ گرفته خودبه  مخصوصی   کهاز 
  است،  گشته کامل و بزرگ بود، ناقص و کوچک

 حتم   شما بر تا کنید  مقایسه هم با را حالت دو این

 این که  هست قدرتی «  دست اِنَّ که شود مسلم و

 و انگیزنشاط   های میوه  و  نیروبخش های دانه
 کمال  به  نقص   از و رویاندمی  خاك از را اسرارآمیز

 های نشانه و قدرت  آیات موضوع این رساند درمی 

 آشکار و هویدا ایمان  اهل برای  خداوند حکمت

 درختان.  یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ  اِلآیاتٍ ذلِکُمْ  فی ». است

 فعالیت با  صمیمی  خدمتگزاران مانند بارور

 خدمت کمر عجیب   پشتکار و ناپذیرخستگی 

 دل از بخش خورشیدحیات  اشعه پرتو در بسته

 و مکند می  را غذایی  نیروبخش مواد زمین 
تقدیم   ما  به لذیذ و لطیف  های میوه انواع صورتبه

ای  گل  های شاخه دارند،می   و ریاحین طبقه 
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 صف ما برابر در گرفته، کف  به را یاسمن و نسرین

هریک کنندمی   اشاره و اندکشیده   را که 

 برای  فعال خدمتگزاران  این.  برگیر  خواهیمی 

 گونه هیچ از ما حیات وسایل و نشاط عوامل تهیّه

ندارند فداکاری   که است  این مهم  نکته   .دریغ 

 های میوه  صورتبه را خاك  مواد که  گیاهانی 

 به را ساده عناصر و آورنددرمی گوناگون  و لطیف

رنگارنگگل  نمایند،می  تبدیل معطر و  های 

 و قدرت به را ما  و گویندمی  توحید از هاییدرس
  سازند می  متوجه   خداوند حکمت

 . (77:1383)بیستونی،
 

 کریم  قرآن در گیاهان

 گیاه   به کریم قرآن از بسیاری  آیات در کلّی  طوربه

 بودن  نشانه زمین،  تزیین  گوناگونی، رستن، و

 قبیل  این  از مواردی   و آنها بودن فصلی گیاهان،

 فرمایدمی   متعال خداوند  چنانکه. است  شده  اشاره
 مِنَ لَکُمْ   أَنْزَلَ وَ ااْلءَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ أَمَّنْ«

 کانَ ما   بَهْجَۀٍ ذاتَ حَدائِقَ بِهِ  فَأَنْبَتْنا ماءً السَّماءِ

 قَوْمٌ  هُمْ  بَلْ اللّهِ مَعَ أَإِلهٌ شَجَرَها تُنْبِتُوا أَنْ لَکُمْ

  کسی چه" است این سؤال "بلکه نه .»یَعْدِلُونَ
 آسمان از برایتان و آفریده را زمین و هاآسمان

 هایباغ  بدان آنگاه  است،  فروفرستاده  آبی
 که   رسید را نمی شما.  رویانید " تازگی و "باطراوت

 خداوند  از غیر معبودی  آیا. برویانید را درختانش

 کجرو  گروهی آنان  که  است  این حق هست؟

 در گیاهان  با رابطه در توجه قابل نکته  .هستند

 عنوانبه آب،  با  آن قرین همواره ذکر کریم قرآن

  است گیاهان رستن  مایه و زندگی  مایه
 

 قرآن مشخصات و خواص گیاهان در 
 مسواک   درخت

مسواك  درخت:  فارسی  نام ،  خَمط: یقرآن  نام
 بحث   در سبأ سوره آیه این.  سبأ/ 16 :یقرآن اشاره

 مترجمان را خمط. شد  بیان گز و سدر  به  مربوط 

 که  درختی معنای به  معمولًا قرآن انگلیسی 

 مفسران  بسیاری از اما.  اندآورده دارد تلخ ای میوه 

 عربی، اراك  را آن اردو و فارسی  عربی؛  مترجمان و

 شجرۀ عربی  در که  اراك. اندکرده فارسی معنی

 عربستان  مهم درختان  از شودمی نامیده  السواك

 برای مسواك  آن  ریشه و شاخه از اغلب و است

 درخت این از برداری بهره   اخیرا .  کنندمی  استفاده

 دندان خمیر در آن چوب  عصاره از استفاده  برای 

 جلب شدیداً را امریکایی  و اروپایی توجه صنایع

 عصاره  این که  اندداده  گزارش. است  کرده

 است هاییو رزین هانمک  زیادی  مقدار محتوی 

 مؤثر دندان ها کردن  براق  و کردنتمیز برای  که

 . است
 

 ریحان

نازبویه  اسپرم،  شاه :  فارسی  نام ،  ریحان: یقرآن  نام
وَ  /12: یقرآن اشارات   الْعَصْفِوَ   الْحَبُذُو  رحمن 
  نیز  و کاهند با همراه که هاییدانه و  .الرَّیْحانُ
  جَنَّۀُ وَ رَیْحانٌ وَ واقعه فَرَوْحٌ / 89. خوشبو گیاهان 

  بهشت و روزی  و آسایش  اوست برای   .نَعِیمٍ
  بسیار  ریحان گیاه  های قسمت تمامی  .پرنعمت
اصلی   روغن  نوع یک شامل  هابرگ. است خوشبو

و  متیل ال، لینالول از مرکب  که است   سنامیک 
  محرك،  گیاه این که شودمی  تصور. است ترپنین
  بوییدن   .باشد  ضدنفخ  و مدر مسکّن، خون، قابض
  پاکیزه  را دماغ و است آورعطسه برگ آن عصاره 

  و  روانی خفیف های ناراحتی  درمان برای  .کندمی 
 و درمان دل درد برای  .است مؤثر نیز هیستریک

های . رودمی  کاربه  نیز پوستی های بیماری   دانه 
  بهبود  برای  و است  قابض  بسیار آن دارلعاب

 برای  ریحان تخم  .شودمی تجویز ای روده  اسهال
 و سوزنک مانند ادراری  مجاری  های ناراحتی

 عنوانبه ریحان ریشه .است مفید نیز ادراری کم 
می به  مرهم   برای ریحان از  اروپا در. رودکار 

 کنند. می  استفاده غذاها از بعضی کردن خوشبو
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 گیری  نتیجه
چنان بوده که همگان را   قرآنالعاده  عظمت فوق

جاذبه منحصر به فرد خود قرار داد  تحت تاثیر و  
کریم،    قرآنهای مهم بحث در  که یکی از زمینه 

خبری تنها جهل و بی نه   قرآن  اعجاز علمی است.
نمی  توصیه  از را  را  عالمان  عکس  بر  بلکه  کند، 

بلند   مقامی  آنان  به  و  کرده  جدا  نادانان  صف 
طور کلی  کریم گاهی به   قرآندر    بخشیده است.
عنوان منبع مطالعه و تفکر آدمیان آیات الهی به

شود که در این موارد، آیات الهی به معرفی می 
دو بخش آیات آفاقی و آیات انفسی مورد مطالعه  

است. گرفت  قرار  تفکر  چون   و  آفاقی  آیات 
آسمان چارگانه،  آفرینش  فصول  ستارگان،  و  ها 

جنبندگان   همه  و  گیاهان  دریاها،  باران،  باد، 
می به مطرح  ریز  از    شود.طور  بسیاری  آیات  در 

و   قرآن فوائد  به  و  شده  برده  نام  گیاهان  اسرار 
  قرآن اشاره علمی    ها توجه شده است.اهمیت آن

است چراکه این   قرآنبه لقاح ابرها اعجاز علمی  
های اخیر برای جز کشف شده بود  مطلب تا سال 

 قرآن و نیز نکته قابل توجه در رابطه با گیاهان در  
با آب به کریم ذکر هموا عنوان مایه  ره قرین آن 

 زندگی و مایه رستن گیاهان است. 
 

 منابع 
 کریم. قرآن .1
 فارسی.تهران:نشر نی. –(.فرهنگ عربی  1388آذرنوش، آذرتاش ) .2
غررالحکم 1380)  آمدی،عبدالواحد .3 فرهنگ   نشر  دفتر محالتی، رسولی  هاشم سید ترجمه و  درالکلم،شرح  و  (، 

 اسالمی،چاپ چهارم.تهران 
 .59-45، 20- 19،فصلنامه دین و سیاست،قرآن(.خاستگاه تولید علم در 1388احتشام، حسن) .4
 .7و  5(تفسیر جامع.تهران:صدرا.ج.1366بروجردی،محمدابراهیم) .5
 ،تهران: بیان جوان. قرآن(.گیاه شناسی در 1383بیستونی، محمد) .6
 .16-1،  7و علم، قرآن،دو فصلنامه تخصصی قرآن(.بررسی اعجاز زیست شناختی 1389عبدالزهرا)جاللی،   .7
 .قرآنو علوم،قم:انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم  قرآن(.تعامل 1392رضایی اصفهانی،محمدعلی) .8
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 .309.ص.16اسالمی،ج.
 .13و. 10.تهران:فراهانی.ج.قرآن(،تفسیر مجمع البیان فی تفسیر 1360طبرسی، فضل بن حسن) .10
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 ینید  یهاآموزه و  قرآن منظر  از  ستیز  طی مح   گاهیجا
 
   برون مهرداد

 اطالعات  یفناور یکارشناس
 ( mehrdadboroon95@gmail.com ول: ونویسنده مس )

 
 چکیده
قادر به مقهور ساختن   یز وی از سایر موجودات طبیعت استشعور که وجه تماسبب دارابودن عقل و  انسان به

باشد.همین امرموجب شده که او به نوعی، احساس محیط زیست و در نتیجه ایجاد عدم تعادل طبیعی در آن می 
بهره لذا  به آن کرده  بهره مالکیت نسبت  نیز  از محیط زیست  به وریش  نتیجه  باشد. در  مالکانه  ق  خود حوری 

بطوریکه   مرور فجایع بزرگ زیست محیطی ایجاد نماید، دهد که هرگونه که بخواهد در آن تصرف کند و به می 
این معتل   کارگرفته تاوبه اجبار تمام توان خود رابه  امروزه بایک چالش بزرگ زیست محیطی روبروشده است.

ب  بزرگی را اصلی این بحران را باید در نگاه و تفسیر بشر از فصل نماید. ریشه    ای حل وگونهآورده به   بارهکه 
را به میل تواند آننگرد که می طبیعت پیرامونش جستجو کرد. انسان به طبیعت بسان امری می   محیط زیست و

که و از آنجایی   های خود را برآورده سازدها و هوا و هوس طلبییاری آن نیازها و جاه خود در اختیار گرفته و به 
هایش مالحظات مادی و تجاری است، نسبت به بسیاری از چیزهایی که هم برای فرد و هم  ابی ارزشمالک ارزی

که او هیچ معنای ژرف و قابل احترامی در طبیعت شود. هنگامی تفاوت می برای کل بشریت سودمند است بی 
کشد که  اش می ه زیر سلطه کند و ببرداری می مشاهده نکند و آن را از حالت قدسی خالی یابد، چنان از آن بهره 

از از آنجایی   پاشد.نظم و هماهنگی آن را در هم می  به محیط زیست برآمده  انسان و جامعه نسبت  که رفتار 
با   –مند انسانشود ساختار نظامباورهای فرهنگی و دینی اوست در این مقاله سعی می  انسان  جهان)ارتباط 

پرتوی آن مبانی نظری و عملی تحصیل محیط زیست سالم و لزوم از دیدگاه اسالم تبیین شود تا در    جهان(
عنوان خالق همه کائنات و  و احادیث مورد بحث قرار گیرد. در راس این مبانی خدا به   قرآنحفظ آن از منظر  

در این بینش مالکیت مطلق همه چیز    ی از اوست که خلقت هدفمند آن بر پایه حق و عدل است.اهآینطبیعت  
برابر خالق  مخصوص خداست و دیگر مالکیت  اصالتاًو    حقیقتاً انسان در  و قراردادی است. موضع  اعتباری  ها 
  "تسخیر"باشد که بر همین اساس اسالم مشروعیت استخدام و  می   "عدل "و در برابر مخلوقات    "تسلیم"هستی  

شود، تا تجلی اراده ی می انسان جانشین خدا و خلیفه او در زمین معرف  طبیعت برای انسان را امتاء کرده است.
به خدا در زمین به این همه  این اصل که  به  با توجه  البته  او صورت گیرد.  او سپرده    "امانت"صورت  دست  به 

از آنجا به کمال و هدف آفرینش خویش    محیط زندگی انسان جایی است که وی  این مبانی،  شود. باتوجه به می 
و استفاده نادرست( و تجاوز به حقوق    نت )تخریب، ضایع کردکفران نعم  گونه اسراف،رسد. لذا حق هیچمی 

وری صحیح از محیط زیست را در مقابل تعالیم دینی نیز اصول و راهکارهای عملی برای بهره   دیگران را ندارد.
 سازد.  طور فردی و اجتماعی مشخص می به
 

 ینید یهاآموزه ،قرآنمنظر، ستیز طیمح گاهیجاکلیدی:  هایواژه
 

 مقدمه
های بســیار جدی در هزاره ســوم، یکی از چالش

توجه به محیط زیـست و بررـسی مـشکالت ناـشی  
نعتی اروپا و ورود   ت. انقالب ـص از تخریب آن اـس

تکنولوژی در زندگی انســان، پیامدهایی از قبیل  
ها، نابود شــدن آلوده شــده آب دریاها و رودخانه

ــده،  ها و مراتع که منجر به بیابانجنگل زایی شـ
اف د ـــک دن شـ د آـم دـی ه ازن، آلودگی هوا ـپ ر الـی
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هرهای بزرگ که زاییده مصـرف   بخصـوص در ـش
وخت میبی د و ...رویه ـس ته را به  باـش همراه داـش

ــارات جبران ــده خسـ ـناـپذیری ـبه  ـکه موـجب شـ
ــود. ــتی وارد ش ــطح    طوریکه درهب  جهان هس س

ــر، ــعیت بشـ   دارد،   ای که االن وجودگونهبه وضـ
ــان، ه انسـ ت ازجمـل ام طبیـع ل نـظ ای ـک  برای بـق

ــوعی مهم تر ــئله محیط   از  ترفوری  و  موضـ مسـ
که   انـسان مدرن،"هاـست که  مدت  زیـست نیـست.

تدریج ســپس به غرب خانه داشــت و در  آغاز در
اره  در ادیگرـق د،  ـه ــتراـن ه  دامن گسـ ام ترقی،ـب  ـن

  خدایان  دیگر توـسعه اقتـصادی و پیـشرفت مادی،
ان  و ای دروغین قرن نوزدهمآرـم ب ،  ـه ه تخرـی ـب

چگونه این   بیندمی  اکنون او پرداخت.این سیاره  
ه ـن د،  ه  را  او  تنهـاروـن معنوی   ونی ویلحـاظ درـب

ته، نیز   بلکه حتی تنفس همین هوایی را  فروکاـس
  که ادامه زندگی برروی زمین منوط به آن اسـت

 به بیانی اـستعاری،  برایش دـشوار ـساخته اـست. را
ــت آوردن زمین، ــان ـمدرن ـکه برای ـبدسـ   انسـ

ان روی می ـــم د،ازآسـ اکنون زمین را هم    گرداـن
اً ه  دقیـق ان ازدســـت ـب ـــم ــتن آسـ داشـ ل ـن دلـی

ــر،"دهــدمی طی    .(1378)نصـ ترتیــب  این  بــه 
حل این بحران  چندســـال اخیرتوجه به دین در
در همین راـستا  زیـست محیطی آغازـشده اـست و

لمان نیز تالش خود   مندان و محققین مـس اندیـش
ی  اند تا با تمهید از کتاب آســمان را بر آن داشــته

ــالم   ـــتاده ـخداوـند و نیز مکـتب اسـ آخرین فرسـ
چراکه "گامی در جهت حل این معضــل بردارند 

فابخش   خه ـش ان براین باورند که بهترین نـس ایـش
مالل و  مزمن  درد  را این  ــر  معــاصـ جهــان  آور 

ات  می ث    قرآنتوان از البالی آـی ادـی کریم و اـح
تنباط کرد ومین )ع( اـس یرازی،  "گهربار معـص )ـش

الی در زیرا هـم  ق(.1420 دای تـع ه ـخ ه ـک انگوـن
ــریح نمود قرآن ــالم یک دین کامل و هتصـ ، اسـ

مَّا فَرَّطْنَا    پاســخگو به کلیه نیازهای بشــر اســت:
ــىَ ام،    ءفىِ الْکِتَـابِ مِن شـ ا در این   (.38)انـع ـم

ان هیچ اب از بـی ا در   چیز فروـگذار نکردیم.کـت و ـی

الْکِتَابَ تِبْیَنًا  وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ    جای دیگر آمده است:
 (.89)نحل،  ءشىَ لِّکلُ

ـــتادیم ـکه بـیان ـکاـمل کـتابی ـبه ــوی تو فرسـ سـ
بر طبق این آیات و   هرچیزی در آن آمده اســت.

ـــتدالل کرد ـکه بـیان  رواـیات، بخوبى مى توان اسـ
ــت؛ ولى ـبا توـجه ـبه این   قرآنهرچیزى در   هسـ

سازى انسانیک کتاب تربیتى و    قرآنمطلب، که  
ه  ه در هـم امـع اـمل فرد و ـج ه براى تـک ــت، ـک اسـ

ــت، جنـبه ــده اسـ ـهاى معنوى و ـمادى ـنازل شـ
شــود که منظور از »همه چیز«، تمام روشــن مى

ــت ــان الزم و امورى اسـ ت انسـ داـی ه براى ـه ـک
پس با  .  (1379 )مکارم شـیرازی،  ضـرورى اسـت

ث می ادـی اـح و  ات  توان فرامین  مرور کلی بر آـی
مندی را به تقیم در ارزـش تقیم یا غیرمـس طور مـس

ــت و ارزش و جایگاه  ارتباط با حفظ محیط زیس
آن مشـــاهده کرد، که در ادامه به بررســـی آنها  

پرداخـت. از محیط    خواهیم  تعـاریفی  ابتـدا  در 
ــت ارائه می ــود:زیسـ برنامه مـلل متحد برای  شـ

، محیط زیـست را مأوای (PNUE)محیط زیـست 
ــان تعریف می ل انسـ اـم د )نوحی،  ـک   (.1373کـن

محیط زیســت از نظر لغوی از دو کلمه تشــکیل 
ــت و  "محیط"یافته: یکی   که یک واژه عربی اس

ای فارـسی اـست )زکی، که واژه  "زیـست"دیگری  
ه  "محیط"  (.1383 ان، اوضــــاع و ـب ای مـک معـن

که ـشخص یا چیزی را احاطه احوال آمده و آنچه
ــت. و  ــأ تغییر و تحول اسـ ــت و منشـ کرده اسـ

ــت )معین،جـلد عـبارتی ـبهـبه معـنای فراگیرـند اسـ
ت"واژه  ،الف(.2 معنای زندگی، حیات و به "زیـس

 ،ب(.2زیستن آمده است )معین، جلد 
 

 اهمیت و نقش محیط زیست در زندگی انسان
ــویم در این ادآور شـ د ـی اـی ه ـب اره همین بس ـک ـب

خلقت انســان متشــکل از دو بعد جســمانی و 
مانی او از خاك اـست  ،  روحانی اـست،که بعد جـس

مجـید در آـیات متـعددی ـبه آن   قرآنچـنانـچه در  
؛  37؛ کهف، 59اشــاره شــده اســت )آل عمران،  
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اطر،  5حج،   ـف ه55؛ طـه،  11؛  ـب عنوان مثـال  (. 
هُوَ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن  ســوره غافر آمده:   67درآیه  

ما را از خاك ...   تُرَابٍ ثم ت پرودگاری که ـش اوـس
  20ه  و یا در ســوره روم آی  خلق کرد ســپس ...

ــت: وَ مِنْ ءَایَاتِهِ أَنْ خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ   فرموده اسـ
های او این اســت که شــما را از و از نشــانه  ... ثُم

ــپس ... منظور از اینـکه ـخداوـند   ـخاك آفرـید سـ
ت که  ما را از خاك خلق کرده این اـس فرموده ـش
ــر باالخره منتهی به زمین ــما افراد بش   خلقت ش

تب تکون و پیدایش شــود و چون مرا)خاك( می
انســان، چه مرتبه نطفه، چه علقه، چه مضــغه و 
چه مراتب بعد از آن باالخره از مواد زمین اسـت  

خورند و فرزند در صلب پدر که پدر و مادر او می
کند، پس انـسان پیدایـشش و رحم مادر رـشد می

ــت اك( اسـ ــر زمین )ـخ اصـ ایی،  از عـن اطـب   )طـب
ــزان( ــیـ ــمـ ــر  در  و.  الـ ــگـ دیـ ــی  ــاتـ  آیـ

افات،7؛ـسجده، 12؛مومنون،12؛اعراف،2)انعام،   ؛ـص
 اشاره به خلقت انسان از طین )گل(  (71؛ص،11
ا ــت   ـی ــده اسـ ــک(شـ ل خشـ ــال )ـگ ــلصـ صـ

که مفسـران بر  (.14والرحمن،  33،28،26)حجر،
ــه واژه مکـمل یـکدیگر اورـندـکه هرسـ بوده    این ـب

ــی ـبا هم ـندارـند. معنی ـکه هرـیک ـبه این  وتـناقضـ
ــیف می ای ازمراحل آفرینش رامرحله   کنندتوص

عبارتی خلقت انســان و به.  ق(1420)فخررازی ،
اك )دو  ه ترکیبی از آب و ـخ ل ـک ا ـگ اك ـی از ـخ
ت. با این  ده اـس کیل ـش ر مهم طبیعت( تـش عنـص
ــگرف طبیعت بر روح و  ــف تاثیر فراوان و ش وص

ه و فهم می ل توجـی اـب ان آدمی ـق ه  ـج گردد و ـب
ــنی می ــبزهروشـ زارـها،  توان درـیاـفت ـکه چرا سـ

ها و سـایر ا، آسـمان بیکران، آبشـارها، کوهدریاه
سـزا در آزامش و طیب  مظاهر طبیعت نقشـی به

اطر انســـان ت ـخ ه اهمـی د و از این هـم ا دارـن ـه
ــت و حفظ و نگـهداری  پرداختن ـبه محیط زیسـ

ــکار می ــان پس از   گردد.آن آش جالب اینکه انس
از آن  و جزئی  ــتـه  برگشـ ه خـاك  ـب مرگ هم 

ــود:می مْ وَ فِیهَـا نُعِـیدُکُمْ وَ مِنهْا  مِنهْـا خَلَقْنَـاکُ  شـ
ـــما را از  (.55)ـطه،    نخُرِجُکُمْ تَـارَۀً أُخْرَى  و ـما شـ

ازمی دان ـب دیم و ـب ار آن ]زمین[ آفرـی گردانیم و ـب
ــانگر  .  آوریمدیگر از آن بیرونـتان می این امر نشـ

انتهای  با علم و حکمت بی آن اســت که خداوند
ــت را ای جـهان و هر ـچه در آن  گوـنهخود ـبه اسـ

چیز حتی  آفریده و سامان بخشیده است که همه
مانی( پس از مرگ دوباره به   ان )در بعد جـس انـس

گردد و زمیـنه بـقای گیاهان،  چرخه طبیـعت برمی
ــان آورد و های دیگر را فرآهم میجانوران و انسـ

طور کامل به  چیز محاســبه شــده و دقیق بههمه
ام طبیـعت بر  زمین بر می ـیک گردد. زیرا ـکه نـظ

ــت. این  ــتوار اسـ تعادل و تعامل همه جانبه اسـ
بازگشــت فرآیند تعامل بعد جســمانی انســان با  
ا   د روحی )عقالنی( او نیز ـب ــت و بـع طبیـعت اسـ
اســتفاده از دســتورات و تعالیم الهی بایســتی با  

ــحیح بهره ــول ص برداری از طبیعت و رعایت اص
بت به حفظ تعادل و توازن در  ت نـس محیط زیـس

ست دین خود را ادا کند. بحران چرخه محیط زی
زیسـت محیطی در جهان اسـالم همچون سـایر 
جوامع دینی ناـشی از کمرنگ ـشدن تعالیم دینی 
ــه زـندگی اجتـماعی و رویکرد ـمادی ـبه  در عرصـ

ــد که از آن جمله میزندگی می توان عوامل باش
ادی و فن ی، اقتـص یاـس آوری را ذکر کرد که بر ـس

ا ت.  تاثیر نگرش الهی به طبیعت ـس یه افکنده اـس
ــالم از دیدن طبیعت به عنوان چیزی جز آثار  اس

جهان طبیعت    با  همیشه برخورد  لذا  خدا ابا دارد.
ــلمان، ــمندان بزرگ مسـ ــاعران، برای دانشـ  شـ

چه    متکلمان وحتی طبیبان مسلمان،  فیلسوفان،
همراه احســاس  به  بیرون بدن، چه در درون و در

زمینه  اسـالم هیچگاه    نیز و  مقدسـی بوده اسـت.
مســـئولیت درقبال   هر  از  پیدایش انســـانی آزاد

ــوای خدا، ــات ،در در جهان س قبال   قبال مقدس
قبال طبیعت    در  خدایی که حقیقت غایی است و

ت. را اخته اـس لی از فراهم نـس وراـص الم تـص  دراـس
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ان، ورخلیفه خدا انـس لیم بودن در  بودن و تـص تـس
 مسلمان اگر  مرد  رو زن واز این.  اراده اوست  برابر

ـــند،  از این   همواره از  واقعـیات ـمذهبی آـگاه ـباشـ
 (.1378)نصر، بود خالفت الهی آگاه خواهند

 
 طبیعت مسخر انسان  محیط زیست و

 ،خاکی انسان  کالبد دمیدن روحش در  با خداوند
ات و  را  او ــرف مخلوـق ۀ  اشـ زمین    بر  خود  خلیـف

زمین وچنین می  و  کنـداعالم می دکـه   فرمـاـی
های طبیعی برای انســـان وتمام پدیدهآســـمان 

ا ده شــــده ـت ا  آفرـی اده  ـب ــتـف ایی  اسـ اازتواـن  و  ـه
ت دخالقـی داوـن ه ـخ ایی ـک اده    او  وجود  در  ـه نـه

ب از آنبه یوه مناـس خَّرَ لَکُمُ  ها بهره ببرد:  ـش وَ سـَ
  الشَـّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَائبَینْ وَ سـَخَّرَ لَکُمُ الَّیْلَ وَ النهَّار

که پیوسـته   -رشـید و ماه راو خو  .(33)ابراهیم ،
ــب و روز را  -روانند ــما رام گردانید و ش براى ش

 ای دیگرآیه در  و  .]نیز[ مســخّر شــما ســاخت
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکمُ مَّا فىِ الْأَرْض  خوانیم:می

اى که خدا آنچه را در زمین  آیا ندیده  .(65  )حج،
سـوره    در  نیز و  ...  نفع شـما رام گردانیداسـت به

ه   ک آـی ده:  15مـل ذِى جَعَـلَ لَکُمُ    چنین آـم هُوَ الَـّ
ه زمین را براى شما کیاوست کس  ... الْأَرْضَ ذَلُولًا

د اه،  از  قرآن  در  ...  رام گردانـی ـم ــخرکردن    مسـ
 و باد  ها،کوه  نهرها،  دریاها، روز، ـشب و  خورـشید،

مان ت؛ و  هاهرچه درآـس ده اـس ت یادـش   زمین اـس
این   مقصــود همه این موارد دربدیهی اســت که 

اندکه رام یده شــدهطوری آفر این اموراســت که 
ــان و دبهره  مورد  انسـ ــتـن ــان هسـ   برداری انسـ
 .(1373 )مطهری،

 
 داندمحیط زیست را حق همگان می  قرآن

ــدکه طبیعت برای همه    پیش از ــاره شـ این اشـ
اانســـان ا  بوجود  ـه ده ـت د  آـم  و  ازآن بهره جویـن

 هر در  هازیست حق همه انسانعبارتی محیط  به
ــر از  در  و  عصـ ــت.  هرجــایی  اســ جهــان    این 

وَ الْأَرْضَ   همانطورکه درسوره الرحمن آمده است:
عَهَا لِلْأَنَام و این زمین را براى   .(10)الرحمن ، وَضـَ

اى ـکه در هـمه خلق )از انس و جن و هر جنبـنده
های جهان ملک حقیقی  ثروت  آن است( بیافرید.

ــت و خداوند ــت که  خداوند اس اجازه فرموده اس
ثروت این  ــه  را  هــاافراد  ب مـقررات  خود مطــابق 

د ایی،  اختصـــاص دهـن اطـب براین   المیزان(.  )طـب
ــاس ثروت   مـنابعی ـکه ـخداوـند  ـهای طبیعی واسـ

و زمین  درکره  کرده   متعــال  ذخیره  آن  اطراف 
ه مورد د  اســــت پیش ازآنـک ا  تولـی ــرف    ـی مصـ

  استفاده از آنها  است و  عموم  اختیار  در  قرارگیرد،
ــرایطی دارد ــود  ش ــتی به آنها توجه ش  که بایس

خوانیم  می49درسـوره قمرآیه  .  (1383)حبیبی ،
همانا ما هر چیزى را   ءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرشـىَ إِنَّا کلُ  :

آفریـدیم. انـدازه  درنظـام    بـه  واینکـه هرچیزی 
مقداری که متناسب با چرخه   طبیعت به اندازه و

اســتفاده   زیســتی طبیعت اســت آفریده شــده و
ــویه ویک یک منبع موجب اختالل   رویه ازبی س
زمین    بنابراین آیات،  شـود.چرخه طبیعت می در
ت و و ت حق همگانی هـس همه حق  محیط زیـس

وند،  مندآن بهره  از دارند تفاده   لذا  ـش تی اـس بایـس
 ای باشــدکه امکان اســتفاده وگونهاین حق به از

ده و  برداری بهره نســـل    ازآن برای نســـل آیـن
برداری دانیم بهرهچنانکه می  حاضــرحفظ شــود.

  نادرســـت ازمنابع زیســـت محیطی موجب وارد 
  گردد.می  ناپذیری جبران شدن خسارات فراوان و

ــه ـگیــاـهی    از  ـطورـمثــال:ب ــش  ـپوشـ رـفـتن  ـبـین 
ل را ـــی ال دارد،هـب  خطرسـ ــرف بی  دنـب ه مصـ روـی

منابع سـوختی   کمبود  با سـوخت نسـل آینده را
ه می دمواـج ــت از  و  کـن ادرسـ اده ـن ــتـف  مواد  اسـ

خاك  و صـنعتی موجب آلودگی هوا شـیمیایی و
ــودمی ث می  ...  و  شـ اـع ا ـب ه اینـه ه هـم ــودـک  شـ

فرزندان   گیرمعـضالت فراوانی گریبان مـشکالت و
ــل ــود،ـما درنسـ اً  ـهای آتی شـ ـهدف    ـکه مطمئـن

و ــود  آفرینش  چنین    خــداونــد  مقصـ ازخلقــت 
دی را برنمی اـم د.پـی اـب ه   ـت ه اینـک ل توـج اـب ه ـق نکـت

ــان تکلیفی را ـبه  دنـبال خواـهدهرحقی برای انسـ
ــت. ه  داشـ ارت دیگر،ـب روی   تکلیف دو  حق و  عـب
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محیط   برداری ازبهره اســـتفاده و اگر  اند.ســـکه

این   زیست برای انسان به رسمیت شناخته شده،
آن این اسـت   و  کندمی  ایجاد  نیز حق تکلیفی را

ان وظیفه  تفاده از  دارد درکه انـس  حقوق خود  اـس
د. اـی بنـم نیز  ت حقوق دیگران را  اـی برهمین    رـع

ای به گونه اسـاس اسـتفاده ازمحیط زیسـت باید
ــدـکه ـبه حقوق دیگران در ــتـفاده از آن   ـباشـ اسـ

ــه  یعنی از.  (1384 )فیروزی،  نکند  ای واردخدش
داـشتن   از  دیگران انجام هرعملی که موجب ـشود

 زیرا  داری نماید.خود  محیطی سالم محروم شوند
ا ه متون دینی می  ـب اهی ـب ه نـگ ت ـک اـف توان درـی

ــالـمت آن و  توـجه و جـهت    حرـکت در  ـتأمین سـ
ــت ــالم ازدس ــی   یابی به محیط س ــاس حقوق اس

ت، راـس ت در بـش  همانطورکه تخریب محیط زیـس
ــر  اثر اختن حقوق بشـ ـــن اســــت )جوادی    نشـ

  )ص( روایت شـده: رسـول اکرم  از.  (1380آملی،
رر رار  ال  و الـض الم ـض رر در. فی االـس الم ـض  و اـس

دارد )حر ــرر زدن وجود ـن املی،  ضـ ل    ـع ــاـئ وسـ
ســـوره    56متعال در آیه   خداوند.  الشـــیعه،الف(

د:  اعراف می اـی ــِـدُواْ فىِ الْـأَرْضِ بَعْـدَ فرـم وَ لَـا تُفْسـ
لَاحِهَا و در زمین پس از اصـالح آن فسـاد   ...  إِصـْ

از  ...  مکنیـد یکی  ــت  اســ ــادیق   گفتنی  مصــ
 ازبین بردن منابع طبیعی و"زمین در  فـساد"مهم

برای تــــأمین نیازهای   مواهبی است که خداوند
ر  همه افراد ت. در بـش  و  زمین به ودیعه نهاده اـس

ه: کلُواْ مِن طَیِّبَـاتِ    درـجای دیگرچنین فرموده ـک
بهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکمُمَا رَزَقْنَاکُمْ وَ لَا تَطْغَوْاْ فِی   ْْ غَضــَ

بىِ فَقَدْ هَوَى وَ مَن یحَلِلْ عَلَیْ از   .(81)طه ،  هِ غَضـَ
ـــما کردیم، ـهاى ـپاکیزهخوراکی اى ـکه روزى شـ

روى مکنید که خشم [ در آن زیادهبخورید و ]لى
کس خشــم من بر او من بر شــما فرود آید، و هر

ــت فرود آید، قطعاً در ]ورطه   .[ هالکت افتاده اس
ا ازبین بردن مواـهب وـنه  ـخداوـندنعـماتی ـکه    تنـه
بلکه هرکس    شده،داده نهی  قرار  انسان  اختیار  در

ارد  مهم را  این امر انـگ ده  ادـی ا  ـن ت الهی   ـب عقوـب

وَ مَن یُبَدِّلْ نِعْمَۀَ اللَّهِ مِن بَعْدِ    شــد:  خواهد روبرو
دِیدُ الْعِقَاب ــَ و   (211)بقره ،  مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شـ

 -آمد  پس از آنکه براى او  -هر کس نعمت خدا را
کیفر اســـت.  [ بدل کند، خدا ســـخت]به کفران

ری  ـب رـه م  ـظ ـع ـم قــام  ن  در  (1382)  ـم ورداـی  ـم
اینـد:می برخوردار"فرـم ــالم  اسـ  هـدف متعـالی 

اختن همه نـسل ن هیجا های الهی وازنعمت  هاـس
ــالم وـجامـعه ـــله طبـقاتی و  از  ـبه دور  ای سـ  ـفاصـ

الزامات   شـکوفایی اسـت و و برای رشـد مسـتعد
 اسـتفاده از توازن در تعادل وشـرعی برای حفظ 

ا اده  از  پرهیز  مواـهب طبیعی ـب ه    روی وزـی د ـب تعـب
 ."فراهم آورده است را غیربه عدم اضرار

 
های دینی یکی از عوامل موثر  بازگشت به آموزه

 در جلوگیری از تخریب زمین
ه یکی از  د ـک اورـن ـب محققین و متفکرین بر این 

ـتـنش اـیجــاد  در  ـموـثر  ـعوامــل  وـمـهـمـترـین   هــا 
مـشکالت فراونی که بـشر امروز با آن درگیر است 

شـــدن تاثیر و دور شـــدن از معنویات و کمرنگ
های  دین بر زندگی انسانهاست. یکی از این تنش

ــده در جهان امروز، ــت چالش ایجاد ش های زیس
ــت ـب ــمـندان بر آن همحیطی اسـ طوریـکه اـندیشـ

های دینی ســعی کنند  شــدند تا با مدد از آموزه
انر تغییری د رف و نوع مواجهه انـس  فرهنگ مـص

همین  با محیط زیسـت پیرامونش ایجاد کنند. به
ــال   ات در سـ ارد ـب ک   1993منظور ریـچ اـن در ـب

جــامعــه عنوان  جهــانی  تحــت  را  جــامعــه  "ای 
انی اـنک جـه ــازی معنوی ـب اسـ ـــن ه  "آشـ منظور  ـب

سـازی فردی و تجدید معنوی کارکنان  ارتقای به
مباحثات بانک جهانی تـشکیل داد که بسیاری از 

ــت   ــانـیت و محیط زیسـ آن ـبه تـعاـمل مـیان انسـ
راجمربوط می د )ـس   ، الف(. 1379الدین و بات، ـش

وی در سخنرانی خود در سخنرانی در کنفرانسی  
میبــه منظور  و "گویــد  همین  معنوی  عقــایــد 

ــار و دوره ــر اعص ــراس ها اعتقادات مذهبی در س
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ــرـیت و تـمامی بر ـــناـخت اتـکا مـیان بشـ روی شـ
اند. پنج  ه یکدیگر تاکید داشــتهزندگی ب  لاشــکا

ه این وـحدت درك  ارزش وجود دارد ـکه منجر ـب
هو فهم می ه )گوـن ه هـم د: احترام ـب ــوـن ای( شـ ـه

ت  ه افراد، اهمـی ات، تســـاوی و برابری هـم حـی
ئولیت در قبال همه و توجه  تراك، مـس ن اـش حـس

  ،ب(.1379الدین وبات،)ـسراج"بدون قید و ـشرط
ولوژی دانشــگاه  آر جی بری اســتاد گروه بی  و نیز

ـهایی ـکه برای رفـتار ـما ـبه ارزش"گوـید:  لـندن می
برای  و  آینــده  برای  خود،  جــامعــه  برای  خود، 

نیز در   و ."طبیعت قائل هســتیم بســتگی دارد
من برای کره زمین ـبه این "گوـید:ـجایی دیگر می

ــتم و ارج می نهم چون به  دلیل ارزش قایل هسـ
ــر  را خلق کرد وخدایی اعتقاد دارم که آن به بش

عنوان خلیـفه اهلل( اعـطا کرد و همچـنان آن را )ـبه
اه می دار نـگ اـی ــتم ـپ دا هسـ ه ـخ   "دارد؛ من خلیـف

دکتر تاپفر مدیر .  ،ج(1379الدین و بات، )ســراج
ازمان ملل نیز در گفت   ت ـس اجرایی محیط زیـس
ان   ــهری در نیویورك بـی ه همشـ اـم ا روزـن و گو ـب

ی  خواهیم در زمینه زیست محیط ما می  "داردمی
با جهان اســالم یک همکاری مناســب و نزدیک  

اعتماد " افزاید:وی در ادامه می  ."داشــته باشــیم
ــخ دارم که ارزش ــالم  راس های معنوی جهان اس

ــبی جـهت اجرای برـناـمه ــتر مـناسـ ـهای الزم بسـ
ــت منظور حفظ آفرـیدهـبه ـهای ـخدا و تنوع زیسـ

ــت ــعید،    "محیطی اسـ مطالعه    (.1382)پور سـ
ها و احکام اسـالمی این حقیقت را دسـتورالعمل

کار می الم و آموزهآـش ازد که اـس های آن توجه ـس
ت در بهترین معنی   یار زیادی به محیط زیـس بـس
اده در ـصورت محقق  ته اـست. به زبان ـس آن داـش

صـورت  شـدن دسـتورات اسـالم منابع طبیعی به
بهره در منـاســــب مورد  گرفتـه و  قرار  برداری 

توان جایگزینی این منابع را   صــورت طبیعتاین
دود نیز   ابع مـح د داشــــت و در مورد مـن خواـه

هبهره ه گوـن د ـب اـی ــحیح و منطقی  برداری ـب ای صـ
 (.1383صورت گیرد )حبیبی، 

 

هاای  و آموزه  قرآناهمیات و جاایگااه گیااهاان در  
 اسالمی  

ـــیدـند   در روزـگاری ـکه پـیامبر اکرم ـبه بعـثت رسـ
ه ه عرب را فراگرفـت امـع ــتره ـج ت گسـ اـل بود.    جـه

ـبهـب ه اعراب  ل هطوریـک ه توان تحلـی اطر اینـک ـخ
د و برخی از ویژگی ــتـن داشـ ان را ـن ای درخـت ـه

باب و علتنمی تند به اـس ت های آنتوانـس ها دـس
آتش )مثــل  برآمــدن گرفتن چوبیــابنــد  و  هــا 

ــعله ها و خانه گزیدن برخی فروزان از آن های ش
ا و افعی ارـه هـم ان بوـت ا در مـی ان( از ـه ا و درخـت ـه

ر این رو آنان برخی از درختان را دارای نیروی ـش
ته، از آن یدند و در نهایت بخاطر ها میدانـس ترـس

ــته   ــایس ــر آنها درختان را ش در امان بودن از ش
عنوان مثال درباره انجیر دانســتند. بهعبادت می

ــر در آن قرار دارد   بر این ـباور بودـند ـکه روح شـ
ــکنی می  ـکه ـمارـها در آنچرا برخی گزـیدـند و سـ

ان را ــیـطان می  درخـت اه شـ د  نیز قرارـگ ــتـن دانسـ
انی، ــلـط دری و سـ ه    قرآن.  (1381)حـی د ـن مجـی

علت عظمت دهد که بشـر طبیعت را بهاجازه می
های آن خدای خویش دانســته، مورد و شــگفتی

ه آن را موجودی   ه آن ـک د و ـن ــش قرار دـه پرسـ
روح بداند. بلکه مظاهر طبیعت را آیه )فصلت،  بی
ــعور ( و کلـمه ـخدا37 وـند و موجوداتی دارای شـ

ــبیح د معرفی میکـه تسـ دـن د  گوی خـداوـن کـن
)ـصادقی و فراهانی( که منـشاء خیر و برکت برای 

اللهی به و انسان که مقام خلیفه  باشند.انسان می
حال که حق دارد از تمام او سپرده شده، در عین

ان و  اهـب ــتی نـگ ایسـ مواـهب طبیـعت بهره ببرد ـب
ه طبیعت امانتی اـست محافظ آن نیز باـشد چراک

ــر ـکه ـباـید به   ــت بشـ ــوی ـخداوـند در دسـ از سـ
ل پارد. بلکه عالوه بر محافظت  نـس های آینده بـس

أَکُم    از آن در عمران و آبادانی آن بکوـشد: هُوَ أَنشـَ
تَعْمَرَکمُ ــْ او .  (61)هود،    ...  فِیهَـا  مِّنَ الْـأَرْضِ وَ اسـ

ـشما را از زمین پدید آورد و ـشما را برای آبادانی 
 .در آن گمارد
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معصااومین در مورد گیااهاان    و  قرآنتوصاایاه  

 یکی از مهمترین مظاهر طبیعت  عنوان  به
ش های گیاهی و درختان از مهمترین منابع  پوـش

ــاســی و مهمی در  طبیعی هســتند که نقش اس
چرخه طبیعت و محیط زیســـت دارند که از آن 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:جمله می
از    -1 یکی  غــذایی  گیــاهــان  منــابع  مهمترین 

نقش گیاهان در   -2  ها و سـایر موجودات.انسـان
جلوگیری  -3. تامین اکســـیژن مورد نیاز در جو

ـــیل ــایش ـخاك در مـقاـبل سـ نقش    -4.  از فرسـ
  .ها عنوان دارو و عالج بسـیاری بیماری هگیاهان ب

یاری به بب احادیث و روایات گهربار بـس همین ـس
ــومین نـقل ه از معصـ ــددر این زمیـن ه  شـ ه ـکه ـب

ــاره می ــود: در روایتی از تـعدادی از آنـها اشـ شـ
پیامبر اکرم )ص( چنین نقل شـــده که ایشـــان 

هرکس درختی بکارد و از آن محافظت    فرمودند:
ه د ـب د، ـخداوـن دـه ا ثمر ـب د ـت ه  کـن دازه ثمره آن ـب اـن

ـخواهــد پــاداش  ــتــدرك   وی  مسـ )ـنوری،  داد 
ــاـیل،الف(. ــلـمانی ـکه درختی   الوسـ و ـیا: هر مسـ

کشـاورزی کند، در برابر هر مقدار از آن بکارد یا 
ــان ـیا پرـنده و ـیا حیوانی بخورد ـخداوـند   ـکه انسـ

پاداشــی مثل صــدقه به وی خواهد داد )بخاری، 
اگر عمر  و نیز در ـحدیثی دیگر آـمده:  ق(. 1358

جهان پایان یابد و قیامت برســد و یکی از شــما 
نهالی در دـست داـشته باـشد چنانکه بقدر کاشتن  

رصـت باشـد، باید فرصـت را از دسـت  آن نهال ف
ــتدرك ندهد و آن را بکارد )نوری، ــایل،مس  الوس

ده  . ب( ی کاظم )ع( چنین روایت ـش از امام موـس
م را جال  بز چـش رـس که: نگاه به گیاهان خرم و ـس

ــنی آن میدهد و بهمی ــی، روش افزاید ... )مجلس
العقول( تحف  ــعبــه،  شـ ابن  االنوار،الف؛  . بحــار 

ت درختـک ــیـل ام صـــادق )ع(ونیزدرفضـ  اری اـم
ــلت  مؤمن پس ازمرگ از"  فرمودند: ــش خص ش

ــود می ــالحی که برایش آمرزش  فرزند  برد:س ص
 ـچاه آبی ـکه حفرکرده،  ی ـکه خواـنده،قرآن  طلـبد،

ــته و  بحاراالنوار،  )مجلســی،" ...  درختی که کاش
 قرآنقرائت    کنار  عبارتی کاشت درخت دربه.  ب(

ده تا باقیات و و الحات آورده ـش به    را  توجه ما ـص
درحدیث دیگری آمده    اهمیت مطلب جلب کند.

ــت: ــی )حمزه(  اس ــخص که  امام کاظم )ع(  از  ش
ــاورزی و ــغول کار کش مزرعه  درختکاری در مش

از  -بودنــد عرق  ــان   درحــالیکــه  ایشــ دوپــای 
ــان اینگوـنه    اینـکه چرا  مورد  در  –ریـختمی ایشـ

 ســـؤال کرد.  کنندزمین کار می در  )باســـختی(
  بودند  که ازمن وپدرم بهترآنان  فرمودند:ایشــان  

  آنان کیـستند؟  ـسؤال ـشد:  کردند.زمین کارمی در
 امیرالمؤمنین علی )ع(  )ص(،  ـخدا  پـیامبر  فرمود:

ا  و ـــتان خود  هـمه ـپدرانـمان ـب زمین ـکار   در  دسـ
پیــامبران  و  کردنــدمی عمــل  ــوالن  ،این    ، رسـ

ــینان آ ــت  جانش ــته خداس ــایس نان وبندگان ش
. ب(  ،الشــیعهوســائل  ،عاملی حر کافی و  ،)کلینی

ویق پیامبر الم به درخت  و  تـش رهبران فکری اـس
 لزوم کاوش و  ـسازی کشت وبه ،کـشاورزی  ،کاری 

 ـشگرفی بر دـست تأثیراین  مـسائلی از پژوهش در
ــت و ــالمی گذاش ای درپی ارزنده  آثار جامعه اس

ــت ــور .داش ــخنان ش ــوقی در میان   و این س ش
ان را   ت و آـن ان برانگیـخ اـن ــلـم ه پژوهش،مسـ  ـب

ه راهتجرـب ــی  بررسـ و  دوزی  ــترش اـن هـای گسـ
اورزی، به ت و کـش ت و برداـش ت، داـش ازی کاـش ـس

جا که و توـسعه انواع درخت وادـشت تا آن اـصالح
انقالب کشـــاورزی عظیمی در جامعه اســـالمی  
وایان  لمانان در پرتو ـسخنان پیـش پدید آمد و مـس

را در  دینی توانسـتند دانش ارزنده و سـودمندی 
ار   ــون(.اختـی د )واتسـ ان قرار دهـن انـی رهبر   جـه

ال  اهلل خامنهانقالب حـضرت آیت   1365ای در ـس
در تعلیـمات دینی ـما و در "ـباره فرمودـند:  در این

ـــنت انبـیاء و اولـیا )ع( درـخت ـکاری، آبـیاری و سـ
ــازی زمین و مزرـعه و مرتع و  ادسـ بطور کلی آـب

 ."شودپرورش دام و طیور عبادت محسوب می
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 گیرینتیجه
عنوان یک دین پاســخگو به کلیه اســالم به  -1

ـب ای فراوانی  ــری رهنمودـه ای بشـ ازـه طور هنـی
ت  تقیم در زمینه محیط زیـس تقیم و غیرمـس مـس
داده که با استمداد از آنها و نیز با تکیه بر فطرت 

ــر میدین ــالمتگرای بش آمیزی توان ارتباط مس
ت برقرار کرد. ان و محیط زیـس یکی  -2  بین انـس

ابعاد وجودی انســان )بعد جســمانی( از خاك  از 
ــت و در نـهاـیت نیز ـبه ـخاك بر می  -3 گردد.اسـ

مسخر انسان است   طبیعت و محیط زیست رام و
 برداری نماید.تا انسان به نحو شایسته از آن بهره

تفاده از محیط زیـست یک حق همگانی و    -4 اـس
ها در هر عمومی اسـت و شـایسـته اسـت انسـان

ــتفاده کنند    ای زمان بگونه ــت اس از محیط زیس
ه: اواًل اًـک انـی د. ـث اوز نکنـن ه حقوق افراد تـج ا  ( ـب ( ـب

ــلبهره ــت نس های آینده را از این  برداری نادرس
توجه به اینکه  -5  موهبت الهی محروم نگردانند.

ــان خلیفه ــت بر روی زمین و طبیعت  انس اهلل اس
امانتی است الهی در دست او و اینکه وی وظیفه  

ــعی  ــالح دارد س خود را در برقراری تعادل و اص
برداری عوامل زیســت محیطی نموده، مانع بهره

ناصـــحیح از طبیعت و تخریب منابع طبیعی آن  
های دینی و ترویج باز گشــت به آموزه -6 گردد.

فرهنگ برگرفته از آنها در راسـتای حفظ محیط  
ســازی در زمینه پرداخت به فرهنگ  -7 زیســت.

کردن محیط زیـست  ودهطبیعت و جلوگیری از آل
هو روی  ـب اری  ه درختـک ـب امر آوردن  ک  عنوان ـی
در آخر ـباـید گـفت اگر بتوانیم دین را   -8  عـبادی.

را  ای در اذهان مردم درآورد و آناز حالت کلیشه
صورت کاربردی در زندگی مردم جاری سازیم، به

یاری از ناهنجاری  کالت روزمره جای  بـس ها و مـش
مش، ســالمتی و شــادابی هنجارها، آراخود را به  

 .به امیدآن روز خواهند داد.

 

 خداوندا:
ــافریم و  ــت که در این جهان مسـ ــت اسـ درسـ
ذرا بر این زمین   اتی ـگ ان، لحـظ اروانـی همچون ـک

ان دروازه ا، از مـی دگی و مرگ عبور  زیـب ای زـن ـه
کنیم، اما مسئولیت توجه و مراقبت از خلقت،  می

ئولیت عمل مقام مجرای لطف کردن در بلکه مـس
ــفر  ه در سـ اتی ـک برای مخلوـق الهی  و رحمـت 

 ای.زندگی در اطراف ما هسـتند بر ما مقرر کرده
ا از این ا مؤثریم، ـم ت وجودی آنـه ــعـی رو، بر وضـ
ان ههمچـن ان نیز ـب ه آـن ــدیق ـک ه خود در تصـ نوـب

نمودن و ـشهادت دادن به حکمت و جمال تو در 
کن تا ما را یاری    رـسانند.محـضرت، ما را مدد می

ت   ام خلـق انی نـظ ه معنوی و روـح ه جنـب همواره ـب
ت   ه در کالـم اد حقیقتی ـک ا ـی ــیم و ـب اشـ اه ـب آـگ

)بقره    فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اهللگفتی، آرام گیریم؛
در ".  (115، او  ـچـهره  یــد،  ـن روـک ــو  سـ ـهر  ــه  ب

. در حقیقت همه چیز در خلقت نو به  "آنجاسـت
ت که ما به  ها و تجلیات زیبنو تو بازتاب ایی توـس

قیمت بیشـترین خطر برای روح جاودانه خود، و 
آـلوده  را  آن  ـخوـیش،  ـجهــاـنی  اـین  ــدـگی  زن ـنـیز 

رو ـما را از خودـمان و از هر آنـچه از این کنیم.می
ازـمان می ــور تو ـب دارد، رـهایی ده؛ از دـیدن حضـ

به فلک کشـیده و  های سـرحضـوری که در کوه
های  مانهای جوشان متجلی است، در آسچشمه

اره و آوای بی ـــت ان، در امواج پر سـ دـگ پروای پرـن
ــر،         ـپاـیان درـیا و در نـگاه بیبی گـناه نوزادان. )نصـ

بْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ  .( ــُ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا س
ار ـــمان  النَـّ ـها و زمین را عـبث  در حقیـقت تو آسـ

 .نیافریدی و بیهوده خلق نکردی 
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المیزان و دیدگاه )با تکیه بر تفسیر کریم در مورد نظریه تکامل قرآندیدگاه 
 عالمه طباطبایی(

 
 زاده سید ابوالفتل موسوی

 

  )ره( دانشگاه صنعتی کرمانشاه استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی
 ( mosaviqom251@gmail.com)نویسنده مسوول: 

 
 چکیده 
از نظر علم عالمه   به »ناسازگاری توحید و تکامل«، معتقد است که نظریه تکاملی خلقت  با اعتقاد  طباطبائی 

کریم بنابر ظهور آیات مربوطه دال بر خلقت ثبوتی است، لذا هیچ تعارضی بین علم و    قرآنمردود است و نظر  
شناسی دینی، تنها ناظر به حل تعارض  دین در این زمینه وجود ندارد. راهکار ایشان در تمرکز بر توحید و انسان

حلی  باره جهان هستی، طبیعت و اخالق راه محتوائی است و ایشان در حل تعارض داروینیسم با بینش دینی در
اند. روش ایشان توانائی کامل در حل تعارض ظاهری علم و دین ندارد و تنها در صورتی موفق است ارائه ننموده

توان نشان داد با »جمع توحید و تکامل« در »دیدگاه تکامل توحیدی« می   .که نظریه تکاملی واقعاً ابطال شود
عنوان خالق و مدبر عالم، خداوند به ه تکامل، نفی خدا و فاعلیت او در جهان نیست وکه الزمه پذیرش نظری

 کند.  توانسته طرح و نقشه خود را از طریق فرایند تکامل پیاده می 
 

 المیزان، خلقت، نظریه تکامل، نظریه ثبات انواع کریم، تفسیر  قرآنکلیدی:  هایهواژ
 

 مقدمه
تا پیش از نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی، تفکر 
رایج در علوم طبیعی »نظریه ثبات انواع« بود که 
و  ثابت  جانوری،  و  گیاهی  انواع  آن،  اساس  بر 
مستقل هستند و هیچ نوعی از حیوان به دیگری 
»نظریه  شدن  مطرح  با  اما  نیست.  تبدیل  قابل 

کدیگر  تکامل«، انواع گیاهی و جانوری کامالً از ی
اند، بلکه  جدا نیستند و از ابتدا به این شکل نبوده 

اند. در این تر ابتدائی به وجود آمده از انواع ساده 
نظریه اعتقاد بر این است که همه انواع گیاهی و  
اولیه   ساده  نوع  پنج  یا  چهار  به  جانوری 

گردند. »نظریه تکامل« به انسان نیز سرایت  بازمی 
میمو و  انسان  و  مشترکی داده شده  ریشه  از  ن 

اند. این موضوع درچند سده اخیر به  دانسته شده 
ترین مسائل و مباحث کالمی و  یکی از جنجالی

بحث  لسفی در غرب مسیحی تبدیل شده است.  ف
درباره »خلقت و تکامل« که پس از انتشار کتاب  

در میان عالمان دینی و دانشمندان   »منشأ انواع«

ر عرصه تعارض ترین منازعات ددرگرفت به داغ
علم و دین تبدیل شد. ظهور داروینیسم در عالم  

و  زیست فیلسوفان  تجربی،  عالمان  شناختی، 
تحت را  داروین  الهیدانان  نظریه  داد.  قرار  تأثیر 

الگوئی برای فهم طبیعت شد و الگوهای دیگری 
های مقدس که در تعالیم کلیسا و احیاناً در کتاب

می وارائه  رفت  کنار  به  ترتیب    گردید،  این  به 
زمین تعارضی جدید میان علم و دین در مغرب

این به به  محدود  صرفاً  تعارض  این  آمد.  وجود 
آموزه نمی علمی،  جدید  اکتشافات  که  های شد 

»تفسیر   با  بلکه  است،  کرده  باطل  را  کلیسا 
عالم«،   غایتمندی  و  »نظم  خلقت«،  حکیمانه 
نیز   قدسی«  »اخالق  و  انسان«  ذاتی  »کرامت 

ای که نظریه  های اولیهرض برانگیخت. مناقشه تعا
تکامل در ابعاد مختلف برانگیخت، موجب شد که  

شدی زمین در مقام یافتن برون  متکلمان مغرب
ارائه راه  برآمده و اثبات یا حلبه  هائی در جهت 

نظریه    ابطال ظهور  گرچه    بپردازند. این  بستر 
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زیست الهیاتتعارض  با  مسیحی    ،شناسی  بستر 

ال را  ؤتبع در جوامع اسالمی این سبه ، ه استبود
های دانشمندان  آیا یافته»که    کشیده استپیش 

است زیست سازگار  دینی  تعالیم  با  یا    شناس 
از   ،کوشش برای یافتن پاسخ این مسأله«  ؟خیر

متفکرین  ویژگی که  است  آثاری  عمده  های 
دینی  اندیشه  از  دفاع  در  معاصر  مسلمان 

مورد   اند.نوشته  در  که  آثاری  فراوانی  و  کثرت 
ت» انواعحونظریه  دیدگاه    «ل  در   قرآناز  مجید 

اهمیت  دهنده نشان  ،سده اخیر نوشته شده است 
الدین سید جمال   این مسأله نزد مسلمانان است. 

اسدآبادی از اولین متفکران مسلمان است که با  
به  طور جدی  مسأله تعارض ظاهری علم و دین 

ه مستقلی در این زمینه نگاشته  مواجه شده و مقال 
های متعددی در حلاز زمان وی تاکنون راه  است.

ارائه  اندیشه دینی  با  رفع تعارض نظریه داروین 
رین مسلمان با تاکید  بیین آراء متفکاست. تشده  

مورد سازگاری یا در    بر دیدگاه عالمه طباطبائی 
ویژه تحلیل به  تکامل،نظریه    با  قرآن  ناسازگاری 

ها در حل تعارض با بررسی مبانی و لوازم روش آن
آراء، شناخت    منطقی  در  است  روشنی  رهیافت 

نزد  اندیشه جدید  کالمی  و    .نانآهای  آراء  اهم 
و روش حل  در  معاصر  مسلمان  متفکرین  های 

 قرآنفصل تعارض نظریه تکامل و آیات خلقت در  
ای که با اعتقاد به  ( نظریه1  به شرح ذیل است:

نظری آیات  »سازگاری  با  تکامل  با    ی«،قرآنه 
تفسیر   با  و  تکامل  نظریه  اصلی  هسته  پذیرش 

ی بر وفق آن، تعارض ادعا شده را حل قرآنآیات  
این می  به  قائالن  از  سحابی  یداهلل  دکتر  کند. 

)سحابی،   است  ص  1351دیدگاه   ،214.)  2  )
»ناسازگاری نظریه تکامل  ای که مبتنی بر  نظریه

آیات   عالم  ی«قرآنبا  رد است.  با  طباطبایی  ه 
آیات   با  معارض  تکاملی  نظریه  ی، قرآنقطعی 

تا، دارد )طباطبائی، بی ناسازگاری را از میان برمی 
عالمه153، ص4ج سیدحسین  (.  دکتر  جعفری، 

اهلل جوادی آملی، نصر، استاد مصباح یزدی، آیت
از  آیت نیز  سبحانی  جعفر  و  شیرازی  مکارم  اهلل 

هستند   دیدگاه  این  به  بیقائالن  تا، )جعفری، 
نصر،  101ص ص 1373؛  آملی، 70،  جوادی  ؛ 

، 94تا، ص، مصباح یزدی، بی 93، ص 4، ج1387
 (. 20تا، ص؛ سبحانی، بی 274تا، صشیرازی، بی 

نظریه3 بر(  مبتنی  که  نظریه   ای  »سازگاری 
اهلل مشکینی با  است. آیتی«  قرآنتکامل با آیات  

»تفکیک وحی از فهم مفسران از آن« )مشکینی  
ص1363دبیلی،  ار بر 80،  مطهری  استاد  و   )

و تفسیر علم از    قرآناساس »تفکیک زبانی میان  
خلقت انسان« و »سمبولیک بودن خلقت آدم«،  

های علمی با آیات امکان رقابت و تعارض نظریه
می قرآن منتفی  را  )مطهری،  ی  ،  1370دانند 
 (. 524و  513ص

 
قبال   در  طباطبایی  عالمه  فکری  نظریه  مبانی 

 تکامل
با   داروینیسم  تعارض  مختلف  ابعاد  میان  در 
اندیشه دینی، بحث از »ناسازگاری نظریه تکامل  

تفسیر   توجه   قرآنبا  مورد  بیشتر  خلقت«  از 
عالمه   است.  گرفته  قرار  مسلمان  متفکران 

به را  ناسازگاری«  »دیدگاه  عنوان طباطبایی 
»دیدگاه  در  سحابی  دکتر  دیدگاه  به  واکنشی 

« در کتاب »خلقت انسان« مطرح کرده سازگاری 
است. در خصوص رویکرد عالمه باید تأکید کرد 
که ایشان با اعتقاد به »ناسازگاری نظریه تکامل  

آیات   با  قرآنبا  معارض  تکاملی  نظریه  رد  با  ی«، 
برمی قرآنآیات   میان  از  را  ناسازگاری  دارد. ی، 

اند، پردازی نپرداختهایشان در بحث فوق به نظریه 
ا در مواجهه با آن، لوازم اعتقاد به نظریه تکامل ام

انسان و  عالم  غایتمندی  توحید،  رد  شناسی  را 
عنوان  اند. ما ابتدا لوازم مذکور را بهدینی دانسته

با   سپس  و  نموده  تبیین  ایشان  دیدگاه  مبانی 
المیزان، توجه به تفسیر آیات خلقت طبق تفسیر
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مورد نظریه  گیری ایشان را در  نظر نهائی و نتیجه
 تکامل و خلقت تبیین خواهیم نمود.

تکامل: و  توحید  دغدغه مهم  ناسازگاری  ترین 
مسأله  انسان،  بحث خلقت  در  عالمه طباطبایی 

»تفسیر در  ایشان  است.  المیزان«  »توحید« 
آورده توحید  بر  مختلفی  نحوه  احتجاجات  و  اند 

را   خلقت  نظم  و  عالم  حدوث  انسان،  خلقت 
نیت، ربوبیت، تدبیر و تکمیل و  کننده وحدااثبات

می  خداوند  معبودیت الوهیت  بنابراین  دانند. 
خاص حق تعالی است و عبادت هم منحصر در  

بی  )طباطبائی،  اوست  جذات  ص15تا،   ،392  .)
»اثبات  بحث  در  توحید«  »رساله  در  ایشان 

الوجود لذاته،  کنند که واجبتوحید« استدالل می 
ا قطع نظر از هر ضرورت ازلیه دارد و موجودیت ب

شود. الزمه این امر، اعتباری از ذات وی انتزاع می
)طباطبائی،   اوست  اقدس  وجود  بودن  نامتناهی 

الوجود، واحد است (. واجب22و    15، ص 1390
وحدت   به  اتصاف  در  یعنی  حقه،  وحدت  به 
نیازمند واسطه در عروض نیست. بنابراین، وحدت 

با    حقه حقیقیه مخصوص باری تعالی است، پس
همه وجودات و کماالت، وجودی است مطلق و  

ص )همان،  ندارد  هم  واجب27جزء  الوجود  (. 
به   که  است  وجودی  کماالت  همه  جامع  لذاته، 
هیچ   و  دارند  تحقق  وجود  ذات  در  عینیت  نحو 
کمالی خارج از او نیست، چون وجود صرف است.  
صفات علم، قدرت و حیات، عین ذات نامحدود 

ات وابستگی وجودی و اوست، پس همه موجود
ذاتی به او دارند، چون قائم به ذات خویش است  

  (.35و ذات اشیاء قائم به ذات اوست )همان، ص
عرفانی به    -ایشان در رساله مذکور با نگاه فلسفی

بحث توحید که ملهم از شریعت، کتاب، سنت و  
آمیخته با اشارات، لطایف، آیات و روایات است، 

اسالم و اصول اعتقادی  معتقدند که تمام مبانی  
(. از 42کند )همان، صبه همین اصل رجوع می

جمله مسائل فرع بر توحید، مسأله تبیین »رابطه  
خلق و خالق و خالق و مخلوق«، »عدم استقالل  

خدا«  از  فیض  صدور  »کیفیت  و  خدا«  از  عالم 
گزاره   فقط  عالمه،  نظر  از  توحید  مسأله  است. 

بلکه یک   نیست،  دارد«  بینی  جهان»خدا وجود 
متعالی است؛ یک نگرش جامع به هستی که تمام 
در  موحد  فرد  زندگی  و  داده  پوشش  را  هستی 

دهد  بینش، رفتار و کنش را تحت تأثیر قرار می
یا 50)همان، ص ذاتی«  »توحید  توحید،  این   .)

از  حاکی  که  »احدیت«  مقام  در  است  اطالقی 
وحدت اطالقی حقیقت است و تنها خاص دین 

است از اسالم  عاری  ذات خدا  که  معنا  این  به  ؛ 
همه تعینات و صفات است. ادیان دیگر به توحید 

رسیده  »واحدیت«  مقام  خدا  در  ذات  یعنی  اند، 
(.  76جمیع صفات کمالی را داراست )همان، ص

معنای بساطت ذات و  از نظر ایشان، در توحید به
نفی مغایرت صفات با ذات؛ مصداق صفات، ذات 

صفات، عین یکدیگر و همه  مقدس الهی است و  
)طباطبائی،   هستند  خداوند  ذات  ،  1381عین 

خالقیت36ص در  توحید  افعالی  -(.  و    -توحید 
خلقت  در  شریکی  متعال  خدای  یعنی  ربوبیت 
از   که  تأثیری  هر  و  است  فاعل حقیقی  و  ندارد 
فاعل و مؤثری سر بزند، نهایتاً مستند به خداست  

ندا تأثیر  در  استقالل  فاعلی  هیچ  )همان،  و  رد 
اساس  37ص بر  را  خالقیت  در  توحید  ایشان   .)

اصول حکمت متعالیه و با نظر به حقیقت هستی  
می )همان، صاثبات  در 62کنند  واجب  ذات   .)

نگاه، مبدأ خلقت هر وجود و کمال جودی  این 
 -حیات، علم و قدرت  -است. صفات ذاتی واجب

خالق، رب،   -عین ذات او هستند و صفات فعلی
می   در  -صانع حاصل  غیر  با  ذات  شوند  نسبت 

 (.  76)همان، ص
 

 خلق مدام 
بر   فرع  مسائل  از  طباطبایی،  عالمه  دیدگاه  از 
توحید، »نحوه ارتباط خدا با عالم« است. از نظر  

نمی موجودی  هیچ  واحد فالسفه  از جهت  تواند 
هم فاعل باشد هم قابل، بنابراین باالترین نیاز ما  

د است. در پاسخ به  به خداوند نیاز در اعطای وجو
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این سؤال که مناط نیاز معلول به علت چیست،  
عرفا و فالسفه مسلمان معتقدند که نیاز معلول  

بخش خود تنها در زمان حدوث و به علت هستی 
تمامی   در  بلکه  نیست،  معلول  اولیه  ایجاد 

به لحظه خویش  وجود  هستی های  بخش  علت 
نها  خود نیازمند است. نیاز وجودی عالم به خدا ت

نیاز جهان هستی   در لحظه خلقت نیست، بلکه 
است. مخلوق   و همیشگی  دائمی  نیازی  به خدا 
برای هر لحظه وجودش نیاز به فیض الهی دارد 

از عالم برچیده می پایه  وگرنه بساطش  بر  شود. 
ایجاد   برای  فقط  نه  عالم  موجودات  تقریر،  این 
اولیه، بلکه برای بقا نیز نیازمند خداوند هستند.  

س خلقت به زمان خاصی اختصاص ندارد، بلکه  پ
های وجود جریان دارد. در تمامی آنات و لحظه

»خلق   و  تکوینی  ربوبیت  حقیقی  معنای  این، 
نظری  بحث  یک  صرفاً  مسأله  این  است.  مدام« 
نیست، بلکه تمامی ذرات وجود انسان وابسته به 

ای بین خالق ترین فاصلهعنایت اوست و کوچک
شود. همه موجودات در این میو مخلوق تصور ن 

نتیجه   او هستند.  الهی و جلوه فیض  آیات  نگاه 
که در این دیدگاه تکلیف، پرستش، نیکی و ...  این

می تمام  خود  تفسیری  اوج  به  توحید  و  یابند 
 (. 165و164، ص1390رسد )طباطبائی، می 

کریم   قرآنکنند که آیاتی از  ایشان استدالل می
از نحوه فاعلیت   با تبیین »خلق جدید«، حاکی 

توان به الهی در عالم هستند که از آن جمله می 
رعد مبارکه  کُنَّا   -سوره  ءاَاِذا  قَولَهُم  تَعجَب  »اِن 

می  اگر  جَدیدٍ؟«:  خَلقٍ  لَفِی  اَءاِنّا  از تُراباً  خواهی 
گفتار این منکران خلق    چیزی تعجب کنی همانا

مع  است،  تعجب  شایسته  گویند:  ذلک میجدید 
آیا وقتی پس از مردن خاك شدیم و از ما هر ذره  
جدید   خلقتی  در  آیا  جائی،  افتاده  خاك 

»اَءفَعَیِینا بِالخَلقِ    -و سوره مبارکه ق   -آئیم؟درمی
ااَلوَّلِ بَل هُم فِی لُبسٍ مِن خَلقٍ جَدیدٍ؟«: آیا ما 

و خلق  وقفه   از  هیچ  بدون  که  نو  در  خلقت  ای 

ایم؟ این کوردالن  طبیعت جاری است ناتوان بوده
و   لباس  در  جدید،  خلق  مشهود  نظام  درك  از 

،  1381اشاره کرد )طباطبائی،    -حجابی مستورند 
(. آیات اول سوره حج نیز خلق جدید را  93ص

می  می تبیین  بشر  که  تفسیر  این  با  بیند  کنند، 
تغی بالضروره  می اجسام  که  یر  جماد  مثالً  کنند. 

به   تبدیل  و  پذیرفته  تغییر  محصول زمین است 
شود. این جوهر نامی نیز دگرگونی  نامی می   جوهر

به حیوان، شخص و خلق جدیدی   پیدا کرده و 
می  این تبدیل  در  الحق  و  سابق  وجود  شود. 

طریق   از  تغییرات  و  مرتبطند  هم  با  دگرگونی 
می صورت  لبس  از  پس  لبس  و  پذیرد. حرکت 

مبدأ قابلی این خلقت قوه محض و غایت آن فوز  
 (.  98به مقام تجرد است )همان، ص

 
 شناسی دینی مبانی انسان

موجودی  تنها  انسان  طباطبایی،  عالمه  نظر  از 
عالم   در  جایگاه  برترین  به  نیل  امکان  که  است 
امکان را دارد. ایشان بحث هویت و ماهیت انسان  

فلسفی مورد تحلیل قرار داده را از نگاه دینی و  
تحلیل نهایت،  در  در  اما  ایشان  فلسفی  های 

انسان  است.  خدمت  گرفته  قرار  دینی  شناسی 
خصوص روشی جامع  روش تحلیل ایشان در این

نقل محوریت  با  و  نقل  و  عقل  و   قرآن  -میان 
انسان  -سنت مباحث  است.  به  فلسفی  شناسی 

نمی انسان  و مشخص وجود  بلکجزئی  ه پردازد، 
اوست  وجودی  کلی  احکام  کشف  درصدد 

شناسی  (. مبدأ انسان163، ص1390)طباطبائی،  
های اسالم است. حکمای فلسفی در اسالم، آموزه

انسان در  از مسلمان  برآمدن  با  فلسفی  شناسی 
به   انسان  ناسوتی  و  طبیعی  مرتبه  شناسائی 

  -شناسی نفس او که مرتبط با عالمی برترهستی 
ست و به شناخت چیستی و  ا  -عالم مثال و عقل 

پرداخته مادی  جسم  با  آن  پس  ارتباط  اند. 
شناسی فلسفی در حکمت اسالمی مختص  انسان
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حقیقت  نفس  زیرا  است،  فلسفی  شناسی 
شناسی به نفس ملکوتی اوست )طباطبائی،  انسان
(. موضوع دین اسالم، انسان و غایت  9، ص1381

آن، یعنی نیل به کمال حقیقی یعنی قرب الهی  
که او را شایسته جانشینی خدا و  ت، تا جائی اس

شناخت   است.  دانسته  فرشتگان  سجده  محل 
جامع انسان در دین اسالم مربوط به این است 

می  تبیین  کجا  که  به  آمده،  کجا  از  آدمی  کند 
برمی می  گام  راهی  چه  در  و  به  رود  یعنی  دارد؛ 

تبیین مراحل وجودی انسان و جایگاه وجودی او  
جزیه ابعاد او پرداخته است. عالمه  در هستی با ت

این سه سؤال را در وهله اول مدنظر قرار داده و  
انسان را در سه مقطع پیش از دنیا، دنیا و پس از  
دنیا شناسائی کرده و نتایج را در فهم و تفسیر  
دین و ترسیم سعادت و کمال مطلوب انسان قرار  

جداده )طباطبائی،  ص 16اند  نظر 545،  از   .)
انسان در  ایشان،   بر اساس ساختار    قرآنتصویر 

فطرت   و  ایمان  اختیار،  و  اراده  بعدی  چهار 
و  اعمال  و  بشری  اندیشه  و  آگاهی  توحیدی، 

ترین ویژگی الوهی  رفتارهای ظاهری اوست. مهم 
دیدگاه   از  و    قرآنانسان  اوست  جانشینی  مقام 

خالفتی است که از ناحیه خدا به او واگذار شده 
انسان   این  و  بار  است.  که  است  مخلوقی  همان 

سنگین امانت و والیت الهی را بر دوش گرفته و 
تنها به مصدر جانشینی و مقام صورت امکانی  نه

اله، که محل امانتی است که خدا فقط نزد انسان 
به ودیعه سپرده است و در قبول تکلیف والیت 
الهیه تنها او را شایسته چنین استعدادی دانسته 

(. پس اگر بار والیت 454، ص8است )همان، ج
باید   و  باشد  انسان  به دوش  ناحیه خدا  از  الهیه 
این امانت را به او بازگرداند، او را خلقتی خواهد  
بود و رجعتی هدفمند. خلقت سرآغاز این حرکت  
انسانی   حقیقت  بازگشت  این  اوج  که  رجعت  و 
است، همه سمت و سوئی الهی دارند. پس اگر از  

ت و حقیقت وجودی او  خدا تا خداست، همه هوی
نیز الوهی و روحانی است و بین دو قوس نزولی  

می  مداوم  سیر  و  جریان  در  صعودی  باشد  و 
 (.  400و 399، ص16)همان، ج

 
 انسان موجودی دو بعدی 

عالمه، وجود انسان به جسم مادی و خاکی    از نظر
نمی  دارد.  منحصر  نیز  دیگری  جنبه  بلکه  شود، 

انسا خداوند  ایشان،  نظر  جنبه طبق  دو  از  را  ن 
وجود آورده است. طبیعت  طبیعی و فراطبیعی به 

انسان از خاك و گل آغاز شد و سپس به شکل  
فرزندان    حماء در  اما  درآمد،  صلصال  و  مسنون 

می سرچشمه  آبی  از  آن آدم  قرارگاه  که  گیرد 
میانه صلب و ترائب است. این نسل نیز از نطفه  

تبدیل به  به علقه آمد و علقه به مضغه و مضغه  
از   پیراهنی  به  هم  استخوان  و  شد  استخوان 
گوشت آراسته گردید. اما در روح انسان، سخن 
از خلقتی دیگر است که از آن به »کُن فَیَکُون« 

در مورد دمیدن روح در   قرآنتعبیر شده است.  
کالبد انسان که سبب شرافت وجودی اوست در 

( حجر  مبارکه  »فَاِذا می  29(:15سوره  فرماید: 
سوره  در  که  رُوحِی«،  مِن  فیهِ  نَفَختُ  وَ  سَوَّیتُهُ 

( »ثُمَّ   14(: 23مؤمنون  است:  دیگر  خلقی  انشاء 
خود خاطر آن بهاَنشِاناهُ خَلقاً ءآخَرَ« و خداوند به

اهللُ اَحسَنُ الخالِقینَ«.  گوید: »فَتَبارَكَتبریک می
الفصول حقیقت انسان است. معرفت به  روح فصل 

امری حضوری  به    روح  معرفت  است که موجب 
می ج  شودخدا  ص17)همان،  آیات 269،   .)

 اند: کریم دو گروه قرآنمربوط به روح در 
تر بوده و  دهند روح پیش ( آیاتی که نشان می 1

سپس به بدن تعلق گرفته است، نظیر آیات نحوه 
و   28(:15پیدایش آدم ابوالبشر در سوره حجر )

( رَبُّک72َ(: 38سوره ص  قالَ  »اِذ  اِنّی   :  لِلمَلئِکَۀِ 
خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ فَاِذا سَوَّیتُهَ وَ نَفَختُ فیهِ مِن  

 رُوحِی فَقَعُوا لَهُ مِن ساجِدینَ«. 
دهند روح از همین نشئه  آیاتی که نشان می   (2

برمی بدن  و  مادی طبیعت  موجود  یعنی  خیزد، 
گذارد و به مرحله سر می اطوار و ادواری را پشت 
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ای که به خلقت آدم از خاك در آیهرسد.  روح می

می  اشاره  آب  از  او  نسل  خلقت  آن و  گاه  کند، 
گوید نطفه را علقه، علقه را مضغه، و مضغه را می 

پدید  دیگر  خلقتی  به  را  او  و  کرده  استخوان 
مادی   تحوالت  سنخ  از  دیگر  خلقت  آوردیم، 
نیست. مهم گذر انسان از مراحل گفته شده است  

ها شود )همان، و معلم فرشته تا از موانع بگذرد  
ص17ج در    (. 270،  طباطبایی،  عالمه  نظر  از 

تسویه انسان هر عضو آن در جایى قرار گیرد که  
بگیرد قرار  جمله  ؛  باید  از  نیست  بعید  ى نّاِ) و 

جمله    (قٌخالِ سَاِفَ)و  که    (هُیتُوَّذا  شود  استفاده 
تدریج و در طول زمانى  خلقت بدن انسان اولى به 

ست از ا صورت گرفته، ابتدا خلق بوده که عبارت
 آورى اجزاء و سپس تسویه بوده که عبارتجمع

را در جاى    ئیست از تنظیم اجزاء و نهادن هر جزا
. و اگر در جاى  است  گاه نفخ روح بودهآن   مناسب،

فرموده   تُمِ  هُقَلَخَ )دیگر  ن  کُ  هُ لَ  قالَ   مَّثُ  رابٍن 
براى   ،(ونکُیَفَ ندارد،  منافات  ما  استفاده  این  با 

ایجاد روح،    (...هُلَ  قالَ  مَّ ثُ)که جمله  این به  ناظر 
بدن به  راجع  نه  است  انسانیت  نفس  ،  یعنى 

آنهمچنان از  بعد  دیگر  جاى  در  خلقت  که  که 
کند درباره خلقت روح چنین  تدریجى را بیان مى

منظور و  )ثُمَّ اَنشِاناهُ خَلقاً ءآخَرَ(.  نماید:  تعبیر مى 
ایجاد روح در   ،(وَ نَفَختُ فیهِ مِن رُوحِی)از جمله  

برقرار کردن رابطه میان بدن و روح و    آدمى است
همچنان آیه  است،  در  ى  فِ  ۀًطفَنُ  لناهُعَجَ   مَّثُ)که 

النُّقنَلَخَ  مَّ ثُ  کینِ مَ  رارٍقَ العَقنَلَخَفَ  ۀً قَلَعَ  ۀَ طفَا    ۀَ قَلَا 
  حماً لَ  ظامَا العِونَسَ کَفَ  ظاماًعِ  ۀَضغَا المُقنَلَخَفَ  ۀًضغَمُ
یَقُ)، و آیه  (رَآخَ  لقاً خَ  اناهُنشَاَ  مَّثُ  کُلِم مَیکُفّوَتَل 

. اردبه این معنا اشاره د  (مکُبِ  لّکُ   ى وَذِالَّ  وتِ المَ
چون در آیه اول روح انسانى همان بدنى است که  

که چیزى بر  خود گرفته، بدون ایندیگر به خلقت  
آن اضافه شده باشد. و در آیه دوم روح در هنگام 

مى  گرفته  بدن  از  بدن  حالى  در  ،شودمرگ  که 

کم به آن  از  چیزى  و  است،  باقى  خود  حال 
که نمى است  وجودى  امر  روح،  پس  گردد. 
متعلق   یعنی  ،نفسه یک نوع اتحاد با بدن داردفى

ر عین حال یک نوع استقالل هم  به بدن است و د
وقت تعلقش از بدن  که هر   طورى به   ،از بدن دارد

  (. 20، ص 15)همان، ج  شودقطع شد از او جدا مى 
می  را  ایشان  بهبحث  نیز توان  دیگری  صورت 

آیاتی که به مراحل خلقت   (1  بندی کرد: تقسیم 
تکوین   مراحل  پایان  در  و  دارد  اشاره  انسان 
معرفی  را  جدیدی  مرحله  انسان،  جسمانی 

کند که با مراحل پیشین متفاوت است. این  می 
مرحله جدید همان دمیدن روح در کالبد انسان  
به صراحت معرفی   اشاره و گاه  به  است که گاه 

،  14(:  23شده است. در سوره مبارکه مؤمنون )
به   از گل  انسان  به مراحل خلقت  اشاره  از  پس 
نطفه و سپس علقه و پس از استخوان و رویش 

اَنشَاءناهُ خَلقاً آخَرَ گوشت بر آن می فرماید: »ثُمَّ 
»آن الخالِقینَ«:  اَحسَنُ  اهللُ  خلقت  فَتَبارَكَ  گاه 

بهترین   که  خدا  بر  آفرین  آوردیم.  پدید  دیگر 
ست که مرحله خلقت  آفرینندگان است.« روشن ا

که از دیگر از مراحل پیشین جدا شده؛ ضمن این
با واژه خلق و جعل  نیز مراحل قبل  نظر لفظی 

که پس از آن خداوند    -آمده، اما این مرحله خاص
  - کندالخالقین معرفی میعنوان احسنخود را به

آمده، که نشان    -معنای چیزی جدیدبه   - با انشاء
با مراحل جسمانی  می  تفاوت دارد )همان، دهد 
  9و    8،  7(:  32(. در سوره مبارکه سجده )21ص

به صراحت دمیدن روح بیان شده است: »اَلَّذِی 
مِن  ااِلنسانَ  بَدَاَء خَلَقَ  وَ  خَلقَهُ  اَحسَنَ کُلِّ شَیءٍ 

. ثُمَّ  ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُاللَۀٍ مِن ماءٍ مَهینٍ   طینٍ.
هِ وَ جَعَلَ لَکُم السَّمعَ وَ  سَوّاهُ وَ نَفَخَ فیهِ مِن رُوحِ

»همان   تَشکُرونَ«:  ما  قَلیالً  ااَلفئِدَۀَ  وَ  االَبصارَ 
که هر چیزی را که آفریده، نیکو آفریده و کسی

خلقت انسان را از گل آغاز کرد. سپس تداوم نسل 
گاه اندام او را از چکیده آبی پست مقرر فرمود. آن
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دمید و او را درست کرد و از روح خویش در او  
ها قرار داد. چه برای شما گوش و دیدگان و دل

که آشکار است گذارید.« چناناندك سپاس می
در این آیات، پس از خلقت بدن و بعد جسمانی 
انسان و تسویه و تعادل آن، دمیدن روح الهی در  

بی جسم  سوره  آن  در  است.  شده  مطرح  جان 
نیز در   72(:  38؛ و ص ) 29(:  15مبارکه حجر )

گونه    وئی قصه خلقت حضرت آدم، به همین بازگ
از دمیدن روح پس از تسویه جسم خبر داده و  

فرماید: »فَاِذا سَوَّیتُهَ وَ نَفَختُ فیهِ مِن رُوحِی  می 
درست  را  آن  وقتی  »پس  ساجِدینَ«:  لَهُ  فَقَعُوا 
به   او  پیش  آن دمیدم،  روح خود در  از  و  کردم 

مو در  آیه  دو  این  گرچه  درافتید.«  رد سجده 
الغاء  با  که  است  آشکار  نازل شده،  آدم  حضرت 

انسان سایر  مورد  در  صادق خصوصیت  نیز  ها 
به  ایناست؛  نیز همین  ویژه  که در سوره سجده 

 -یعنی دمیدن روح پس از تسویه جسم  -مطلب
( آیاتی که 2  ها مطرح شده است.برای همه انسان

ها آمده است.  درباره مرگ و چگونگی جان انسان
، در این زمینه  46(:  23مبارکه مؤمنون )  در سوره

مَوتِهامی  حینَ  االَنفُسَ  یَتَوَفّی  »اَهللُ  ...«:    فرماید: 
ستاند.  تمامی باز می خدا روح را هنگام مرگشان به 

است.   ارواح  آیه، همان  این  در  انفس  از  مقصود 
از جسم چیز  انسان غیر  این است که  آیه  مفاد 

را بدن در دنیا  شود، زیدیگری دارد که گرفته می 
گردد، پس آن چیزی که ماند و متالشی می می 

شود بدن مادی نیست. عالمه در تفسیر  گرفته می 
می  آیه  بدن  این  مغایر  و  موجود  نفس  فرمایند 

شود و مستقالً  ای که از آن جدا میگونه است؛ به 
می  ادامه  خود  حیات  که به  دیگری  آیه  دهد. 

ست از سوره توان در این بحث بدان استناد جمی 
است که درباره لحظه مرگ    93(:  6مبارکه انعام )

ها ظالمان است که فرشتگان مرگ خطاب به آن
هایتان را بیرون گویند: »اُخرِجُوا اَنفُسَکُم؛ جان می 

( آیات مربوط 3  (.269، ص17دهید« )همان، ج
به وجود عالم برزخ و عذاب یا پاداش الهی در این  

نفس یا روح دارد. در این عالم نیز داللت بر وجود  
رود، اما روح  دنیا بدن پوسیده شده و از بین می

انسان در جهانِ بین دنیا و آخرت وجود دارد و از  
گرفتار  نعمت عذابش  در  یا  برخوردار  آن  های 

است. آیاتی که بر زنده بودن شهدا و مرزوق بودن  
همین  آن از  نیز  دارند  داللت  پروردگار  نزد  ها 

مبارکه بقره  روند، مانند سوره  میشمار  دسته به 
. عالمه در باب  169(:  3)  عمرانو آل  154(:  2)

مانند آن و  آیات  از  ها می این  آیاتی که  فرمایند 
حقیقت  آن این  استفاده  قرآنها  برزخ  عالم  یِ 
بسیارند  می  دارند،  اشاره  مطلب  این  به  یا  شود، 

(. از نکات قابل توجه 348-349، ص1)همان، ج
خود  وند در چند مورد روح انسانی را به که خدااین

  (:15)  های مبارکه حجرنسبت داده است. سوره 
از این   72  (:38و سوره ص )  9  (: 32، سجده )29

و   جایگاه  بر  اشاره  مورد  آیات  هستند.  دسته 
موجودات   سایر  میان  در  انسانی  روح  منزلت 
داللت دارد و همین امر مسئولیت انسان را بسی  

 (.350)همان، ص کند تر میسنگین 
 

 مراحل وجودی انسان 
توسط   ممکنات  وجودی  مراتب  و  مراحل  سیر 
عالمه در دو مرحله قوس نزول و صعود ترسیم  
شده است. هر یک از این دو قوس به مراتب تجرد 
عقلی، تجرد مثالی و مرتبه طبیعی یا عالم ماده  
تقسیم شده است. اعتقاد به عالم مثال و عقل که  

ء و صفات قرار دارند، مورد تأیید مادون عالم اسما 
آیات الهی نیز هستند. ایشان در بیان قوس صعود  

گویند صعود به باالترین مرتبه بدون و نزول می 
و   حرکت  آغاز  نقطه  میان  درجات  تمام  از  گذر 
محل رجوع نهائی، ناممکن است. هبوط به دنیا  
همان نزول از مرتبه کمال به نقص و سقوط از  

صدور خلق خالق متعال به این    فطرت اولی است. 
به  حرکت  یعنی  دیگر  سیر  و  است  سمت شکل 

حق جوار  آن،  از  برتر  و  همان بهشت  تعالی 
بازگشت به فطرت و توجه نفس به کمال است؛  

سوی خالق و مبدأ خویش تنها  بازگشت خالیق به
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از این راه است نه غیر آن. این مراحل حاکی از  

وجودی است )طباطبائی،  توانائی انسان در سیر  
(. عالمه انسان قبل از دنیا را با  163، ص1390

توجه به علل و مبادی وجودی او در مراتب تجرد  
کند. علت  عقلی و مثالی قوس نزول بررسی می 

و  کمالی  خصوصیات  همه  با  انسان  وجودی 
وجودی، در عالم مثال و عقل است و مرتبه مثالی  

ست. روح انسان انسان در زمره پاکان و مالئکه ا
متعلق به عالم امر است نه عالم خلق. روح علت 
به  امر  مرتبه  در  که  است  انسان  دنیائی  حیات 
مرتبه خلق با بدن متحد گشته و به تدبیر و اداره  

می انسان  جسمانی  قوای  و  جسم  پردازد. امور 
نکته مهم، تجرد عالم برتر و مبدأ وجودی انسان 

ب متعلق  روح  است.  ماده  عالم  در و  امر  عالم  ه 
مرتبه وجود مجردات است، پس حقیقتی مجرد 
است. حقیقت وجودی انسان همان وجود مجرد  
و وابسته به مبدأ برتر است. بدن تابع آن وجود  
برتر است و این دو با هم هویت جمعی انسان را  

می  )طباطبائی، شکل  ص 1381  دهند  و   19  ، 
به 20 انسان، ورود  مرتبه بعدی سیر وجودی   .)
لم ماده و طبیعت است. روح و جسم در این  عا

مرتبه با هم تعامل دارند. انسان در دنیا، گسسته  
از مبدأ و پیشینه و آینده خود نیست. اگر مانعی  
پیش نیاید، او سیر استکمالی خود را تا باالترین 

ترین مرتبه وجودی مرتبه ادامه خواهد داد. پائین 
مل صالح انسان، زندگی دنیاست که با ایمان و ع

از این پستی رهائی یافته و مجدداً به مراتب برتر 
کند. روح امری فناناپذیر است و دنیا و  صعود می 

آخرت از هم گسسته نیستند. روح ابتدا وارد عالم  
می  سیر برزخ  مراحل  از  مرحله  آخرین  و  شود 

می  اتفاق  قیامت  در  انسان  انسان  پس  افتد. 
ه با سیر  وجودی است مخلوق، وابسته به مبدأ ک

تکوینی قدم به دنیا نهاده و پس از دنیا حیاتی  
ابدی خواهد داشت. هویت انسان، ثابت و حقیقت  

و  وجودی  نیست  جدا  او  اعمال  و  افکار  از  اش 

او در  به شیوه حیات  او وابسته  سرنوشت آینده 
 .  (196 ، ص13تا، جدنیاست )طباطبائی، بی 

 
 آیات خلقت 

به »خلقت   ریمک  قرآندر    طور کلی آیاتی کهبه
( »شباهت  1اند:  به شرح ذیل  انسان« اشاره دارند،

خلقت حضرت عیسی)ع( به خلقت آدم از تراب«، 
»قدرت خداوند در    ؛59عمران:در سوره مبارکه آل

؛  5خلقت انسان از تراب«، در سوره مبارکه رعد:
در تراب«،  از  انسان    مبارکه   سوره   »خلقت 

های ر سوره »خلقت انسان از ارض«، د   ؛ 20روم:
(  2؛  17و نوح:  32؛ نجم: 55؛ طه:61مبارکه هود: 

سوره در  طین«،  از  انسان  مبارکه  »خلقت  های 
؛  12؛ مؤمنون:11و    10؛ اعراف:61؛ اسراء:2انعام:

؛ »خلقت انسان از طین  77و    71و ص:   7سجده:
مبارکه سوره  در  »خلقت  11صافات:  الزب«،  ؛ 

؛  14انسان از صلصال«، در سوره مبارکه الرحمن:
»خلقت انسان از حماء مسنون«، در سوره مبارکه  

»خلقت انسان از آب«،    (3؛  33و   26و    28حجر:  
سوره مبارکهدر  انبیاء:53فرقان:  های  و    30؛ 

سوره  ؛45نور: در  نطفه«،  از  انسان  های »خلقت 
نحل: مؤمنون: 4مبارکه  یس:13؛  نجم: 77؛  ؛  46؛ 

»خلقت    ؛39  و معارج:  59و  58  ؛ واقعه:19عبس: 
 سجده:   های مبارکهاز ماء مهین«، در سوره انسان  

؛ »خلقت انسان از ماء دافق«، در  20و مرسالت:  8
»خلقت حضرت   (4؛  7  و  6سوره مبارکه طارق:  

سوره  در  نطفه«،  از  انسان  نوع  و  خاك  از  آدم 
و 37کهف:   مبارکه  خاك  از  انسان  »خلقت  ؛ 

؛ »خلقت انسان 11نطفه«، در سوره مبارکه فاطر:
از نطفه سپس از علقه سپس از  از خاك سپس  

سوره  در  عظام«،  و  حج: مضغه  مبارکه  ؛  5  های 
؛ »خلقت انسان 2  و انسان:   14  ؛ نوح:14  مؤمنون: 

در  علقه«،  سپس  و  نطفه  سپس  خاك  از 
غافر: سوره  مبارکه  قیامت:    67  های  و    37،38و 

مبارکه  39 سوره  در  علقه«،  از  انسان  »خلقت  ؛ 
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نفس از وند ( »خلقت انسان توسط خدا5؛ 2علق:
در سوره انعام:1نساء:  مبارکه  های واحده«،  ؛  98؛ 

  8؛ نباء:45؛ نجم:  13؛ حجرات:  6؛ زمر: 189اعراف:
؛ و »بازگشت نسل نوع انسان به آدم«، در 3و لیل:

توان بر این آیات را می .172سوره مبارکه اعراف:
 بندی کرد:صورت زیر دستهاساس محتوا به 

 
 : خلقت انسان از تراب یا طین

یا  آیاتی که به خلقت انسان از »تراب« )خاك( 
کنند، خود به  »طین« )گل( و مانند آن اشاره می 

شوند. دسته اول آیاتی که به دو دسته تقسیم می 
آیاتی  حضرت آدم اختصاص دارد؛ و دسته دوم 
که ظاهراً تنها به ایشان اشاره ندارد، بلکه بر سایر  

لقت انسان  ها نیز قابل اطالق است. منشأ خانسان
در این آیات، »ارض« )زمین(، »تراب« )خاك(، 
»طین« )گل(، »حماء مسنون« )گل سیاه بدبوی  
و   چسبنده(  )گل  الزب«  »طین  آمده(،  عمل 

شده( معرفی شده است.  »صلصال« )گل خشک
گونه تعارضی در این آیات وجود ندارد. ارض  هیچ

همان خاك مطلق اشاره دارند، اما وقتی  و تراب به
گویند )همان، آب آمیخته شد به آن طین میبا  
(. وقتی گل مدتی بماند مانند لجن  222، ص 12ج

که گویند و هنگامی شود و به آن حماء میبدبو می 
اندازه  به  را  از آن  آن  زبری  که  دهند  مالش  ای 

گفته   مسنون  آن  به  یابد،  صیقل  و  برود  میان 
یافته از این جهت که  شود. و همین گل صیقل می 

اك است، آن را طین الزب گویند )همان،  چسبن
عمل آمده وقتی بماند  (. این گل به 188، ص17ج

می نامیده  صلصال  شود،  )همان، و خشک  شود 
بنابراین بر اساس مجموعه این   (.222، ص12ج

به  سیاه  گل  از  انسان  آمده آیات،  که عمل  ای 
آفریده خشک آیات  شده،  به  توجه  با  است.  شده 

هم پیدایش  که  انساندیگری  آدم  ه  از  را  ها 
میمی  آنداند،  از  گفت  گل توان  از  آدم  که  جا 

انسان بقیه  از گل  آفریده شده،  واسطه  با  نیز  ها 
اند، پس خلقت از خاك، گل و مانند  آفریده شده 

آن به طور مستقیم به آدم اختصاص دارد و در  
انسان غیرمستقیم  مورد  و  واسطه  با  دیگر  های 

 است. 
 

 آب خلقت انسان از 
در مورد آیاتی که منشأ خلقت انسان را از »آب«  

به می  احتمال  سه  می داند،  به  نظر  شاید  رسد. 
همان آیات دسته پیش اشاره داشته باشد، به این  

به  خاك  و  آب  ترکیب  از  طین  که  دست  معنا 
ترتیب اشاره به آب و خاك و آید، که به اینمی 

طین در واقع یک چیز است. دومین احتمال این 
آیها آن  به  که  که  ست  باشد  داشته  اشاره  ای 

فرماید همه موجودات زنده را از آب آفریدیم.  می 
خلقت  از  مقصود  که  است  این  دیگر  احتمال 
»نطفه«  از  انسان  پیدایش  همان  ماء  از  انسان 
باشد. این احتمال از جهتی بر دو احتمال سابق  

به آیات  برخی  در  زیرا  دارد،  واژه ترجیح  جای 
 ماء مهین« و »ماء دافق« یاد شده است.نطفه از »

 
 خلقت انسان از نطفه:

از نطفه می  نیز  آیاتی که پیدایش انسان را  داند 
همین مرحله هائی که تنها بهدو گروهند. اول آن

کنند. گروه دیگر آیاتی )پیدایش نطفه( اشاره می 
را  خاك  از  پیدایش  نطفه  از  پیش  که  هستند 

این آیات  مطرح می  به کنند. در  احتمال  نظر  دو 
که هر انسان ابتدا از خاك بوده رسد: یکی اینمی 

آن   از  پس  غذا  به  تبدیل  خاك  سپس  و  است 
گیری تبدیل به نطفه و سپس سایر مراحل شکل

می  این  انجام  که  است  آن  دیگر  احتمال  شود. 
و  از خاك  به خلقت حضرت آدم  ابتدا  آیات در 

انسان سایر  پیدایش  به  اسپس  نطفه  از  شاره  ها 
 داشته باشد. 

 
ها از نسل آدم هستند و آدم و حوا،  همه انسان

 اند:پدر و مادر نوع انسان
ها را از نسل »آدم«  این دسته از آیات، همه انسان

عنوان پدر و مادر نوع  داند و از »آدم و حوا« بهمی 
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آیات  در  تنوع  وجود  با  است.  کرده  یاد  انسان 

ها  بین آنخلقت انسان هیچ تعارض یا اختالفی  
دسته  خلقت  نیست.  به  اول(  )گروه  آیات  از  ای 

ای دیگر )گروه دوم حضرت آدم اشاره دارد، دسته 

انسان سایر  خلقت  به  سوم(  طریق  و  از  ها 
به   نیز  چهارم(  )گروه  دیگری  آیات  و  تولیدمثل 

 پردازند. ها و حضرت آدم می رابطه بین انسان 

 توان در جدولی به شکل ذیل نشان داد:بندی فوق را میدسته

 
 ی قرآنتحلیل نسبت نظریه تکامل با آیات 

 رد قاطع نظریه تکامل
از )خاك؛ آب؛    انسان  طبق جدول فوق، خلقت 

نطفه و نفس واحده(، و )تراب، طین، ارض، حماء 
با   است  و صلصال(، ممکن  مسنون، طین الزب 
بازگشت   اما  باشد؛  داشته  تعارض  تکامل  نظریه 

ها از طریق ها به آدم و حوا و تکثیر آنهمه انسان
سازگار   تکامل  نظریه  پذیرش  با  تناسل  و  توالد 
است. ظاهر آیات دسته اول این است که خداوند  

آمده ساخته و سپس    عملاولین انسان را از گلِ به 
خلقت آدم روح را در آن دمیده است. البته مسأله  

خودی خود با نظریه  از خاك یا گل و مانند آن، به 
ای آن  گونه توان به تکامل تعارض ندارد و حتی می 

دو را با هم جمع کرد؛ زیرا منشأ همه موجودات  
(. اما  227، ص4زنده آب و خاك است )همان، ج

ای  گونه ، خلقت اولین انسان به قرآندر دو آیه از  
با  ظاهراً  که  است  شده  تکامل    مطرح  نظریه 

  59(:3عمران )تعارض دارد. اولین آیه از سوره آل
است که در پاسخ به یهودیان نجران در گفتگو با  
حضرت  خلقت  چگونگی  مورد  در  اکرم  پیامبر 

می  عیسی یهودیان  است.  شده  نازل  گفتند  )ع( 
رو غیرممکن است انسان پدر نداشته باشد، از این

به عیسی)ع(  حضرت  بودند  نامشروع  طور  قائل 
دنیا آمده است. بر همین پایه، خداوند در این به

می شریفه  عِ  لَثَمَ  نَّ»اِفرماید:  آیه  اهلل  ندَعیسی 
تُمِ  هُقَلَخَ  مَدَءآ  لِثَمَکَ ن  کُ  هُ لَ  قالَ  مَّثُ   رابٍن 
آیه، تشبیه    .«ونُکُیَفَ این  نزول  به شأن  با توجه 

این  حضرت عیسی از  به حضرت آدم  جهت )ع( 
همین دلیل  اند. بهکدام پدر نداشته است که هیچ

می  تکامل گفته  نظریه  با  آیه  این  ظاهر  شود 
تعارض دارد؛ زیرا بر اساس نظریه تکامل، اولین  
انسان نیز از طریق توالد پدید آمده است )همان،  

(. مورد دیگر آیات هفتم و 334و    333، ص3ج
ااِلنسانَ   خَلقَ  »وَ َبَدأَ  است:  سجده  سوره  هشتم 

طینٍ ماءٍ    * مِن  مِن  سُاللَۀٍ  مِن  نَسلَهُ  جَعَلَ  ثُمَّ 
پیدایش   به  نیز  دیگری  آیات  در  گرچه  مَهینٍ«. 
شده،   اشاره  نطفه  از  سپس  و  خاك  از  انسان 
ویژگی این آیه این است که خلقت اولین انسان  

ا انسانرا  پیدایش  و  ز  کرده  تفکیک  دیگر  های 
از گل و نسل او را از  می  انسان را  فرماید اولین 

 نحوه خلقت انسان در آیات الهی از نظر عالمه طباطبایی 
منشاء خلقت: ارض، تراب، طین، حماء مسنون،  

 طین الزب و صلصال. 

طور مستقیم(، سایر حضرت آدم )به
 طور غیرمستقیم(ها )بهانسان

 1 »خلقت از خاك« 

 خاك+آب؛( طین= 1
 ( ماء: آب، نطفه، ماء مهین، ماء دافق.2

 2 »خلقت از آب«  ها سایر انسان

 ها ( نطفه: سایر انسان1
( پیدایش نطفه از خاك و تبدیل آن به علقه و 2

 مضغه
 .ها از نطفه( پیدایش آدم از خاك و سایر انسان3

 3 »خلقت از نطفه«  ها آدم و سایر انسان

 ها و آدمنرابطه بین انسا آدم و حوا
»آدم و حوا پدر و مادر نوع 

 انسان«
4 
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این از  آفریدیم.  شامل  نطفه  نطفه  از  خلقت  رو 
نمی آدم  نظریه حضرت  با  مسأله  این  که  شود 

ج  )همان،  است  ناسازگار  ص 15تکامل  و    23، 
(. عالمه طباطبایی سه  374، ص  16همچنین ج 

م تفسیر  را در  که   قرآنواد  نظر  آدمی  مورد  در 
می انسان منتهی  او  به  موجود  نقل  های  شوند، 

( عده معدودی از افراد  2( آدم نوعی1کنند:  می 
( فرد انسانی معین مشخص. ایشان با پذیرش 3

کنند:  نظر سوم سه نظر در مورد آن را نقل می 
نظر  1 طبق  که  انسان  نوع  از  فردی   )

وجود  ون به ها از نوع دیگری مثل میمداروینیست
( فردی از انسان که از انسانی که به  2آمده است  

( توالد  3وجود آمده است  کمال فکری نرسیده به 
منقطع   همسرش  و  آدم  به  رسیدن  با  تناسل  و 
شده و این دو بدون تولد از پدر و مادری از زمین  

نظر سوم را میآفریده شده  ایشان  و  اند.  پذیرند 
یفه »اِنَّ مَثَلَ عیسی  نظر اول را با توسل به آیه شر

کنند و نظریه تکامل ...« رد می  عِندَاهللِ کَمَثَلِ آدَم
، ص  16دانند )همان، جرا فاقد ارزش علمی می 

(. ایشان برای رفع تعارض علم و دین 255  -256
ای  در مسأله خلقت انسان، نظریه تکامل را فرضیه 

ای را هم که برای غیر قطعی تلقی کرده و ادله
دانند. ایشان شده، از اثبات آن قاصر میآن ذکر  

حیث   از  کامل  نوع  پیدایش  صرف  که  معتقدند 
مدت در  ناقص،  نوع  از  بعد  های تجهیزات، 

طوالنی، بیش از این داللت ندارد که سیر تکاملی  
صورت قبول  برای  حیوانی  ماده  مختلف  های 

تدریج بوده است، پس او بعد از پذیرش صورت  به
ا حیوانی،  نوع  کامالً ناقص  حیات  قبول  ستعداد 

صورت   پذیرش  از  بعد  و  کرده  پیدا  انسانی 
به  پست  شریف  موجوداتی  موجودی  صورت 
که موجودات کامل از ناقص  درآمده است. اما این

  -شناسان استکه ادعای زیست  -اندمتولد شده 
گوید که  کند و نمیرا اثبات نمیدلیل مزبور آن 

عب شده، و  حیوانات کامل از حیوانات ناقص منش
انسان و میمون  بین همه آن ها و در آخر میان 

آن است.  یافتهخویشاوندی  تاکنون  که  چه  اند 
می  هرچه شهادت  تدریجی،  دگرگونی  بر  دهد 

هست دگرگونی در یک نوع است که همواره از  
می منتقل  دیگر  صفتی  به  از  صفتی  ولی  شود، 

است   نشده  منتقل  دیگری  نوع  به  نوعیتش 
ص اساس  257-269)همان،  این  بر  ایشان   .)

توان پذیرفت که نشأه زندگی از می   فرمایند:می 
نظر کمال و نقص و شرافت و پستی دارای مراتب  
زندگی   زندگی،  مرتبه  اعلی  و  است  مختلفی 

پائین  آن  از  و  است  حیوانات  انسانی  زندگی  تر، 
نمی مراتب  اختالف  نتیجه است.  را  تطور  تواند 

س غیریقینی زد. پس  توان از آن حددهد. اما می 
ای است حدسی که ممکن  فرضیه تطور، فرضیه 

تر جای آن را بگیرد )همان، ای قوی است فرضیه 
را  259ص انسان  اولین  مستقل  خلقت  عالمه   .)

دانند. همچنین  )نه نص آن( می   قرآنظاهر آیات  
و   دانسته  ناکافی  را  تکامل  شواهد  و  دالیل 

تکا نظریه  قطعی  اثبات  در صورت  مل،  معتقدند 
پذیرند )همان، ص  بر طبق آن تأویل  قرآنآیات  
(. به این ترتیب از نظر ایشان نظریه 255  -256

  قرآنتکاملی خلقت از نظر علم مردود است و نظر  
خلقت  بر  دال  مربوطه  آیات  ظهور  بنابر  کریم 
قابل   که  است  خاك  از  آدم  مستقیم  و  ثبوتی 

به اشکال دیگر هم نمی  از تفسیر  امر  باشد. این 
ضروریات  ض از  بلکه  نیست  دین  ی قرآنروریات 

نه  می  مستقل  است  نوعی  انسان  بنابراین  باشد. 
)میمون(.تحول دیگر  نوعی  از  نسل  یات،  آ  یافته 

متولد شده از نطفه را منتهى به دو فرد از    بشرِ
دانند و درباره  انسان به نام آدم و همسر او حوا مى

این به  دارند  صراحت  دو  آن  تراخلقت  از  ب  که 
پس انسانیت منتهى به این دو تن است و   ،بوده

این دو تن هیچ اتصالى به مخلوقات قبل از خود  
هم نداشتندو  خود  مثل  و  بدون    ،جنس  بلکه 

شده  حادث  ج  اندسابقه  ص  4)همان،   ،146 -
می 139 استدالل  ایشان  گفته  (.  به  که  کنند 

زیست انواع،   شناسدانشمندان  تحول  در 
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بی دموجودی  کم  کم  شده،  روح  روح  ارای 

سر به پشت  را  کمال  مراحل  حیوان،  صورت 
شکل بوزینه و میمون درآمده است،  گذاشته و به 

سپس با تحوالتی دیگر و از دست دادن عضوهایی 
صورت انسان دوپا و دارای قدرت سخن از بدن به 

یک   انسان قبالًعبارت دیگر،  به   تکمیل شده است.
بود حیوان  شد  ه فرد  انسان  تکامل  با  است؛  و  ه 

ترکیب موجود در زمین، با تکامل از صورتى یعنی  
نخست گیاه پیدا شده و    ،صورت دیگر درآمدهبه

آن و  آبى  حیوان  و بعد  ذوحیاتین،  حیوان  گاه 
از  ها  . اینسپس حیوان صحرائى و در آخر انسان

تحول که خواسته  فرضیه  را  آثارى  و  اند خواص 
ى نبوده و بعدا پیدا شده توجیه  در نوع انسان  قبالً

خصوصى که فقط این فرضیه هاما دلیل ب   ،کنند 
ها و محتمالت مسأله  را اثبات کند و سایر فرضیه

که فرض تباین این با این   ،اندرا نفى نماید نیاورده
هیچ   و  ممکن  است  فرضى  انواع  سایر  با  نوع 

نیست متوجه آن  را در  توان  می   ؛ اشکالى  تحول 
ا در  دانست  نسانحاالت  بر  او  ذات   نه  فرضیه  . 

قاطع  دلیل  هیچ  انواع  پس  ی  تحول  ندارند 
کند که  ن اشاره مى ه آکریم ب  قرآنحقیقتى که  

است انواع  سایر  از  جداى  نوعى  هیچ    ،انسان 
آن  برخالف  علمى  دلیل  هیچ  و  ندارد  معارضى 

حل (. به این ترتیب، راه 84-85)همان، صنیست  
ناساز  قبال  در  طباطبایی  ظاهری  عالمه  گاری 

به قرآنآیات   انسان  خلقت  در  تکامل  و  طور ی 
است:   نتیجه  یک  و  مقدمه  سه  شامل  خالصه 

که خلقت انسان    -های تکاملینظریه  مقدمه اول:
اند  صورت تحولی از انواع دیگر تفسیر کردهرا به

آن( انواع  و  اشکال  تمامی  و    -)با  توحید  با 
آیات  مقدمه دوم:    شناسی دینی ناسازگارند.انسان

ی بر خلقت مستقل و مستقیم آدم از خاك  قرآن
هم   آن  دارند،  ظهور  تکامل(  نظریه  )برخالف 

به  تصریح  و  نص  به  قریب  که گونه ظهوری  ای 
صورتتأویل به  و  نبوده  قابل بردار  دیگری  های 

نمی  سوم:  باشند.تفسیر  های نظریه  مقدمه 
تکاملی به جهت نقصان استدالل )و عدم شواهد 

تجربیات   نظریه و  تنها  و  باطلند  کافی(  علمی 
نظریه   همین  انسان،  حقیقت  از  ی  قرآنکاشف 

بنابراین   نتیجه:است که در مقدمه اول بیان شد.  
و   علم  میان  تعارضی  فوق    قرآنهیچ  مسأله  در 

عالمه طباطبایی معتقدند که نظریه   وجود ندارد.
انسان و  توحید  اصل  با  دینی،  تکامل  شناسی 

حکمت صنع، مدبرانه بودن  ناسازگار است؛ زیرا  
خلقت و غایتمندی عالم را به چالش کشیده و در 

شناسی دینی نیز تحول انسان از غیر  حوزه انسان
انسان ممکن نیست. از نظر ایشان، تفسیر آیات 
تکامل   نظریه  قاطع  رد  به  را  ما  انسان،  خلقت 

توان ناسازگاری ادعا رسانند و از این طریق می می 
   تکامل را از میان برداشت. شده میان توحید و

 نقد 
نظریه   آیات خلقت،  تفسیر  عالمه طباطبایی در 
ثبات انواع را پذیرفته و با حکمی قطعی و بدون  
تردید با رد تحول انواع به رفع تعارض آن با دین 

که در پردازد. چنین حکم قطعی با فرض اینمی 
قرار  اثبات  مورد  تکامل  نظریه  تجربی،  پژوهش 

مشکل خواهد شد و از رفع تعارض  گیرد، دچار  
عاجز خواهد بود. ایشان تصریح دارند که در این 
ظهور   هست  چه  هر  نداریم،  آیات  از  نصی  باب 
بسیار بیّن و قریب به نص آیات است. و در پاسخ  

در باب تفسیر علمی خلقت    قرآنبه این سؤال که  
می  آیاتی  به  است،  فرموده  چه  که  انسان  رسند 

آن گویاتنزیل  )کشف    ها  تأویل  به  لذا  و  نیست 
معنای ظاهر و نه نص( قائل شده و ظهور آیات را 

یابند. این در حالی است مطابق تفسیر ثبوتی می
که مخالفینی چون دکتر سحابی به همان قوت و  
شدت ظهور قریب به نص آیات را مطابق تفسیر  

( معیار  1یابند. بنابراین باید پرسید که:  تحولی می
ظاهر چیست؟ اگر انطباق با الفاظ    و مالك معنای 

پای  موارد  آیا در همه  این  مالك است  به  بندی 
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مالك وجود دارد؟ وقتی که دو ظهور متناقض با  
یک مالك واحد و با شدت و قوت همسان از نصی  

دست آمد، چه باید کرد؟ در مورد آیات مورد  به
آن ظهوری  مدلول  به  نیازی  چه  و  نزاع  هاست؟ 

( 2  ها اکتفا کرد؟معنای نصی آنتوان بهچرا نمی
که نظریه تحول )و یا حداقل هسته مرکزی این

بی ادعائی  آن  آن(  و دالیل  و شواهد  بوده  دلیل 
می  دلیل. نارسا  محتاج  است  ادعائی  باشد، خود 

و   علمی  کاوش  هیچ  زمینه  این  در  اواًل  ایشان 
پژوهش کافی بر اساس روش علوم تجربی ارائه 

هیچ منبع  چنین پژوهشی را به  اند و ثانیاًننموده 
اند، بلکه تنها به این سخن  موثقی هم ارجاع نداده

کرده  ابطال  بسنده  نظریه  تکامل  نظریه  که  اند 
ای(  تر، نظریه اثبات نشده ای )به تعبیر دقیقشده 

( باید میان دو قضیه فرق نهاد: الف: نظریه 3  است.
تکامل ابطال شده است. ب: نظریه تکامل اثبات 

است  نشد اول  قضیه  عالمه،  منظور  اگر  است.  ه 
به  دلیل  اگر نیازمند  و  است  تجربی  علوم  روش 

توان به  قضیه دوم مراد است، در این صورت نمی
زیست نظریات  قاطع  با نحو  را  خلقت  شناختی 

ی غیرمعارض دانست، زیرا عدم اثبات  قرآنتفسیر 
معنای اثبات عدم نیست و همیشه باید هرگز به

که  ت را در نظر گرفت و بر مبنای ایناحتمال اثبا
اگر نظریه تکامل اثبات گردد، برای حل تعارض  

( این روش بر این فرض 4پردازی کرد.  باید نظریه 
اواًل درباره خلقت جانداران   قرآناستوار است که  

سخن گفته است، ثانیاً این سخن قابل انطباق با  
در  است.  انواع(  )ثبات  علمی  نظریات  از  یکی 

ه معارض با نظریه خاص علمی دیگر )تحول نتیج
این  به  نیز  دو  این  در  تعارض  است. حل  انواع( 
دیدگاه   با  مطابق  علمی  نظریه  که  است  شکل 

دیدگاه قرآن با  معارض  علمی  نظریه  و  معتبر  ی، 
ثبات   قرآن طرفداران  چه  پس  است.  غیرمعتبر 

انواع چه طرفداران تحول انواع باید از سه جهت  
( بررسی این ادعا که  1ر گیرند:  مورد بررسی قرا

نظریه مطابق از نظر مفسر دارای صحت و ارزش  

با    قرآن( بررسی برداشت مفسر از  2علمی است؛ 
( بررسی این ادعا که سخن  3موازین تفسیری؛ و  

خصلت  قرآن دارای  انسان  خلقت  های درباره 
ای که بتواند  گونههای علمی است، به خاص نظریه

 خالف نظریه دیگری باشد. مطابق یک نظریه و م
 

 گیری نتیجه
ترین محورهائی  شناسی دینی مهم توحید و انسان

مدار  بر  را  انواع  ثبات  نظریه  عالمه  که  هستند 
انسانآن است.  کرده  تحلیل  با  ها  دینی  شناسی 

معنای بررسی عقلی و  گرائی، به محوریت حقیقت 
به انسان  موجودات  دقیق  از  موجودی  منزله 

و   و  پیهستی  وجود،  منتهای  و  مبدأ  جوئی 
معنای ارجاع همه ابعاد و مراحل هستی  توحید، به 

انسان و همه ممکنات به یک مبدأ متعالی یعنی  
مهم اصل  این  است.  مطلق  از کمال  اصل  ترین 

از    -اصول اعتقادی انسان است که در آراء عالمه
باشد.  ترین اصل می محوری   -شناسیجمله انسان

نه برخاسته از داروینیسم عبارت  تعارضات چهارگا
ادیان؛   در  انواع  ثبات  نظریه  با  تعارض  از:  بودند 
بودن خلقت؛   مدبرانه  و  با حکمت صنع  تعارض 
تعارض با کرامت قدسی انسان؛ و تعارض در نظام  

ها. حقیقت این است که راهکار عالمه در  ارزش
شناسی دینی، تنها ناظر  تمرکز بر توحید و انسان

تعارض در حل    به حل  ایشان  و  است  محتوائی 
درباره جهان   بینش دینی  با  داروینیسم  تعارض 

اند.  حلی ارائه ننمودههستی، طبیعت و اخالق راه
که نظریه تحول  عالمه اعتقاد دارند با وجود این

طور قطعی قابل قبول نیست، اما حتی با فرض  به
ای مقابل و مخالف  تواند نظریه عدم ابطال نیز نمی

بحث   قرآنبا   جنبه  از  نه  گردد،  های تلقی 
شناسی. از نظر  توحیدی و نه از حیث مبانی انسان
بحث  لحاظ  از  مسأله  این  توحیدی ایشان،  های 

این    قرآنمخالف   اساس  بر  زیرا  نیست،  کریم 
م را  نظریه  مراحلی  خود  تحرك  با  نخست  اده 

داده  ادامه  را  حرکت  شدن  انسان  تا  و  گذرانده 
بحث در  اما  این  است،  از  سخن  توحیدی  های 
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است که هر متحرِّکی عقالً محتاج محرِّك و هر 
که   است  ممکن  نه  است؛  فاعل  نیازمند  فعلی 

حرکت آفرین موجود شود و نه ممکن  حرکت، بی 
ل، فاعل و محرّك  است که موجودی جامد و جاه

به  باشد.  انسانخود  مباحث  نیز  لحاظ  شناسی 
با   تکامل  زیرا    قرآننظریه  ندارد،  مخالفتی 

تحوالت  بر راه  از  انسان  پیدایش  راه  آن  اساس 
می  میمون  نمی طبیعی  ثابت  اما  که  گذرد،  کند 

این تنها راه تحقق انسان است و بشر منحصراً از 
است، زیرا این طریق پا به عرصه هستی گذاشته 

می  نشان  و  دارد  اثبات  پیام  فالن  تنها  که  دهد 

تا، دهد )طباطبائی، بی حادثه از این راه هم رخ می 
(. روش عالمه توانائی کامل  258-260، ص16ج

در حل تعارض ظاهری علم و دین ندارد و تنها 
واقعاً   تکاملی  نظریه  که  است  موفق  صورتی  در 

اح که  است  حالی  در  این  و  شود.  تمال  ابطال 
لذا  و  است  معقولی  احتمال  نظریه  این  پیروزی 
برای شرایطی که نظریه تکامل به کرسی اثبات 

بیرون باید  تدبیر کرد که در حل  بنشیند  شدی 
و  منطقی  لوازم  چهارگانه،  تعارضات 

 شناسی متقنی داشته باشد. معرفت 

 
 منابع 
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 قرآن شناسی در جنین
 

 3، حسین خدادادی2، محسن عباسی1محسن خدادادی

 

  آباد. ایران. . دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی. دانشکده دامپزشکی. دانشگاه لرستان. خرم1
 (  mohsen.76.khodadadi@gmail.com )نویسنده مسوول: 

 آباد. ایران.. گروه علوم پایه دامپزشکی. دانشکده دامپزشکی. دانشگاه لرستان. خرم2
 آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی. دانشکده دامپزشکی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان. ایران . دانش3

 
 چکیده  

سوی تحقیق درباره اصل وجودی خود هدایت کرده و  وجود آمدن خود او را بهسوال انسان درباره چگونگی به 
باشد زیرا توصیف ی از بهترین منابع می کریم یک قرآن های مقدس مذهبی بوده است و  بهترین منبع برای او کتاب

وجود دارد. مسلمانان این دانش    قرآنی منشاء رشد و تکامل مراحل زندگی داخل رحمی در  زیبا و دقیقی درباره
ی زایش و بعد زایش توضیح داده را در قرن هفتم میالدی داشتند و احادیث پیامبر نیز تقریبا همه چیز را درباره 

ها را به شگفتی  شناسی ارائه داده شد آنهای آناتومی و جنینکه به متخصصین در رشته ها زمانی یافته بود. این  
ها به این باور رسیدند که دانش داده شده به حترت محمد )ص( به راستی الهی بوده، و تعجب باز داشت و آن

می چه بهکسی  باشد  داده  قرار  پیامبرش  اختیار  در  را  دانش  این  جنینتوانسته  خالق.  خود  نوین جز  شناسی 
همراه بود. اگرچه مفهوم رشد    17شک پیشرفتی جدید است که شروع آن با اختراع میکروسکوپ در قرن  بدون

و بیشتر محققین مسلمان و    اخته نشد. اما دانشمندان آن زمانها بعد نیز شنمرحله به مرحله انسان تا مدت 
همینطور سخنان پیامبر شرح دقیقی از اتفاقات مهم در رشد و نمو   کریم و  قرآنکه  دانستند  غیرمسلمان نمی 
دارد. در ی سلول جنسی قابل تکثیر و لقاح تخم تا حاملگی و زایمان و حتی بعد زایمان را در بر انسان از مرحله

اورهای  مورد وجود دارد باعث تصحیح بسیاری از خرافات و بو احادیثی که در این   قرآنواقع اطالعات موجود در  
 ی رشد و نمو انسان که در گذشته شایع بود، گردید. غلط درباره 

 
 ، نطفه، رحم ری، خلق، تقدانیرو شناسی، ، جنینقرآنکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه
دنبال این بوده است که رازهای انسان همیشه به 

طبیعت را بفهمد و در آنها جست و جو و تحقیق 
از  هدف  و  شد  آغاز  خلقت  کی  و  چگونه  کند. 
از   کنجکاو  انسان  این جهان چیست.  در  خلقت 

نوشته  دست  طبیعت،  ها،  و تمدن  قدیمی  های 
های افراد مقدس گوییحتی گاهی اوقات از پیش

باره و باالتر از همه اینها از مشاهدات خود در این
در  رویان  که  میکرد  فکر  ارسطو  گرفت.  کمک 

شود و منشاء  شده ساخته میخون لختهرحم از  
تخم از خون قاعدگی است. یونانی ها و اروپایی 
قاعدگی  خون  از  رویان  که  میکردند  فکر  ها 

عده  و  شده  رویان  تشکیل  که  میکردند  فکر  ای 

اندازهبه در  و  شده  ساخته  کامل  های صورت 
در اسپرم یا تخمک وجود    کمینیاتوری و کوچ

از یک میالد  1604دارد. در سال   فابریکوس  ی 
برداشت.   پرده  مرغ  از جنین  العاده  فوق  نقاشی 

شناسی  عنوان پدر علم جنین مالپیگی کسی که به
در می مدرن  گرفته  سال  نظر  در    1672شود 

مرغ در مرغ خانگی  کرد که تخم میالدی فکر می 
فکر   بقیه  و  است  مینیاتوری  مرغ  یک  دارای 

اسپرم  صورت کامل در  کردند که انسان هم به می 
از  هارتسوکر  طراحی  دارد.  وجود  اووم  و 

سال   در  انسان  میالدی   1694اسپرماتوزوئید 
که در  داد  صورت واضح این موضوع را نشان میبه

یا تخمک، یک انسان مینیاتوری   اسپرماتوزوئید 
 (. 6و  2شکل گرفته، وجود دارد )
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 مینیاتوری در داخل اسپرم طراحی از انسان  -1شکل 

 
سال   وقتی   1775در  اسپاالنزانی  میالدی  که 

ضرورت هر دو سلول اسپرم و تخمک را در رشد 
و نمو یک جنین نشان داد، این مجادالت پایان  

میالدی بود که چرخه رشدی   19یافت. در قرن  
دست  شد.  کشف  پستانداران  های نوشته تخمک 

تجربی  مرحله  هیکل  و  داروین  بیر،  وون 
اواخر قرن  جنین  را معرفی کرد. در   19شناسی 

های رشد و نموی را میالدی دانشمندان واکنش
توسط اتو واربورگ یافتند. راس هاریسون تکنیک 
کشت سلولی در آزمایشگاه را معرفی کرد. فرانک  

درباره توسط لیله  مرغ  تخم  لقاح  مکانیسم  ی 
آخر هانز اسپرمن    تحقیق کرد و در  اسپرماتوزوئید

بافت  اثر متقابل   ها را در دسترس قرار مکانیسم 
مدرن جنینداد.  مرحله  سال  ترین  در  شناسی 

تا   1940 ادامه دارد. میالدی شروع شد و  کنون 
این تحقیقاتی    در  ابزارهای  از  استفاده  مرحله 

های الکترونی،  جمله انواع میکروسکوپ   مدرن از
اولتراسعکابزارهای   مجهز،   برداری 

باالیی سانتریفیوژها، اسپکتروفتومتر و لیست بلند 
می  اختیار  در  پیشرفته  وسایل  این  از  از  باشد. 

به این سیتوپالسم،  جهت  هسته،  نقش  بررسی 
کردن سلول کلونینگ  هیبرید  انتقال هسته،  ها، 

  چون   ARTهای دیگری در زمینه  ژن و تکنیک

GIFT  ،ZIFT  ،ICSI  شده است. در پرداخته...    و
جنین حال جنسیت  تعیین  امکان  تا  حاضر  ها 

شده  محقق  در حدی  حیوانات   است.  مورد 
شبیهروش حیوانات های  تولید  و  سازی 

از  ترانس استفاده  با  حیوانات  تولید  و  ژنیک 
های انجمادی در دسترس است. ولی هدف  جنین 

اطالعات   به  توجه  با  که  است  این  مقاله  این  از 
در مورد چگونگی پیدایش و خلقت انسان  موجود  

دقیقی که در   اطالعات  و  اسالم  زمان ظهور  در 
آن  قرآن هیچآمده،  بدون  امکانات هم  گونه 

اطالعات  از  بخشی  مورد  در  بحث  به  تحقیقی، 
در   داشته   قرآن مربوطه  نظر  در  شود.  پرداخته 

میالدی  هفتم  قرن  در  عربستان  که  باشید 
در صحراها  که عربوقتی  صورت سرگردان بهها 

می  زندگی را  شترها  چوپانی  هیچ و  و  کردند 
به عالقه نداشتند  کشف  و  اختراع  به  جز ای 

ساختن شمشیر و تیز کردن آن برای برپا داشتن 
های ثروتمند جنگ و فقط تعداد کمی از خانواده

و   اوضاع  چنین  در  بودند.  بازرگان  قدرت،  با  و 
نمی کسی  احوالی  که  داشت  انتظار  توان 

یا   باشد.  داشته  باال  تکنولوژی  با  آزمایشگاهی 
هایی مانند زایمان موجودات از  ی موضوعدرباره

درباره  اطالعاتی  تا  کند  تحقیق  انسان  ی  قبیل 
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دریابد.  رحمی  داخل  زندگی  مختلف  مراحل 
)ص( عامی بود و هیچ تحصیالت   حضرت محمد

و   نداشت  این   قرآنرسمی  از  و  بود  او  معجزه 
پژ که  بود  دربارهطریق  مسلمان  ی وهشگران 

ریخت زندگی  مفهوم  مختلف  مراحل  و  شناسی 
درون رحمی که دانشمندان جدید تنها چند دهه  

ها پی بردند، اطالعاتی کسب نمودند.  پیش به آن 
آیات   از  بسیاری  انسان در  مراحل مختلف رشد 

اشاره   قرآن آیات  از  برخی  به  که  دارد  وجود 
ا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَۀٍ مِّن  وَلَقَدْ خَلَقْنَ  (.6و2شود )می 

  ( 13)ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَۀً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ    (12)طِینٍ  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ عَلَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَۀَ مُضْغَۀً فَخَلَقْنَا  
أَنشَأْنَاهُ   ثُمَّ  لَحْمًا  الْعِظَامَ  فَکَسَوْنَا  عِظَامًا  الْمُضْغَۀَ 

الْخَالِقِینَ أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبَارَكَ  آخَرَ  (.  14)خَلْقًا 
ای از هچکیدرا از    انسانما  و یقینا    سوره مومنون.

ای در قرارگاهی آن را نطفه سپس    میدیفرآ  گل
فه  ط ن  آنگاه  استوار )چون رحم مادر( قرار دادیم،

تبد به علقه  مانند(   ی )ساختار  میکرد  لیرا  زالو 
به     ی )جسم  میکرد  لیتبد  مضغهسپس علقه را 

جو انگار  درون    ده یکه  از  سپس    مضغه، شده( 
بوجود  اناستخو  ا ی)اسکلت  عظام   را  و   میوردآ( 

از   استخوانآبعد  با  ن  را  )ها    ( گوشتلحم 
پدید  .  میپوشاند دیگر  آفرینشی  با  را  او  سپس 

است   برکت  با  و  سودمند  همیشه  پس  آوردیم. 
اگر ما    (.1)  خدا، که نیکوترین آفرینندگان است

در    ی هادهیپد  نیا شده  به  قرآنذکر    بیترترا 
هم   کنار  دهیموقوع  ایجاد    قرار  ذیل  موارد 

)    (Nutfa amshaj)  امشاج  فهنط .  1  شود.می 
ن مرحله از  یشده( ا  خته یمآکه با هم در  ی اه رقط

پوشش  طفن  گزینیالنه تا    لقاح را  رحم  در  ه 
ا  نیاکه    دهدی م به  بعدها  مراحل   نیمرحله 

حال    نالیهمان مرحله ژرم  یعنی)  شودی م  میتقس
خل )رحو    ریتقدق،  حاضر(   .2  (.6ث 

 امبریونیکی یا ن ی)مرحله جن (Takhligh)قیتخل
غاز هفته سوم تا  آمرحله از    نیدر حال حاضر( ا 

م  انیپا را پوشش  که شامل    دهدی هفته هشتم 

 ن یبه ا  مرحله بعداً  نیا  است.  یتکامل   ی هادادیرو
تقسقسمت ،   (Alaqah)هعلق  :شودی م  می ها 

و   مانند  زالو     (Mudghah)مضغهساختار 
لحم  (اسکلت)  (Izam)  عظام  و  )سومایتها(  و 
(Laham)  (عضالت)  ه نشا   . 3  (.6)  هستند  

(Nash”ah)  ر  ای به  شدمرحله  امروزه  عنوان که 
  ی. در طشودیشناخته م   ی یا فتالانیمرحله رو

 یرو  ن یجن   افتنیو مدل    ی ریگمرحله شکل   نیا
بدهدی م ظاهر  م  یرونی .  تکامل  که    ابدیی چنان 
نما  یکشکل  به  انیرو   گرید  شود،یم  انیانسان 
  ابدیی ادامه م  یبستن آ  ی دوره  انیمرحله تا پا  نیا
ه  شا الن  :  شودیم   میها تقسقسمت  نیبه اسپس   و

 26از  ایو الحدانا الرحام یهفتگ   26تا   9از  هخلق
  موارد ذکر   نیا   انتهای آبستنی.  تا زمان  یهفتگ 

مراحل مختلف تکامل    ی برا  ی انی بن  تواندی شده م
باشد (  Nutfa amshaj)   جافه امشطن  . (6)  انسان 

به طفن قطرهه  مخلوط   ج اامشو    معنی  معنی    به 
توص  نیا  .است به  شدن  ف یاصطالح  و    مخلوط 

  ا یجنس مذکر و مونث در رحم    عات یما  ییهمگرا
  عات یما  نیتا ا  پردازد یم  پ(فالورحم )   ی لوله ها
به    هیشب  یماده شکل  نیا  .دهند  گوتیز  تشکیل

ما  کی از  دارد که حاو  عی قطره  از   یبیترک  ی را 
ج  افه امشطترشحات جنس مذکر و مونث است، ن

 (. 6)  گردد  میتقس  یی قسمت ها  ن یبه چن  تواندیم
م  یزمانبه :  (Khalak)ق  خل  .1.1   که  شودی گفته 

کنند    مالقات  گریدیک  ترشحات مذکر و مونث به 
ا  در  است  زمان    نیو  تشک  منجرممکن   لیبه 

نشود  شودب  گوتیز  46  گوتیز  کیاگر    .یا 
بوجود    دیانسان جد  کی  ، ردیشکل گ  یکروموزوم

بهکه    فرآیندی   نی مد. چنآخواهد   ایجاد   منجر 
جد  کی طر  دی انسان  دو   الحاق  قیاز  ترشحات 

شناخته   قخل  انعنوتحت  شود،را باعث میجنس  
خلقت انسان   :(Taqdir)تقدیر  .1.2  (.6)  شودی م

تشک م  گوتیز  کی  لیبا  چه    شودیشروع  اما 
ا  یدمآ  یاتیخصوص  ها ویژگیو   دا یپ  نیب  نیدر 
  ث را از پدر و مادر به ار  ی زیچچه  نیجن  کند،ی م



 

134 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
  نیا  ی است که در ط  نیسوال ا  نی جواب ا  .بردی م

امر    نیخلک ا  لیپش از تشک  ییهاساعت   فرآیند،
م را   ی زیچ   نیچن  کریم  قرآن.  رد یپذی صورت 

ن  آحاضر  و دانشمندان حال  نامدیم  ریتقد  مرحله
برنامه  می کیژنت  ی ز یررا  زبان    ریتقد  .دانندی  در 

از    ایشدن  مشخص  ،ی ز یربرنامه   ی معنابه   یعرب
  ار یکه بس  ی اواژه  ست، ی ازیکردن چن ییتع  ش یپ

 قرآن.  میشناس ی است که امروزه م  یک یمشابه ژنت
در    ی صورت فوربه  فرآیند  نیاست که ا  نیا  انگریب
 میدانیو ما امروزه م  ردیپذیمرحله صورت م  نیا

ساعت پس از   30کمتر از    اتفاقات  نیا  یکه تمام
م صورت  شدن   فرآیند  .رند یگی لقاح  مشخص 

.  (6)  دهدیم  ی مرحله رو   نیدر ا  نیجن   تیجنس
  ان یب  نی چن  46و    45آیات  نجم    ی در سوره  قرآن

(  45الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنثَى )وَأَنَّهُ خَلَقَ    :  کندی م
( تُمْنَى  إِذَا  نُّطْفَۀٍ  او  (46مِن  زوج و  دو  که  ست 

هنگامی مونث    ومذکر   نطفه  از  آفرید.  در را  که 
شود. ریخته  م   رحم  امروزه  ما  اگر    میدانیو  که 

تخمک را بارور    ی،وا  یبا کروموزوم جنس  یاسپرم
نت اگر   جنینی  جهیکند  و  شد  خواهد  مذکر 
کروموزوم  یاسپرم بارور   یتخمک  ،کسیا  یبا  را 
ن  .  1.3  .(7)  مونث خواهد شد  ی ابچه   جهیتکند 

به   ریو تقد  قکه مراحل خلی وقت  : (Harth)رثح
رس لوله  گوتیز  دیاتمام  رحم   لوپفا  ی از  به 

م النه  که  ییجا  ،کند یمهاجرت  آن   ینیگزدر 
آماده در خاك  که    بذر  ه یخودش را شبو    کندی م

 گوتیزدهد.  شود، در آن قرار مینمو می رشد و  
اندو مواد  گرفتهی جارحم    متردر  مورد    ییغذاو 

در  ازشین به    کندی م   افتیرا  و    کیو  شکل 

به   قرآن . در  (7 و  6)  ابدیی تکامل م  گریساختار د
ال   نیا که  شد  شب   متراندو  هیاشاره  رحم    ه یدر 

و    ی ن جاسازآر در  ذاست که ب  زمین کشاورزی 
م  )  :2  .شودی کاشته    ن یدر ح :(قیتخل آفرینش 

تماقی)تخل  یاصل  یمرحله   نیدوم ها  سلول  زی( 
ارگانستم یس  لیتشک  ی برا و  صورت  ها  ها 
و غاز هفته سوم شروع  آمرحله از    نیا  .ردیپذی م

هشتم   هفته  داردتا   فرآیند  کیو    ادامه 
سربزرگ رشد  و  افزاسلول  عیشدن  و   شیها 
مراحل   انی. روباشدی ها مارگان  د یها با تولحفره

که از روز   ی ادورهعلقه:    :2.1  :کندی م  یرا ط  ریز
م  15 روز    شودی شروع  در  کامل    24  ای  23و 

روهنگامی،  شودی م زالو   جیتدربه  انیکه  شکل 
به  کلمه علقه   ی. در عرب(6)  ردیگیخود ممانند 
و معلق    شده  زانی وآ  زیچ  کیدارد: زالو،    ی سه معن

زالو و   نیب  ی ادیز  اری . شباهت بسنخو  ی لخته  و
  مه یضم  شکل  وجود دارد.  هیدر مراحل اول  انیرو

.  دهدی نشان م  گریکدیدو را به  نیشده شباهت ا
و    زانیوآ  زیچ  ک یدوم    ی معنا است  ن آشده 

به    انیاست که رو  یحالت   می نیب یکه ما م   ی زیچ
ها شکل  ی معن   نیا  ی . هر دواستصل  متجفت  
  .دهندی مرحله نشان م  نیرا در ا  انیرو  یخارج
  کننده فیکه توصاست  لخته خون    ی معن  نی سوم

 یکه بر ظاهر خارجباشد  رویان می   یساختار درون
مرحله. چراگذاردی م  ریتاث در  خون    ،علقه  ی که 

رگ م  یخون  ی هادرون  شکل  به  و  ردیگی شکل 
رو  ای جداگانه   ی هارهیجز و  شکل به  انیهستند 

 (. 7و  2،6) آیددر میلخته خون 
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 شباهت جنین و زالو در دوره ای از تکامل -2شکل 

 
روز    انیرو.  استمتغه  دوم    یمرحله  -2-2 در 
به    26تا    24 .  کندی م  دایپ  ریی تغ  مضغه از علقه 

می ی معناین  به    مضغهکلمه   که  ی زیچ  باشد:ها 
است  دهیدندان جو  ی له یوسبه یشده   قطعه   ک، 

مرحله   نیا  درماده کوچک    یدن وگوشت قابل جو
شده خود را   دهیجو  ی ماده   کیبه شکل    انیرو

ن  آ  ی بر رو  ی دندان مانند  اثراتکه    دهدی نشان م
صورت ها را بهتیاومس  انیقابل مشاهده است. رو

م نشان  جداگانه  و  شب   دهدی واضح   ی جا  هیکه 
رو  بر  دوم  انیرو  ی بدنه   ی دندان  و   نیهستند. 

که  است    انیرو  ی اندازه  ی برا  مضغه  یمعن  ینمسو
ی   یطول دارد  متریت نسا  کحدود  سطول  طح . 

  مضغهو در مرحله    ف اص  هدر مرحله علق  بیرونی
برآمدگ  ارهایشدارای   استهای و  خطوط    یی  و 

  ان یکه به رو  شودیم  انینماآن  طح  س  رب  یراهراه
  (.6و2) دهدی شده م دهیجو ظاهری 

 

شباهت جنین با یک قطعه آدامس جویده   -3شکل 
 ها روی آن مانده است.شده که اثار دندان

 
هفته  ستیغ در  رویانی  پنجم  در  ی  تناسلی  های 

کلیه به  مجاورت  شروع  ساخت  حال  در  های 
می بعدها  تشکیل  تناسلی  ستیغ  دو  این  کنند. 

دهند و در می  ها را تشکیلها و یا تخمدانبیضه 

های زایگر مقدماتی که بعدها  ی ششم سلولهفته 
شوند از آندودرم به اسپرم و یا تخمک تبدیل می 

ستیغکیسه  به  رویان  زرده  جنسی  ی  های 
 8-5آیات    ی طارقکنند. در سوره مهاجرت می 

  . 2.3  (.7)  گنادها گفته شده است  ی محل اولیه
عرب است    عظام  یبعد  مرحله زبان  در    ی که 

تا هفته ششم    انیرو.  باشد یاستخوان م  ی معنابه
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مرحله هفتم  .  ماندی م  مضغه  در  هفته  آغاز  در 

و    کندی شدن مشروع به ساخته   یاسکلت غضروف
  ی شکل انسان  ،اسکلتبا تشکیل    انیرو  تیدر نها

مبه به  تشکیل  .ردیگی خود  صورت استخوان 
تشک  باشد.ی م  درپیپی مراکز    لیمرحله 

 ی هادر هفته  وران  در هفته هفتم در    یاستخوان
 ان ینما  فک باال و    ترتیب در جناغبه هشتم و نهم  

انسان  انیرو  ،مرحله  نیا  با   .شوندی م   ی شکل 
مبه بعد    .2.4(.  7و6)  ردیگیخود    لحم مرحله 

اسکلت در است.    ها با گوشت()پوشاندن استخوان
ها چه یماه  زیاست و تماشده   لی هفته هفتم تشک

. تکامل شودی هفته شروع م  نیدر هشتم)میوژنز(  
عضالت   شروع  مشخص  تنه  جن شده  در    ن یو 

به حرکت عضالت در موقعیت و  کند  می  شروع 
  سرعت   .رند یگی ها قرار ماطراف استخواندر    خود

ا بس  نیوقوع  همانند  ی م  عیسر  اریاتفاقات  باشد 
حرف  از    استفاده   اشاره شده است.   قرآننکه در  آ

عرب   کی  ف در  ربط  به است    یحرف    ی معنکه 
به    قرآن. آیه  است  پیدرپی   اتفاقات  ادیسرعت ز

ثُمَّ    (.7و6)  کندیاشاره م  زیر   صورتبه  عیوقا  نیا
فَخَلَقْنَا   عَلَقَۀً  النُّطْفَۀَ  فَخَلَقْنَا  خَلَقْنَا  مُضْغَۀً  الْعَلَقَۀَ 

أَنْشَأْناهُ   ثُمَّ  لَحْماً  الْعِظامَ  فَکَسَوْنَا  عِظاماً  الْمُضْغَۀَ 
الْخالِقینَ  أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبارَكَ  آخَرَ  )سوره    خَلْقاً 

ها استخوان  یمما پوشاند   سپس  .( 14  هآی،  مومنون
  ن یقبل همچن  جمله  "گوشت(  عضالت،را با لحم )

م نمادی نشان  لحم  مرحله  که  یندیهد  نشان   اه 
امبر  انیپا  ی دهنده  که    باشد،ی م  کیونیمرحله 
مرحلهآبعد   ثم   حرف  است.  هنشا  ی ن  ربط 

روند کند همراه با وقفه    کی)سپس( نشان دهنده  
است  نیب   یزمان مرحله  . (ه)النشا  رشد  (.6)  دو 

عرب  هنشا  کلمه کردن، ی معنبه   یدر  آغاز   :
و بزرگ  ن،تافیتکامل   ،کردنرشد شدن 
از هفته نهم شروع  مرحله    نیا  است.  افتنیشیافزا

پاو    شودی م دارد    ی باردار  انیتا  دو ادامه  به  و 
تقس آوردن  به   .1  :شودیم  میمرحله    ک یدست 

انسان  انشا  نی)اول نیمع   یشکل  الخلق   همرحله 
شود  یهفته نهم شروع ماز مرحله  نیا باشد(.ی م
 ن یو در حادامه دارد  و ششم    ست یبهفته  تا    و
سر  نیا تکامل  و  رشد  دارد  ع یمرحله   تا.  وجود 

هفته  از  بعد  اما  است  کند  رشد  دوازدهم  هفته 
  ی کل  اندازهو    ردیگی صورت م   عیدوازدهم رشد سر

اندازه    نسبت .  ابدیی م  شیافزا  عیسر  ار یبس  ن یجن
شده    متعادل  شتریب  یحرکت  ی هاسر و بدن و اندام

  ز یتما  شود.ی م  انین نمابد  ی بر رو  هیاول  ی و موها
 نیا  انیدر پا  .خوبی قابل تشخیص استه ب  یجنس

ارگان به  ی ها مرحله  فعال  مختلف  کامل  صورت 
برا کل   ی هستند،  مه یمثال  ادرار    ،سازند یها 

تشک  یخون   ی هاسلول  استخوان  مغز   لیدر 
  (. 6)  شودی م  انیمو نما  ی هاکولیو فول  دنشوی م
داخل   ونیسوبا)انک  یالرحاممرحله دوم الحدانا  .  2

و ششم    ست یاز هفته ب  رحلهم  نیا  ( است.یرحم
هفته    40)  ی دوره باردار  انیتا پا  و  شودی شروع م

زمان( دارد  به  شده  آشکار    قتیحقاین    .ادامه 
و بدون خارج از رحم  در  تواند  یاست که بچه م 

تا   24بعد از هفته  های جفتی یا رحمی  حمایت
 ی برا  از یزنده بماند. پس حداقل زمان موردن  ،26

ب   بقای جنین است، پس    ستیتا هفته  و ششم 
آخر   ماه  برای به   توانی مرا  سه  زمانی  عنوان 

فراهم حمایت اضافی  و  های  رحم  توسط  آمده 
( گرفت  نظر  در  طبیعی  رشد  برای  (. 6مکانی 

هفته  در  صداها    18ی  جنین  شنیدن  به  شروع 
هفته  می  در  و  حساس  به  24کند  تر صداها 
ومی  و  می  شود  رحمی  خارج  صداهای  به  تواند 

العمل نشان دهد و در هفته  داخل رحمی عکس
توانند  شوند و می مقدار کمی باز می ها به چشم   26

نیز   نور را دریافت کنند. که ترتیب این موضوع 
به زیر  ایه  مشاهده  در  قابل  زیبایی  و  خوبی 

نُّطْفَۀٍ  إِنَّا  "  (. 4و3) باشدمی  مِن  الْإِنسَانَ  خَلَقْنَا 
بَصِیرًا سَمِیعًا  فَجَعَلْنَاهُ  نَّبْتَلِیهِ  سوره  )  "أَمْشَاجٍ 

آیهإنسان توص  میکر  قرآن  .(2  ،  و یدق  یف یبا  ق 
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رحم  نیا  فیظر داخل  تکامل  از  را    یمرحله 

نشان    یروشنرا به  هنشا  یداده است و معن  حیتوض
ها ارگان   تیآغاز فعالآغاز کردن،    ی دهد. معنای م

  نی کند. دومی م  فیمختلف را توص  ی هاستم یو س
کهمعنا است  رشدکردن  سر  ،  تکامل    عیرشد  و 

معنا    نی سوم.  دهدی مختلف را نشان م  ی هاارگان
بزرگ و  که  افزایش  است،  سرشدن  و    عیرشد 

  کند ی م  یفرا توص  نیدر اندازه و وزن جن  مشخص
دوره   یو درست  یروشنبه   هکلمه نشا  نیبنابرا  (.6)

توص  ی نیجن   نَفْسٍ   مِنْ  خَلَقَکُمْ  کند.یم  فی را 
 الْأَنْعَامِ  مِنَ  لَکُمْ وَأَنْزَلَ   زَوْجَهَا  مِنْهَا  جَعَلَ  ثُمَّ  وَاحِدَۀٍ
  مِنْ   خَلْقًا  أُمَّهَاتِکُمْ  بُطُونِفِی    خْلُقُکُمْ َأَزْوَاجٍ  ثَمَانِیَۀَ

  لَهُ  رَبُّکُمْ  اللَّهُ   ذَلِکُمُ   ثَلَاثٍ   ظُلُمَاتٍ  فِی  خَلْقٍ   بَعْدِ
  الزمر، سوره  )  تُصْرَفُونَ  فَأَنَّى  هُوَ  إِلَّاهإِلَ  لَا  الْمُلْکُ

شکم  (.6آیه در  را  شما  در    ی هااو  مادرانتان 
د  یکی  یمراحل از  از   ی گریپس  پرده  سه  در 

ن  نیا  .دیآفر  یکیتار معلوم  که    ستیموضوع 
موضوع که انسان    نیا  بهی  پژوهشگران چه زمان

  ریبردند، اما تصوی پ  ابدیی در رحم رشد و تکامل م
از    ینچیشده توسط لئوناردو داو  دهیمشهور کش

جالینوس داخل رحم در قرن پانزدهم و اما    نیجن
ی هاهیجفت و ال   ح یمس  الدیدر قرن دوم پس از م

کتابش    جنینی  در    لیتشک  ی دربارهعنوان  با را 
ازسه پرده    منظور  .کرده بود  فی توص  نیجن  کی

دیواره جلوی شکم، دیواره رحم و    دیشا  یکیتار
باشد. آمنیوکوریونی  نظر   ریتفس  نیا  غشاء  از 

باشد که با  ی م  نیتری نظر منطقبه   شناسیجنین 
. ( 6) شده است فیتوص قرآندر دقت  و ییبایز

 

 
 . دهدمیطرحی از داوینچی که موقعیت جنین را در رحم نشان  -4 شکل

 

 
 کننده آن.های احاطهموقعیت جنین در رحم و الیه -5شکل 

 بحث

 20و    19مراحل در قرن    نیما با ا  ینظر علم  از
  ی اطالعات  چیو قبل از آن ه  میآشنا شد میالدی  

ا  ارائه  نیدر  استنباره  کلبه.  شده    ی طور 
که از   نیارسطو را درباره جن  هی پژوهشگران نظر

شکل گرفته است قبول داشتند و   یخون قاعدگ
  یهپا  چیهکه    ی و فانتز   یالیخ  ی ها ی آنها به تئور

علمو   داشتند نداشت،    یاساس  از    یلیخ  .باور 
  و   پژوهشگران مسلمان آن نظرات را انکار کردند

بر   آنها  از    ه یپاانکار  آنها  بوده    میکر  قرآندانش 
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  الد یبعد از م  1448نظر را در سال    نیا  آنها.  است

پا  حیمس   بیتکذ  ی،قرآنعبارت    نیا  ه یبر 
یُمْنَى    (.6)کردند مَّنِیٍّ  مِّن  نُطْفَۀً  یَکُ  سوره  )أَلَمْ 
از منی که در    ینطفه   کیاو    ایآ (37  آیه  ،قیامت

ریخته می نبود؟رحم  از    یلیخدر گذشته    شود 
  ی جنس  عیداشتند که مامی ها اظهار  ست یآناتوم
و تنها  بچه ندارد    بوجود آوردندر    ی ریتاث  چی نر ه

بچه از    نکهیا  واست  کردن خون  در لختهتاثیر آن  
قاعدگ م  یخون  درردیگی شکل  نوزده   .  قرن 

آزمایشگاهی   امکانات  توسعه  با    ، قیدقمیالدی 
انسان   تکامل  و  رشد  )مراحل  گردید  (. 2میسر 

پ  تنها دهه  اطالعات    شیدو  تمام  که  بود 
 به دانشمندان قرآنشناسی آورده شده در  جنین 
  یکارائه گردید. یشناس  ن یو جن  یآناتوم  مشهور

برجسته   ث یک   شناسجنین  پژوهشگران  نیتراز 
ه  کرد  قیتحق  اری بسدر این زمینه    که  باشد ی مور م

دانش    نیکه مسلمانان او به این باور رسید    بود
عان داشت ذا . او  نداهداشت  میالدی   را از قرن هفتم

علت این اطالعات حتی تا سی سال قبل نیز به که  
 نیاز ا  ی اریتوانست به بسی نمکمبود دانش علمی  

میالدی   1981  سال  در. وی  ها پاسخ دهدپرسش 
در    یکنفرانس پزشک   ن یهفتمبرگزاری    نیدر ح

ی اشاره کرد، با بررسی آیات دمّام عربستان سعود
من  قرآن برای  ای  که  است  آیات    نیروشن 

از طرف خداوند به محمد )ص( داده   ستیبای م
ها دانش تا قرن   نیتمام ا  باًیکه تقرچرا  شده باشد.

دانشمندان دیگری بر این    .بود  بعد کشف نشده
نه  که  یافته تباورند  این  درست  قرآنهای  نها  ی 

بلکه   مهستند  عراهنماند  توای اسالم  در ی  لم 
از   رگید  یکی  جانسون  (.5)   باشد  ندهیآ

مطالب    کایآمر  ی هاست یآناتوم   ار یبسی  قرآناز 
شدشگفت  موردو    هزده    قرآن  آیات  نکهیا  در 

 حضرت  نکهیا  ایبوده باشد،    یاتفاق   ممکن است
داشته را رد    ی قو   کروسکوپیم  ک ی  )ص(  محمد

کرد  ان یپا  درو    کرد  کیعنوان  بکه    اشاره 

باور  بر این    قرآن  ی هاهیدانشمند و با توجه به آ
  افت یدر  یالهاز منبعی  اطالعات را    نیکه ا  است

)کرده   مربوطه    (.6است  متخصصین  از  بسیاری 
اانهکرد  قیتصد که  به  ی  قرآنمعارف    نید  کلمه 

با   مطابقت    نینوشناسی  جنین   ی هاافته یکلمه 
و اینکه بیان این مطالب با دقت و ترتیب    .دارد

که هیچ وسیله و ابزار تحقیقاتی وجود در زمانی 
قرن  و  واقعیت نداشته  به  بعد  گفته ها  شده  های 

نیست برده پی الهی  و    2)  اند، چیزی جز معجزه 
5.) 
 

 ی ر یگجهینت

  یدرباره   ی اریبس   فاتیتوص  ی دارا   میکر  قرآن
انسان م از    مدرکی مستند  چیه   و  باشدی تکامل 

ا به  انسان  کاملت  دق  نیتکامل  جمله ،  یو  از 
آنها و اصطالحات توصیف مراحل و دسته  بندی 

ندا  مربوطه زمان  نیا  .ردوجود  در  به    ی دانش 
ابزار دقیق علمی   چیکه ه شده است  ها ارائهانسان

 فاتیتوص  نیتمام ااز طرفی  و    هدر دسترس نبود 
جز  .  است  شده عرضه   یعام  پیامبری توسط   لذا 

خلق   را   نی ا  دتوانی م  یکسچهخالق  اطالعات 
الْآفَاقِ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی  (.6؟ )کند  انیاو نما  ی برا

وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَکْفِ  
 سوره فصلت، آیه) "شَهِیدٌ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ  

کرانهنشانه   ی زودبه   (53 در  را  خود  و های  ها 
اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان  

تردید  خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی 
او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر 

 چیز گواه است. همه
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 در حوزه بحران آب یشگیرانهپ ینی د هاییتظرف  یبررس
 

 1یجالل سیدمجتبیو  1یدهنو ی طاهر علی
 کرد دانشگاه شهر -1

 

 (alitaheridehnavi110@gmail.comول: ونویسنده مس )
 

 چکیده 
نعمت  یکی  آب، ما  هایاز  و  در طبیاتح  یعیبزرگ خداوند  که جزو چهار عنصر مهم  است  بشمار    یعتبخش 
  بررسی  پژوهش،  از  هدف .  اندمواجه شده   یحوزه با بحران جد   ین در ا  یراخ  های در سال   ی . جوامع بشررود ی م

 یزان م  یبررس  پژوهش   یدر حل معتالت مرتبط با آب است. سوأل اصل  یفقه  هاییت ظرف  یو فقه   ینیدرون د 
 یرفتهانجام پذ   یلیتحل   - یفیروش توصاز بحران آب است. پژوهش حاضر به   یشگیریفقه در مرحله پ  یتظرف

حل بحران آب است.    هایروش   یانمتناسب آن در جهت ب  یتنگاه به گستره فقه و ظرف  یقتحق   یاست. نوآور 
مورد توجه قرار گرفته است.    یمتعدد  یی و روا  یقرآن  یو ادله  یقدر حوزه فقهِ حفظ و عدم اسراف در آب، مصاد

بر عدالت در ذخا  یدتأک  ی،عقل   یل: دلیرنظ  ییمحورها  ینهمچن حفظ    ی،درختکار   بر  یدتأک  ی،نسل  ینب   یرفقه 
  یسپل  یجادو ا  یحسبه در نظام اسالم   یالتها، تشکاع آبانو  یمحر   یفقه  یینمصالح عام ناظر بر حفظ آب، تع 

 .اندو اشاره  یلرفت آب، قابل تحل  هدراز   یشگیریآب، در بحث پ
 

 مواجهه. یشگیری،فقه، پ هاییت : آب، بحران آب، فقه، ظرفیدیکل هایهواژ
 

 مقدمه
و    انسان حوادث  با  همواره  خلقت  بدو  از 

رودررو بوده و در رفع حوائج   یمختلف  ی رخدادها
 یخود با استمداد از دانش و تجربه، سع  یازهای و ن

مد زندگ  یریتدر  معضالت  و  خود   یمشکالت 
  یاد   عنوان بحرانداشته است. آنچه که از آن به

اموربه   شودی م در  عطف  نقطه  :  یر نظ  ی معنی 
و   مسائل    یابیماری  مورد  در  خطر  زمان  بروز 

اقتصاد و  اجتماعی  به   ی سیاسی،    ی عبارتاست. 
پدیده    یا   نیابد،  جریان  منظم  طوربه  ای هرگاه 

نظمی مختل   یا  ایجاد شده  نابسامانی  از  حالتی 
غیر حالتی  یا  و   بحث  آید،  پدید  طبیعیگردد 

روش  شودمی  مطرح  بحران و  چارچوب  در   .
حران عبارت است از وضعیتی که سیستمی، یک ب 

(  فرعی  سیستم )  راآن  از  هایینظم اصلی یا قسمت
 تاجیک، )  زند  هم  بر  را   آن  پایداری   و  کرده  مختل
آن   یهالبا نظر گرفتن مضاف   بحران(.  34:  1379

تب  مختلفی  موضوعات  و  هادر مضمون   یین قابل 
که در حوزه بحران قابل   یاز موضوعات  یکیاست.  

در    یشتری نمود ب  یزطرح بوده و درحال حاضر ن
جهان آب    ی عرصه  بحران  موضوع  است،  داشته 

جهان  بر  است. بانک  گزارش  سال    یاساس  در 
ش2007 آب  منابع  ساالنه  کاهش    ین ب   یرین، 

و   3  جهان  در  2002  تا  1987  های سال  هزار 
  که   بوده  مکعبمتر  یلیون م  400و    یلیاردم  807

 20درصد مربوط به کشاورزی،   70 یزانم این از
به    10درصد مربوط به صنعت و   درصد مربوط 

بر اس  یمصارف داخل مطالعات و    اسبوده است. 
آمار ارائه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل 

جهان برای رفع   یتاز جمع  یمین   یباًمتحد، تقر
کاف  ی ابتدائ  یازهای ن آب  به    ی دسترس  یخود، 

هم  بندارند.    یعنینفر    یلیاردمیکاز    یشاکنون 
نفر از هر پنج نفر    یکجهان و    یتجمع  ششمیک
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  ی در جهان در حال توسعه، به آب سالم دسترس 

موجود تعداد افرادی که   های ین ندارند. طبق تخم
کشور   ی دگزن  آب  کمبود  با  مواجه  های در 

کنون  یلیونم  700از    کنند،ی م از    ینفر  قبل  تا 
ب   2025سال   خواهد    یلیاردم  3از    یشبه  نفر 

 یران(. کشور ا6و    5:  تای و همکاران، ب  ی )بز  یدرس
اقل نظر  ناح  یمیاز  ن  یهدر  و    خشک یمه خشک 

بارندگواقع  هانج متوسط  است.  کشور    ی شده 
از   یاردر سال است که بس  متریلی م  260 کمتر 

بارندگ )  یاآس  ی متوسط  جهان    831و  732و 
)متریلی م است  همکاران،    یوسفی(  :  1390و 

که    ی کشور  یبانک جهان   تعریف  اساس(. بر  109
 شرب  قابل  آب  مکعب متر  1000کمتر از     یانهسال

داشته باشد با کمبود    انشاز شهروند  یکهر    برای 
  50  یط  یراندر ا  ی آمار  یآب مواجه است. بررس

  شوندهیدکه منابع تجد  دهدی نشان م  یرسال اخ
 هزار  7000  ،1335  سال  در  ساالنه  طوربه  آب
  2000  به   1375  سال   در  که  بوده   مکعبمتر 

 شودی م  بینی یشاست و پ  یافتهکاهش   مترمکعب 
برسد    مکعبمتر  800به حدود    1400در سال  

از    تریین پا  یاز نظر استاندارد جهان  یزانم  ینکه ا
  یبترتین( است. به امکعبمتر1000)آبیمرز کم 

ا کارشناسان،  برآورد  از  یرانطبق  کمتر    10در 
آب روبرو   سابقهیو ب  یدبا بحران شد  یندهسال آ

)حس بود  دارا   ی اردکان  ینی خواهد  :  1395  یی،و 
پا10 بر  سازمان    های یهنما  ی یه (.  مارك،  فالکن 

در    یرانآب، ا  یریتمد  المللیینملل و مؤسسه ب
 ی،و خالد  یقرار دارد )احسان  یبحران آب  یتوضع

و تجربه آموخته    یبر عقل انسان   عالوه (.  5:  1381
مد حوزه  در  گذشتکان  از   هابحران  یریتشده 

در جوامع کرد   یاننگاه را متوجه بحث اد  توانمی 
آ د  یاکه  مسائل  حوزه    در   و  هاانسان  ینیدر 

 یجزئ  ی امور  یاو    کلی  طوربه   هابحران  موضوع
  یر؟ خ  یاشده است    ینیبیشپ  ای یهراهکار و توص

چن  د  ی نگاه  ینبا  مباحث  به    توانی م  ینیبه 

 یتو جامع  یاندر حوزه اد  یدی جد  های یافت ره
بشر    یبرده و به نقش مهم آنها در زندگانی آنها پ

مذاهب    یانو در م  یآسمان  یاناد  یانم  آگاه شد. از
م آنها  از  د  توانی منشعب  فقه   ین به  و  اسالم 

داشته   یجهان یهتنها داعاشاره نمود که نه یعیش
 معرفی  هاانسان  یازهای ن   یانمتکفل ب  ابلکه خود ر

ا بر  است.  ضرور  یننموده  با   یستاساس  تا 
موجود   های یتموجود، ظرف   یفقه  یمبان   یبرررس

 ویژه به  هابه بحران  ییدر آن را در حوزه پاسخگو
ر نظ  از  قرار داد.  یو بررس   یابیبحران آب مورد ارز

  ی فقه  یدمسأله را از د  ینکه ا  یپژوهش  یشینه، پ
قرار    یقمورد تحق  کرده و آن را  یابیو ارز  یبررس

:  یرنظ  ی ندرت انجام شده است. آثارداده باشد، به
حفاظت و   ی هایستگی با  یینو تب  یستیاخالق ز 

فقه    ی هاآموزه  ی از منابع آب در راستا  ی وربهره 
(  1391)بهار    یدسع  ی،توکل  ی نظر  یست، ز  یطمح

  ی دو اصل عدالت و ضرر نرسان  یگاه بر جا  یهبا تک
آموزه همچن  ینید  ی هادر  بررسینو    ی : 

از منابع    ی بردار بهره   یوه ش  ی برا  ی قانون  ی راهکارها
امام  فقه  در  روح  یه،آب  جاوآهنگران،   ید،اهلل؛ 

  یت ( با محور1398)اسفند    هنرجو، شهاب  یثم؛م
برا  ی راهکارها جمله    از  یبرداربهره  ی موجود 

اح  یازتح تحر  یاء،و  رشته  در    یربه  که  درآمده 
 اشتراك است.   یپژوهش دارا   ینجهات با ا  یبرخ

 یژه وآن به   در  یشیاندبحران آب و چاره  موضوع
فقه  ینیدر حوزه د  پ  ی،و  از   یشگیری در جهت 

 ازاست.    ییباال   یار بس  یتاهم  ی معضل دارا  ینا
نگاه به گستره فقه و  های ی نوآور   یت ظرف  بحث 

حل بحران    های روش  یینآن در جهت تب  ی باال 
است. بررس  یاصل  مسأله  آب    ی پژوهش 

پ  های یت ظرف مرحله  در  بحران    یشگیری فقه  از 
 یند  یمفروضات مسأله جهان شمول  از  آب است.

در جهت حل بحران آب   یفقه   یت و داشتن ظرف 
د  های یه توص  یلهوسبه   پژوهش   است.  ینیدرون 
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به  توصحاضر  پذ  یلی تحل  -یفیروش    یرفته انجام 

 است. 
 
 یم (مفاه1

 آب   یعلم  یفتعر (1-1
ب  یعلم  تعریف در  متفاوت   ین آب  دانشمندان 

ذرات   یناظر بر بار الکترون  یفتعر  ینا  یاست؛ گاه 
مرکب از دو اتم   ای آب است؛ »آب ماده   یمولکول

  ی مثبت در جهت قطب منف  یبا بار جزئ  یدروژنه
در    یمنف   یبا بار جزئ  یژناتم اکس  یککاتُد و    یا

پ با  که  است،  آنُد  و  مثبت  قطب    یوند جهت 
زاو  یکدیگربه    نسیکوواال  درجه   5/104  ی یهبا 

 آورندی م  یدرا پد  یقطب   یمتصل شده و مولکول
دما در  سانت  20  ی که  ثابت   گرادی درجه 

حدود   الکتریکی د )کمال  80  آن    زاد، یاست« 
گاه12:  1364 حالت    یفتعر  ی(.  بر  ناظر  آب 

کان  یزیکیف »آب  است؛  سه    یآن  به  که  است 
ما در سطح خا  یعحالت جامد،  گاز  کره    رجیو 

)نصرت  ینزم دارد«  :  1381و همکاران،    یوجود 
مورد11 در  ترک  یفتعر  ی (.  بر  ناظر    یب آب 
دارا   یاییشم »آب  است؛  ساده    یآن  فرمول 
ع  H2Oیمیاییش در  و  ماده  یناست   ی حال 
ترکی طوربه است؛    ای یچیده پ از   یکی  یب که 
  یتیوم تر  یا  یومدوتر   یعنی  یدروژنه  های یزوتوپا

ا  یکیبا     18  یژناکس  یعی طب  های وپیزوت از 
ا  یبترک به    یعت و در طب   نمایدیم  یجادمختلف 

(،  ی)آب معمول  یع(، مایخ)برف و    سه حالت جامد
:  1370گاز )بخار آب( قابل مشاهده است« )لو،  

و مشخص    یمیاییش  ایست(؛ »آب خالص گونه 7
( با  H2O)  یدروژنه  یداز اکس  یزوتوپیا  یبیبا ترک

  ین آب سنگ  یا(  D2O)  یومدو تر  ید اکس  60000/1
ما بخار،  حالت  سه  به  مشاهده    یعکه  جامد  و 

 ی مورد  در(.  15:  1367  ی،)غفور  «شودی م
خاص  یفتعر بر  ناظر  است؛    یزیکیف   یتآب  آب 

و شفاف که مقدار   طعمی ب  بو،¬ی ب  ای »آب ماده

ب آن  ولی کم  ز  یرنگ  آب  یادمقدار  نظر  به   یآن 
 ید اکس  یا(. »آب  223:  تای ب  ی،)ذوالفقار  «رسدی م
  gr.mol-1 02/18  برابر  یجرم مول  ی دارا   یدروژنه
دما  باشدی م در  سانت  4  ی و    یدارا   گرادی درجه 

صفر درجه    ی گرم است و در دما  یکجرم معادل  
است    9168/0  جرم مخصوص  یدارا  گرادی سانت 

و بدون مزه بوده و نقطه    رنگیب   بو،ی و شفاف، ب 
و نقطه جوش آن   گرادی ذوب آن صفر درجه سانت

سانت  درجه  )بدل  گرادیصد    ی قل  یانس است« 
 (.  1: 1382ی،کند

 
 آب  یلغو  یف(تعر2-1

م  یلغو  یف تعر  در اختالف   ی علما  یانآب  لغت 
 ی آب را بر مبنا  یلغو  یف تعر  ینظر است؛ گروه

دانسته   یخیتار  های یژگیو   مایعی   آب،  اند؛لغت 
ب ح  مزهی شفاف،  که  است  بو  آن    یوانو  از 

از    یکیو    گیردی م  یو نبات بدان تازگ  آشامدی م
آن را ماء و بالل   یچهار عنصر قدماست، در عرب

 یاثاب، ابوالغابوالعب  یوه،ابوالح  ابوحیان،خوانند و  
و    ییآن است. در اوستا  های یهو ابومدرك از کن 

سانسکر  ی پهلو در  و  آپ  آن  آپا    یتبه  آن  به 
بعض  گویند،ی م به   یفارس  های لهجه   یدر  از آن 

واژه   یل: ذ1377شده است )دهخدا،    یادآف و آو  
اکس عنصر  دو  از  مرکب  و  ئ  یژنآب(   یدروژنو 

)مع ذ1387،  یناست  در   ی واژه  یل:  آب  آب( 
  یربع رو  موجود است و سه  یادمقدار زبه   یعتطب
درج   ینزم صد  در  فراگرفته،    گراد ی سانت   ۀرا 

منجمد   گرادیسانت  ۀو در صفر درج  یدآیجوش م
آب(. فرمول   ی واژه  یل: ذ1363  ید،)عم  شودی م

آب   عادی   H2Oشیمیاییِ  شرایط  در  که  است 
دائره  یعما )مرکز  اسال  المعارفاست    ی، مبزرگ 
تعر1/  1:  تای ب به   یف(. در  اکتفاء   ی معناآب گاه 

کلمه آب شده است: »آب، معادل    ی برگردان لغو
فارسى »ماء« است« )هاشمى رفسنجانى و برخى 

/  1:  تای، بقرآناز محققان مرکز فرهنگ و معارف  
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برخ61 را    عربی  در  آب  کلمه  معادلکلمه    ی(. 

  یفآن را در تعر   یشهقرار داده و ر  یمورد بررس
آب و اصل این   معنای به  »ماء:  انددانسته  یلدخ

است    یدنی نوش  یز چ  ی معناکلمه )مَوَهٌ( است که به 
  یل قل  یزانمَوَهٌ بوده که جمعش در م  و اصل آن

است« )جوهرى،   میاهٍ   یراست و در مقدار کث   أَمْوَاهٍ 
واحد مَوَهٌ    یح( ماء در اصل صح2250/  6ق:  1376

واو و هاء بوده که از آن متفرع شده    یم،م  ینیع
است و اصل بناء آن الموه بوده و کوچک شده آن  

ا  مُوَیْه و  ماء    یلدل  یناست  در  همزه  که  آنست 
( 286/  5ق:  1404بدل از هاء است« )ابن فارس،  

موارد  تب  ی در  ا  ییندر  رشه  و  واژه    یناصل 
واژهخوانیمی م »اصل  زیرا   - مَاء  -:  است،  موه 

است، الف متحرك بر واو    -اه و مِیَاهأَمْوَ  -جمعش
غلبه نموده و حرف قبل از آن فتحه گرفته و در  
اثر اجتماع دو حرف، همزه بر هاء غلبه نموده و 

 شده  تکرار  عله  حرف  کهچرا  نمایدیالف غلبه نم
 ینبه ا  کند،نمی  جمع  را  داراعالل  حروف  عرب  و
م  یلدل باز  اصلش  به  جمع  در  و    گرددیکه 
مُوَیْه  صغیرشت و  اصفهانى،    است«  مِیَاهٌ  )راغب 

اثیر،  784ق:  1412 ابن  ؛  373/  4:  1367؛ 
ق:  1414؛ فیومى،  543/  13ق:  1414منظور،  ابن
کلمه    یف (. در تعر 6/322:  1371؛ قرشى،  586/  2

گاه و   یآب  و  آن  مترادف  کلمات   های یژگیبه 
اشاره ش  یذات )الماء(  آن  مرادف  است: »آب،  ده 

س زندگ  یعی،طب   یالاست،  که  آن    یشفاف  به 
چ هر  و  است  آن    یزی وابسته  از  است  زنده  که 

م  یقیطربه   یاو    نوشدی م منتفع  آن  و   شودی از 
کلمه ماء، همزه در آن بر هاء غلبه نموده است و  

مَوَه  آن  تصغ  اصل  و  موَیهۀ    یربوده  و  مُوَیه  آن 
)موسى،   فیروزآبادى، 959/  2ق:  1410است«  ؛ 

 (. 768: 1370؛ افرام بستانى،  309/ 4ق:  1415
 
 از منکر  ی (امر به معروف و نه2

مردم را به    یمعناز منکر به   یبه معروف و نه  امر
واداشتن و از کار زشت بازداشتن است.    یککار ن

 یضاز منکر از واجبات و فرا  یامر به معروف و نه
اسالم  یاربس بزرگ  و  مبه   ی مهم  و   رود،ی شمار 

ا  ی افراد  اله  ی یضهفر  ینکه  ترك    یبزرگ  را 
ب  یا  کنندی م آن  برابر  گناهکار    تفاوتندی در 

در انتظار    ینسخت و سنگ  یفری خواهند بود و ک
  ه تنها باز منکر نه  یآنها است. امر به معروف و نه

اسالم واجب است، بلکه اصل وجوب   ی اتفاق فقها
جزو   به  ینمب  یند   یاتضرور آن  شمار اسالم 

از منکر    یامر به معروف و نه  ی . محدودهآیدی م
و   یستاز مردم ن  یمنحصر به قشر و صنف خاص

شرا واجد  اصناف  و  اقشار  بر    یطتمام  در  را 
که    یحت  گیردی م است  واجب  فرزند  و  زن  بر 

مشاهده  معروف    ی هنگام  حرام    یاترك  انجام 
شوهر، به امر به معروف و    یاتوسط پدر و مادر  

آن مبادرت   یطاز منکر در صورت تحقق شرا  ینه
شرا نه   یطکنند.  و  معروف  به  منکر    یامر  از 
از: به معروف و منکر.1عبارتند  . احتمال  2. علم 

. نداشتن مفسده. مراحل 4. اصرار بر گناه.3.یرتأث
.  1  عبارتند از:  از منکر  ینه  وو مراتب امر معروف  

.  3  (.ی)زبانیلسان  ی. امر و نه2  .یقلب  یامر و نه
 یطواجب است شرا  ی. بر هر مکلفیعمل  یامر و نه

نه  و  به معروف  امر  مراتب  موارد    یو  و  منکر  از 
تا مبادا در   یردبگ  یادوجوب و عدم وجوب آن را  

نه و  منکر شود  یامر  و    خود دچار عمل خالف 
ششم و    و  هفتاد  ، دروس1، ج1393  ای،)خامنه
 هفتم(.  و هفتاد

 
حفظ    یینهاز منکر در زم  ی( امر به معروف و نه3

 و عدم اسراف آب
نه  استفاده و  معروف  به  امر  در   یاز  منکر  از 

  ی نه  ین،امر به حفظ آب، امر به حفظ زم   ی ینه زم
و...    ی از آلوده نمودن، اسراف و هدررفت منابع آب

ا به  نه  ینکهبا توجه  و  به معروف  منکر    یامر  از 
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  ی حقوق  -یمهم در مباحث فقه  یناز عناو  یکی

م الزم  ا  نماید،ی است،  در  به    ینلذا  قسمت 
  یامر به معروف و نه   یحکم فقه   یم، مفاه   سی؛برر

امر به   ییو روا  یقرآن  یو ادله  یقاز منکر، مصاد
 یقرآن  ی و ادله یقمعروف در ارتباط با آب، مصاد

از منکر در ارتباط با آب و ... پرداخته   ینه  ییو روا 
 .شودی م
 

ادله  یق مصاد  (1-2 روا  یقرآن   ی و  به    ییو  امر 
 معروف در ارتباط با آب 

پد  یهآ  750از    یشب  کریم  قرآن   در  های یده به 
 قرآن  یاتاز ده درصد آ  یش اشاره دارد و ب  یعی طب

  یناست. در ب  یافتهاختصاص    یعتبه موضوع طب 
درباره  71  یمکر  قرآن  های سوره  آب   ی ¬سوره 

(. امر  19:  1393  یکو،ن  یبحث نموده است )متق
  یاز منکر در ارتباط با آب، دارا  یبه معروف و نه 

ادله  یقمصاد بدان    ییو روا  یقرآن  یو  است که 
 پرداخت. یمخواه

 
 ین ( امر به حفظ آب و زم1-1-2

بهتر  آب است. در روایتى    یاله  های نعمت  یناز 
آیه  تفسیر  در  )ع(  على  که حضرت  است  آمده 
)تکاثر:   النَّعِیمِ«  عَنِ  یَوْمَئِذٍ  لَتُسْئَلُنَّ  »ثُمَّ  شریفه 

ها، رطب و آب (، فرمود: »منظور از آن نعمت 8
مرکز    ین(. زم156:  1370سرد است« )طبرسی،  

و تحوالت موجودات جهان است و به   ییرتمام تغ
همه  ینوع   روزی  آن  از  که  هاستآن  ی مادر 

نموده و پس    یداو به آن رشد و نمو پ   جویندی م
م باز  آن  به  مرگ  زمگردندی از  از  حفاظت    ین . 

آن    یازن  ترینمهم   ینکها  یلدلبه از  موجودات 
اسالم   یناست. در د  یتحائز اهم  شود،ی م   ینتأم

ا  ینا  یزن .  ستمهم مورد اشاره قرار گرفته شده 
باره فرمودند: »وَتَحَفَّظُوا یناکرم )ص( در ا  یامبرپ

از زم أُمُّکُمْ«؛  فَإِنَّهَا  الْأَرْضِ    ید حفاظت کن  ینمِنَ 
)مدرسی،    یدرستبه شماست  مادر  آن  که 

/  7:  ق 1403  دوم،  ؛ مجلسی300/  12ق:  1429
97 .) 

 
برنامه2-1-2 و  اعتدال  به  امر  جهت    ریزی( 

 آب  یریتمد
معروف که  عنوان دو امر  به   جوییو صرفه   اعتدال

  قرآن   یاتدارند مورد توجه آ  یدر پ   یمثبت  یجنتا
ا  قرار در  است. خداوند  :  فرمایدی م  بارهینگرفته 

»وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ  
)فرقان:   قَوَامًا«  کسانى67ذَلِکَ  و  چون    که  اند( 

مى ولخرجى  نه  کنند   تنگ   نه  و  کنندانفاق 
 بر  را  وسط  حد[  روش]  دو  این  میان   و  گیرندمى 
  را   چیزى   انسان  که  است  آن  اسراف.  گزینندمى 

  و   کند  مصرف  موردش   غیر  در  و  حد  از  بیش
  انسان   یعنى   است؛  آن  مقابل  ى نقطه  گیرى سخت 
  کند،   مصرف   الزم  مقدار  و  حق  از   ترکم  را  چیزى 
پدیده  هر  با  اسالم مخالف دو  بُخل  و  اسراف  ى 

 کند.  است و به راه میانه سفارش مى 
 

 ین زم ی ( امر به آبادساز3-1-2
زم   در آبادکردن  مورد  در  پا  یناسالم   یداری و 
و معروف اشاره    یکن  یعنوان عملبه  یستز  یطمح

شده است: »هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ اأَلرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ« 
خدا61)هود: او  زم  یی(؛  از  را  شما  که    ین است 

برا  یافریدب آن    ی و  ساختن  آباد  و  عمارت 
ا و  »استَعْمَرَکُم«  تعبیر  در    ستعمار،برگماشت. 

معناى واگذارى آبادى و سازندگى زمین  اصل به
ی است؛  دیگران  و  به  سازندگى  وسایل  عنى خدا 

است گذارده  انسان  اختیار  در  را  زمین   آبادانى 
اصفهانى،   خواست  256/  9:  1387)رضایى  (؛ 

است  زمین  آبادى  و  عمران  )قرائتى،    خداوند، 
1388  :4  /81 .) 

 
 وجوب حفظ توازن در طبیعت  (4-1-2
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ذ  این آیات  در  گرفته    یلمهم  قرار  موردتوجه 

(؛ 3هُ لِکُلّ شَیْءٍ قَدْراً« )طالق:  »قَدْ جَعَلَ اللَّ  است:
  »وَ   .است  داده  قرار  اى خدا براى هرچیزى اندازه

دَدْناها وَ أَلْقَیْنا فیها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا فیها  مَ  اأَلرْضَ
فِیهَا مَعَیِشَ وَ    مِنْ کُلّ شَیْءٍ مَوْزُونٍ وَ جَعَلْنَا لَکمُ

مّ إِن  وَ  بِرَازِقِینَ  لَهُ  لَّسْتُمْ  عِندَنَا  مَن  إِأل  شیَءٍ  ن 
(؛ 21ـ19خَزَائنُهُ وَ مَا نُنزَّلُهُ إِآل بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ« )حجر:

کوه  آن  در  و  گستردیم  را  زمین    ثابتى   هاى و 
  و   رویاندیم  آن  در  موزون،  گیاه  هر  از  و  افکندیم

 دادیم،   قرار  آن  در  زندگى  وسایل  انواع  شما  براى 
  هاآن  به  توانیدنمى  شما  کهکسانى   براى   همچنین

  ماست   نزد  تنها  چیز،  همه  خزائن  و!  دهید  روزى 
یم.  کن نمى   نازل  را  آن  معیّن   اندازه  به   جز  ما   ولى

از   یزی هر چ  ی خداوند متعال برا  یاتآ  ینطبق ا
طب در  آب  اندازه  یعتجمله  و  داده    ای حد  قرار 

ا اندازه سبب تعادل و توازن در    یناست.  حد و 
به  و  بوده  خلقت  سبب  نظام  آن  خوردن  هم 

ناهماهنگ  نظمیی ب با  گرددی م  ی و  بشر    یدپس 
ا را در جهت حفظ  اندازه   یناعمال خود  و  حد 

تا خود و  یدنما یت مهم را رعا ینکرده و ا یمتنظ
به نسبت عدالت    یعیبتوانند از مواهب طب   یگراند

 .  نشود سلب هاآن ازوهبت م  ینبهره برده و ا
 

ادله  یق مصاد  (2-2 روا  ی قرآن  ی و  از    ی نه  ییو 
 منکر در ارتباط با آب 

ا  یقرآن  ی و ادله  یقمصاد  ترینمهم  از باره یندر 
مختلف و    های ینه از اسراف در زم  یبه نه   توانی م

نه آن،  مختلف  زم  ی عوامل  در  فساد  ...    و  یناز 
ذ در  که  نمود  تب  یلاشاره  پرداخته   یینبه  آن 

 خواهد شد. 
 

 از اسراف  ینه (1-2-2
نه  این شامل  و   یمورد  خوردن  در  اسراف  از 

از اسراف    یاز اسراف در اموال، نه  ینه  یدن،آشام
کشاورز باغ   ی در  پ  ی نه  داری،و  از    یروی از 

در  است؛...    و  کاراناسراف اسراف  از  نهى  الف( 
آشام طهارت  یدنخوردن،  وَلَ  وَکُلُوا»  و  ا  وَاشْرَبُوا 

)اعراف: الْمُسْرِفِینَ«  یُحِبُّ  لَا  إِنَّهُ  و 31تُسْرِفُوا  (؛ 
 او  که  مکنید  روى بخورید و بیاشامید و]لى[ زیاده

( ع)  صادق  امام  دارد؛نمى   دوست  را  کاراناسراف
باره فرموده است: »از خدا بترس نه اسراف یندر ا 

سخت  نه  و  /  3:  ق1417  ی،)بحران  «یری گکن 
امام حسن  523 ن  ی عسکر(؛  :  فرمایندی م   یز)ع( 

کن اسراف  کارها  ی،»مبادا  از  کردن   ی اسراف 
از    ینه  (ب  (.929/  2:  تای ب   ی،است« )اربل  یطانش

الَّذِی أَنْشَأَ   وَهُوَ»   داری و باغ  ی اسراف در کشاورز
غَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ   َجَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ و

مُتَشَآبمُخْتَلِفًا   وَالرُّمَّانَ  وَالزَّیْتُونَ  وَغَیْرَ أُکُلُهُ  ها 
یَوْمَ  حَقَّهُ  وَآتُوا  أَثْمَرَ  إِذَا  ثَمَرِهِ  مِنْ  کُلُوا  مُتَشَابِهٍ 

إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ« )انعام:   فُواحَصَادِهِ وَلَا تُسْرِ
باغ 141 با داربست و (؛ و اوست کسى که  هایى 

  هاى میوه   با  زارخرمابن و کشت بدون داربست و  
 و   یکدیگر   به  شبیه  انار  و  زیتون  و  آن  گوناگون 
  داد  ثمر  چون  آن  میوه  از  پدیدآورد  غیرشبیه
 بردارى بهره   روز  را  آن[  از  بینوایان]  حق  و  بخورید

زیاده و]لى[  بدهید  آن  او  از  که  مکنید  روى 
فرمود: اینکه  ندارد.  دوست  را  ال  "اسرافکاران  و 

معنایش این است که در استفاده از این    "تسرفوا
ها و غالت از آن حدى که براى معاش شما میوه 

صالح و مفید است تجاوز مکنید، درست است که  
نمى  لیکن  و  هستید  آن  صاحب  در   وانیدتشما 
  کنید   روى خوردن آن و بذل و بخشش از آن زیاده

  کاربه   نموده  معین  خدا  که  مصرفى  آن  غیر  در  یا  و
  و   نمایید  صرف  خدا  معصیت  راه  در  مثالً  بزنید 

 تواندنمى   گیرد،مى   شما  از  که   فقیرى   همچنین
 آیه.  کند   تضییع  را  آن  و  نموده  اسراف  آن  در

مطلق و خطاب آن شامل جمیع مردم است چه 
اند خطاب  مالک و چه فقیر و اینکه بعضى گفته 

آیه مختص به مالک آن اموال است و همچنین  
دی بعضى  گفته اینکه  متوجه  گر  تنها  خطاب  اند 
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این  صاحبان  از  را  صدقات  که  است  زمامدارى 

اند گیرد و همچنین اینکه بعضى گفته اموال مى
ها را قبل از چیدن مخورید میوه   همعنا آنست ک

اینکه  نیز  و  کنید  کم  را  فقرا  نتیجه حق  در  تا 
اند معناى آیه این است که از اى دیگر گفتهعده 

واجب مقدار  گفته  دادن  یا  و  مکنید  اند  کوتاهى 
معنایش این است که این اموال را در راه معصیت  
و  آیه  اطالق  با  و  نیست  صحیح  مکنید،  صرف 

(.  501،  7:  1374)طباطبایى،    سازدسیاق آن نمى 
همه در  مورد    کریم  قرآندر    هاینه زم  ی اسراف 

بر شدت قبح اسراف   یلدل  ینقرار گرفته و ا  ینه
منکرات   ینکار جزء بدتر  یننزد خداوند است و ا

پ  (ج  است. از  اسراف  یروی نهى   وَلَا»  کاراناز 
الْمُسْرِفِینَ« )شعراء:   أَمْرَ  (؛ و فرمان 151تُطِیعُوا 

 یهآ  این  در  »اسراف«.  مکنید   پیروى   را  گرانافراط
قانون  به و  آفرینش  قانون  حدّ  از  تجاوز  معناى 

اى دارد که  ست، یعنى معناى گستردهتشریعى ا
زیاده  انتقام،  شامل  و آشامیدن،  روى در خوردن 

بر اساس دروغ و حتى   رىانفاق بیش از حد و داو
برترى    گناهى   هرگونه  و  افراطى  جویىشامل 

. است  حدّ   از  تجاوز  هااین  ى همه  چون  شود؛مى 
انواع   از  داشتند؛  مرفهى  زندگى  ثَمُود  قوم 

باغهاى  خانه و  زراعتسنگى  و  برخوردار ها  ها 
بوده، مردمانى هنرمند و شاد اما هواپرست و اسیر  

رو  خود بودند و از این  تشکم و زندگى پرناز و نعم
سرچشمه افتادند.  اسرافکارى  دام  فساد، به  ى 

حدود،   از  تجاوز  هرگونه  چراکه  است؛  اسراف 
گسیختگى در یک موجب تباهى و فساد و از هم

:  1387شود )رضایى اصفهانى، نگ مىنظام هماه
نه  یهآ  ین(. ا97/  15 از اطاعت اسرافکاران   ی بر 

دارد. همراه  ینه  (د   داللت  هم  یاز  با   فکری و 
»إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ    یات؛آ  طبقاسرافکاران  

(؛ چراکه خدا کسى را 28مُسْرِفٌ کَذَّابٌ« )غافر:  
افراط   کند؛ نمى  هدایت  باشد  زندروغ  کارکه 
  قَوْماً   کُنْتُمْ  أَنْ  صَفْحاً  الذِّکْرَ  عَنْکُمُ   »أَفَنَضْرِبُ

  از   را   یادآور(  قرآن)  آیا  و  ؛(5:  زخرف)  مُسْرِفینَ«
گروهى   کاملًا  شما اینکه  بخاطر  بازگیریم 

اسراف خداوند   هدایت  را  کاراناسرافکارید. 
ا  کند ینم گمراه  یشانو    مانند ی م  ی باق  یدر 

خداوند فرموده: »وَ لَقَدْ جاءَکُمْ یُوسُفُ مِنْ  چنانکه  
زِلْتُمْ فی  فَما  بِالْبَیِّناتِ  بِهِ    قَبْلُ  مِمَّا جاءَکُمْ  شَکٍّ 

لَنْ یَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُواًل   لْتُمْحَتَّى إِذا هَلَکَ قُ
)غافر:   مُرْتابٌ«  مُسْرِفٌ  هُوَ  مَنْ  اللَّهُ  یُضِلُّ  کَذلِکَ 

هاى طور قطع پیش از این، یوسف دلیله (؛ و ب34
روشن )معجزه آسا( براى شما آورد و پیوسته در 
مورد آنچه که آن را براى شما آورد در شک بودید  
هیچ  او  از  بعد  گفتید: خدا  مُرد،  که  هنگامى  تا 

انگیزد! اینگونه خدا هر کسى  اى بر نمىفرستاده 
ت،  را که او اسرافکار )و( تردید کننده بدگمان اس

 سازد. گمراه مى
 

 از فساد در زمین  ینه (2-2-2
فِی    فرماید: »وَ إِذا تَوَلَّى سَعىمى   قرآندر    خداوند

الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ  
( و چون برگردد )یا 205ال یُحِبُّ الْفَسادَ« )بقره:  

مین فساد کند که در زریاستى یابد( کوشش مى 
خداو و  کند  نابود  را  نسل  و  کشت  و   ندنماید 

با    یهآ  ینتباهکارى را دوست ندارد. خداوند در ا 
  کنند یکه فساد م  یاز کسان  یزاری ابراز برائت و ب

تب  یکسان  ینانا  دارد ی م  یانب  ینمفسد   ییندر 
  کنند یفساد م  ینهستند که اگر بازگردند در زم

ا جنبه  ینو  کسان  ی فساد  و  دارد  در    یعام  که 
  برند ی م  یناز جمله آب را از ب  یعیمنابع طب  ینزم
م  یاو   زمره  یزن   کنندیآلوده   ینمفسد  ی در 

و جزء کسان زم  یهستند  تباه    ینهستند که  را 
 . کنندی م
 

آلوده  ینه  (3-2-2 تخر  از  و  آب    یب نمودن 
 یعی منابع طب
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خود    ی به نوبه   یز ن  طبیعیمنابع   یبو تخر  آلودگی

م  ینوع سوره  شودی منکر محسوب  در  . خداوند 
الْأَرْضِ فرماید: »وَ ال تُفْسِدُوا فِیمى  56اعراف آیه:  

بَعْدَ إِصاْلحِها«؛ در زمین پس از اصالح آن فساد  
است   ینا  آیدیبر م  یهآ  ینمکنید. قطعاً آنچه از ا

واقع شده است اما    ینه   دمور  ینکه فساد در زم
منابع    سازی شامل آلوده  اندتویم   ین فساد در زم

بردن    ینو از ب  یبتخر  یااز جمله آب و    یعیطب
ش به  از    های یوه آب  شود.  شامل  را  گوناگون 

منکر است که    ینوع   ینفساد در زم  یگرد  ی جنبه 
  ی منکر چون مورد نه   ینواقع شده و ا  ی مورد نه

و گناه    یتمعص  ینوع  نواقع شده است، اقدام به آ
  2خداوند در سوره مائده آیه    شود؛یمحسوب م

نموده و فرموده: »تَعاوَنُوا   ینه  یتاز اقدام به معص
التَّقْوى  وَ  الْبِرِّ  وَ   عَلَى  الْإِثْمِ  عَلَى  تَعاوَنُوا  ال  وَ 

الْعُدْوانِ«؛ در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر 
دست تعدى  و  گناه  در  و  کنید  هم    یارهمکارى 

و   سازدی که آب را آلوده م  ی. در واقع کسنشوید
 یاو  کند یاز جمله آب را نابود م یعیمنابع طب  یا

  ایبه گونه   سازدی آن را فراهم م  یباسباب تخر
اله اخت  ینعمت  در  که  شده    یارشرا  گذاشته 

 سازد ی م  یلتبد  ای استفاده   یرقابل غ  یزچبه
ا از  نه  یلتبد  ینخداوند  نعمات  و    هنمود  یدر 

و   دهدی م   یفرامور را سخت ک  این  به  کنندهاقدام
فرموده است: »وَ مَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَۀَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما  

)بقره:   الْعِقابِ«  شَدِیدُ  اللَّهَ  فَإِنَّ  (؛  213جاءَتْهُ 
کس نعمت خدا را که براى او آمده و در اختیار هر

ناسپاسى  روى  ]از  شده  گذاشته  نقمت  او  به   ]
از    دل بم است.  کیفرکننده  سخت  خدا  سازد، 

  کند ی م ی کارینکه اقدام به چن ی کس یگرطرف د
  کند ی خود را فراهم م   ی با دست خود اسباب نابود

نابود    یاو    سازدی که آب را آلوده م  یچنانکه کس
را در    یگرهم خود را و هم موجودات د  کندی م

 یزمورد نینخداوند از ا   دهد،یخطر هالکت قرار م
بِأَیْدِیکُمْ    ینه تُلْقُوا  و فرموده است: »وَ ال  نموده 

( خود را با دستان خود  195  إِلَى التَّهْلُکَۀِ« )بقره:
نها در  نیفکنید.  هالکت  و   یبتخر  ینکها  یت به 

مراحل مورد   یدر تمام یعیمنابع طب سازی آلوده
 ینواقع شده است و از نظر خداوند ا  یاله   ینه

نوع ن   یناسپاس  ی عمل  کفران  که    عمتو  است 
شد که اقدام  خواهد  ای سبب هالکت فرد و جامعه

: »أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُوا  کنندیم   یعمل  ینبه چن
:  یم)ابراه  اللَّهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ«نِعْمَتَ

به   (؛ و38 به کسانى که شکر نعمت خدا را  آیا 
خ قوم  و  کردند  تبدیل  سراى    ودکفران  به  را 

در  صادق)ع(  امام  ننگریستى.  آوردند،  هالکت 
مردم را آلوده    یاز: »آب مورد نفرمایندی باره مینا

)مجلسى   رازی  ؛111/  2:  ق 1406  دوم،  نکن« 
 ( 201/ 1ق:  1427  نجفی،

 
نه   یعقل   یلدل  (3-2 و  معروف  به  امر  از   یدر 

 منکر مرتبط با حفظ آب 
منابع طب   حکم باالخص آب   یعیعقل در حفظ 

مهم به طب  ترینعنوان  منابع  و    یعیرکن 
اصول  زیستیط مح کتب  قرار    ی در  توجه  مورد 

و بر   یعنوان مدرکات عقل عملگرفته است و به 
و قاعده    یحسن و قبح عقل  یاساس قاعده کالم

ش  ی مالزمه و  )مظفر،  عقل  است  شده  بنا  رع 
عظ210ـ200:  1368 در 75:  1391  یمی،؛   .)

عمل  یدگاهد هر  خوردن   یعقل  برهم  سبب  که 
مح آب   یبتخر  یست،ز  یطتعادل  آلوده    ی،منابع 
آن در    ی نتیجه  شود  هانمودن  انسان  ضرر  آن 
زندگ گام  ینظام  و  خسران،  به   یاست  سمت 

نت  ی نابود در  است  هالکت  عقل   یجهو  آنکه 
ا  یر مس  ینا  یص تشخ  یلدلبه قبح  بر    ین حکم 

را که سبب    یعوض اعمال   درو    نمایدی اعمال م
  یط و مح  یعیاز منابع طب  یانتو ص  یاءحفظ، اح

  یاتی از جمله آب شود و به توازن عوامل ح  زیستی
 یابی. دست داندی م  یکورا ن  یانجامدبشر ب   یزندگ
حفظ،    است که مسئله  یلدل  ینبه ا  یجهنت  ینبه ا
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مشهور است    یای بشر از جمله قضا  ی ثبات و بقا

عالم    ی عقال  ی همه  ی و آرا  نداردبه استناد    یازکه ن 
عنوان خالق عقل بر آن اتفاق دارند و شارع هم به

موضوع موافق است. نتیجه حکم به ضمیمه    ینبا ا
قاعده مالزمه حکم عقل و شرع، وجوب شرعى  

تقو منابع    یتاصالح،  زیست،  محیط  حفاظت  و 
 یل)از جمله آب( و حرمت تخریب و تعد   یعیطب

 (. 154ق: 1419 ،آن است )جعفرى  یفو تضع
 
از ظلم در جهت    یز فقه بر عدالت و پره  یدتأک  (3

 ی نسل  ین ب یر حفظ ذخا
موضوع اشاره    ینعام به ا  یدر خطاب  قرآن  تآیا

فِیهِ   الْحَدِیدَ  »وَأَنْزَلْنَا  است:  آمده  چنانکه  دارند 
بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ  

(؛ و 25:  یدوَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ« )حد
ب آن  در  که  را  و    راى آهن  مردم خطرى سخت 

سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد 
  کند کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مىچه

 در  خداوند .  است  ناپذیرشکست   نیرومند   خدا  آرى 
و دسترس  یهآ  این آهن  برا  ی خلقت  را  آن   ی به 

قرار  ی همه همهمردم  و  در   ی داده  مردم 
گروه    یل دل  ینهمه ب  اندیکاز آهن شر  مندی بهره 
بهره   ییتوانا  یلدلبه   یخاص  تواندینم  برداری در 

 یگرقدرت بر استخراج دارد گروه د  ینکه ا  یلدلبه
استفاده    ای به گونه  یاموهبت منع کند و    ینرا از ا

برا  یدنما و  شده  نابود  نعمت  آن    یگران د  ی که 
عام بودنش مردم    یلدلبه  یهنماند. کلمه ناس در آ

 ینهمبه   گیردیرا در بر م  ختلفم  های در زمان
مردم در   یارموهبت در اخت  ینا  ینکها   ی برا  یلدل

و   باید  باشد  هازمان  ی همه مصرف  در  عدالت 
ا  یت رعا  وری بهره  از  و  م  ینشود    توان ی عدالت 

ب  در    ینسل   ین عدالت  خداوند  نمود.  برداشت  را 
مهم اشاره نموده است:    ینبه ا  یزن  یگری د  یاتآ

مِنَ   وَأَنْزَلَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِی  »اللَّهُ 
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَکُمْ وَسَخَّرَ 

لَکُمُ   وَسَخَّرَ  بِأَمْرِهِ  الْبَحْرِ  فِی  لِتَجْرَِی  الْفُلْکَ  لَکُمُ 
)ابراه آسمان32:  یمالْأَنْهَارَ«  که    و   ها(؛ خداست 

وسیله و از آسمان آبى فرستاد و به   آفرید  را  زمین
 کشتى  و  آورد  بیرون   روزى   شما  براى   هاآن از میوه

 دریا   در  او  فرمان  به   تا  گردانید  رام  شما  براى   را
 أَلَمْ» .کرد مسخر شما براى را رودها و شود  روان

فِی  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فِی  مَا  لَکُمْ  اللَّهَ سَخَّرَ  أَنَّ  تَرَوْا 
وَمِنَ   وَبَاطِنَۀً  ظَاهِرَۀً  نِعَمَهُ  عَلَیْکُمْ  وَأَسْبَغَ  الْأَرْضِ 
النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا 

که خدا    ایدته(؛ آیا ندانس20کِتَابٍ مُنِیرٍ« )لقمان:  
آسمانآنچه در  که    زمین   در  که   را  آنچه  و  هارا 
  و   ظاهر  هاى نعمت  و  ساخته   شما  مسخر  است
  از  برخى  و  است  کرده  تمام  شما  بر  را  خود  باطن 
  و   رهنمود  و  دانش [  آنکه ]بى   خدا   درباره  مردم
 بر  مجادله  به[  باشند   داشته]   روشن  کتابى

)الرحمن:   وَ»  .خیزندمى  لِلْأَنَامِ«  وَضَعَهَا  الْأَرْضَ 
  ین ا  یر(؛ و زمین را براى مردم نهاد. در تفس10

»کلمه  یدبا  یهآ معناى  به   "انام  "گفت: 
معناى اند؛ به است. ولى بعضى گفته   "مردم"کلمه

معناى  اند؛ به جن و انس است. بعضى دیگر گفته
اى است که روى زمین راه برود و اگر  هر جنبنده 

خلقت زمین تعبیر کرده به وضع، براى این بود    از
بود به رفع، خواست    که درباره آسمان تعبیر کرده 

تا بفهماند زمین پایین و آسمان باال است، چون  
گویند و در عرب هر افتاده و پست را وضیع مى 

)طباطبا است«  تعبیر  در  لطافتى  خود   یی، این 
امام صادق)ع(   یروایت  در  (.163/  19:  1374  از 
می زمین   ی درباره پرسش  عراق  امامهای   شود، 

ها برای تمام  فرماید: »این زمین)ع( در پاسخ می
مسلمانان است، اعم از کسانی که امروز مسلمانند  

شوند و نیز کسانی  و یا روزهای بعد مسلمان می
توان این شوند. پرسش شد می که بعد متولد می

ازمین  را  فرمودند  زها  خرید؟  جایز کشاورزان   :
که ملک مسلمین باشد،  ضرورت ایننیست مگر به 

امر بخواهد  صورت اگر ولیخریداری شود؛ در این
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اگر چنین  تواند آنمی  پرسیده شد  بگیرد؛  را  ها 

این در  فرمودند:  وکند؟  به  را  او  مال   ی صورت 
برگردانده و منافع زمین نیز در مقابل کاری که 

/  17:  تای ی، ب عامل-گیرد« )حرقرار می  هانجام داد
نقل    یتیروا  در(.  1،ح18باب   کاظم)ع(  امام  از 

هایى که با جنگ  شده است که فرمودند: »زمین 
اند، موقوفه بوده و در دست کسانى که  فتح شده 

ماند و اختیار این  کنند باقى مى ها را آباد مى آن
ها در دست والى وقت است که از کسانی زمین 

ها به اندازه توان آنکنند  ها کار می که بر روی آن
(  2،ح41/ باب15:  تابی   عاملی،  خراج بگیرد« )حر

خمینى  نوشته   امام  روایت  این  ذیل  اند:  در 
»منظور از وقف، معناى لغوى آن است یعنى این  

و در  زمین  بوده  آزاد  بلکه  نیست  ها ملک کسى 
مى  مصرف  مسلمانان  )خممصالح    ینی، شوند« 

1379 :3 /68 .) 
 
 درختان   یاءو اح یفقه بر درختکار یدتأک (4
درختان از    یاءو اح   ی مسأله درختکار  فقه بر  در

شده    یداقات در جهت حفظ آب تأکمباحث مس
  - [ هُ: یکدیگر را نوشانیدند،]سقی   مُسَاقَاۀً»  است.

هُ فى أرْضِهِ: او را در زمین خود به کار گمارد تا 
شرط آنکه ه را براى کشت اصالح و آماده کند بآن

غله از  بسهمى  زمین  آن  گیرد«  ه  ى  تعلق  وى 
بستان باب 470:  1370  ی،)افرام  از  مساقات   .)

 را  ی مرد  ینکها  ی معنابه   ی سق  یشهمفاعله و از ر
زم به  ین در  بگخود  زم  یردکار  برا  ین تا  او   ی را 

آب  یابکارد   درختان،  اصالح  به  باغ    یاری در 
آب محل  نظافت  به   ...  و   یاری درختان،  بپردازد 

او باشد   ی بار آن برا  یا  یوه از م  یشرط آنکه سهم
درباره1526/  2:  م 1996  ی،)تهانو فقه  در   ی (. 

درختان   بر  مساقات  عقد  شده؛  نوشته  مساقات 
ریش   اى ه میو درخت   ۀکه  مانند  دارند،  ماندگار 

و   آبیارى  انگور صحیح است. در وجوب  و  خرما 
جلوگیرى درخت از نابودن شدن، اختالف است.  

ترك دانسته  برخى،  مکروه  را  برخى  آبیارى  اند. 
گفته  صورتىدیگر  در  و اند:  آبیارى  ترك  که 

تضییع درخت مصداق اسراف باشد، ترك آبیارى 
)جمع است  نظر   ىحرام  زیر  پژوهشگران  از 

(. »مساقات« مصدر  595/  3ق:  1426شاهرودى،  
دادن و سیراب  معناى آبباب مفاعله از سقى، به 

را مى  کردن دو و در اصطالح نفر یکدیگر  باشد 
ساقات  ق. م آمده است: »م  543 ۀچنانکه در مادّ

اى است که بین صاحب درخت و امثال آن معامله
معیّن از ثمره واقع   مشاع  ۀیا عامل در مقابل حصّ

از میوه و برگ گل و  مى  شود و ثمره اعمّ است 
همان آن«.    کنید مى   مالحظه  که   گونهغیره 

  هست  که  فرقى  تنها   است،  مزارعه  مشابه  مساقات
 به  زراعت  براى   زمین  مزارعه  در   که  است  این

 مثمره  درختان  مساقات  در  و  شودمى   داده  عامل
/  4ق:  1418  طاهری،)  آبیارى   و   دارى نگاه   براى 
از  243 گرچه  مزارعه  و  مساقات  مسئله  خود   .)

فقه  خاص  ینظر  ابواب  قوان  ی شامل  و    ین بوده 
  ینجاکه در ا  ی اما مورد   شودی را شامل م  یخاص

ه است  استفاده  فقه   کدامیچمورد  احکام    یاز 
ن  ی درباره بهره   یستآنها  از    گیری بلکه  آن  از 
م  ییجه نت  ی جنبه  مزارعه  و  .  باشدی مساقات 

تاک درختکار  یدچراکه  پوشش    ی بر  حفظ  و 
است که وجود   یتجنبه حائز اهم  یناز ا  یاهیگ

خاك شده   یتسبب تقو   یاهیدرختان و پوشش گ
تقو افزا  یتو  سبب  برا  یت ظرف  یشخاك   ی آن 

  یریخاك و جلوگ  یفیتک  یشآب و افزا  ی نگهدار
  یاهی عالوه پوشش گ به   شودی خاك م  یشاز فرسا

در منطقه شده    وبتهوا و حفظ رط  یلسبب تعد
و باعث    شودیاز حد آب م   یشب   یرو مانع از تبخ

درختان، در    یرامونآب در جو پ  ینتا ا   شودی م
درختان، در ساقه و برگ    یشهر  یکخاك و نزد

 یانمحفوظ مانده و کمک شا  یردرختان از تبخ
چرخه  یتوجه م  ی به  اهممایدیآب    یت . 

درختان به جهت    یدناز بر  ینه  یاو    ی درختکار
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  خورد یبه چشم م  ی متعدد  یاتحفظ آنان در روا 
اشاره نمود.    یلبه موارد ذ   توانیکه از آن جمله م 

ا امام صادق )ع(  از  پیامبر اکرم  روایت مسعده  ز 
)ص( که فرمود: »التحرقوا النّخل و التغرقوا بالماء  
زرعا...«   التحرقوا  و  مثمرۀ  شجرۀ  التقطعوا  و 

بى  )ع(    صادق  امام  (.43/  3:  تا)حرّعاملى، 
علیکم  اللّه  فیصبُّ  الثمّار  »التقطعوا  فرمودند: 

بى  )حرّعاملى،  صبا«    ؛(198/  13:  تاالعذاب 
  سخت   پس.  یدنکن   قطع  را  ده  میوه  درختان
  روایات .  را  سختى  عذاب  شما  بر  خداوند  مگیرد،

و    یگری د زرع  به  تشویق  زمینه  در  نیز 
کارى وجود دارد؛ مانند روایت امام صادق  درخت

)ع( »زراعت کنید و درخت بکارید. به خدا قسم  
 نیست«   این  جز  کار  بهترین  و  ترینحالل

)ع(:   (.26/  5:  1365  رازی،کلینى ) صادق  امام 
/  6:  تا»بهترین کار زراعت است« )حرّعاملى، بى 

در منابع اهل سنت نیز روایاتى   چنینهم (.  194
است:   آمده  زمینه  این  در  )ص(  پیامبر  از 
یا زراعتى را کشت  »مسلمانى که درخت بکارد 
کند، پس از آن انسان با حیوان بخورد، براى آن  

به  صدقه  مى مسلمان   بخارى، )  آید«شمار 
آ  این  اما(.  66/  3:  ق1401 که  حفظ   یامسئله 

گ قا  یاهیپوشش  در  درختان  طرح   لبو  دو 
است   مزارعه واجب  و  بحث   ی نه جا  یامساقات 

شهید   که   درختى  آبیارى   وجوب  از  ثانى   دارد. 
است  صوبه شده  سپرده  شخصى  به  امانت  رت 

به  مىسخن  / 1:  تابی   ثانى،  شهید)  آوردمیان 
از گفتار صاحب  305 امکان (. همچنین  جواهر، 

  نجفى،)  شوداجماعى بودن این حکم استفاده مى 
  یندر ثبوت ا  توان ی م   چنین هم(.  109/  27:  تابى 

  یبترت  ینحکم از قاعده الضرر استفاده نمود به ا
  یاهی رفتن پوشش گ   ین از ب   یجنتا  ی یره که در زنج

  ییر و تغ  یدر منابع آب  یو درختان ضرر قابل توجه
بارندگ  یم،اقل م حا  یکاهش  ا  شودیصل   ین که 

چشم  قابل  عقالً  یست ن  پوشیضرر  چن  و    ین به 

رفع    یاداده و در جهت مقابله و    میتاه  ی ضرر
  یز اسالم ن  ی. از طرفنمایندی ضرر کوشش م  ینا

ضرر هرگونه  الضرر  قاعده  نف  ی با  و    یرا  نموده 
و درختان   یاهیضرر به پوشش گ   یل دل  ینهمبه

 .یدنمامی  واجب  را هاحرام است و حفظ آن
 

فقه و حقوق بر حفظ مصالح عام ناظر    یه توص  (5
 بر حفظ آب 

   یمصالح عموم   یت وجوب رعا  یقرآن   ی ( مبان1-5
»یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ    -1

اللَّهَ   اللَّهَ فَاتَّقُوا  وَأَطِیعُوا  بَیْنِکُمْ  ذَاتَ  وَأَصْلِحُوا 
)انفال:   مُؤْمِنِینَ«  کُنْتُمْ  إِنْ  ]اى 1وَرَسُولَهُ  (؛ 

پرسند بگو  پیامبر[ از تو درباره غنایم جنگى مى 
ا جنگى  ]او[    ختصاصغنایم  فرستاده  و  خدا  به 

دارد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش 
دار ایمان  اگر  و  پیامبرش  نمایید  و  خدا  از  ید 

 از  استمداد  با  اینجا  در  که  چیزى اطاعت کنید. آن
  به   آیه  که   است  این  گفت  توانمى   کالم  سیاق
  اشخاص   میان  در  اینکه  بر  دارد  داللت  خود  سیاق 
نزاع و تخاصمى بوده و    "یسئلونک  "به   الیهمشار

اند که طرف مقابلشان آن را هرکدام حرفى داشته 
فَاتَّقُوا اللَّهَ    "تفریعى که در جملهقبول نداشته و  

خوبى داللت دارد است به   "وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ
بر اینکه این نزاع و تخاصم در امر انفال بوده و 

در صدر آیه   الالزمه این تفریع این است که سؤ
بخاطر اصالح و رفع نزاع از ایشان واقع شده، گویا  

ه انفال اختالف  این اشخاص در میان خود راجع ب
مراجعه کرده )ص(  خدا  رسول  به  سپس  و  اند، 
بپرسند، و  نموده از آن جناب  را  تا حکم آن  اند 

شنوند نزاعشان را خاتمه دهد. در جوابى که مى 
این   "ذاتَ بَیْنِکُمْ صْلِحُواوَ أَ "واقع منظور از جمله

است که آن حالت بد و آن فسادى که در بینتان  
تیر آن  و  نموده  کنید  رخ  اصالح  را  رابطه  گى 

تفس5/  9:  1374)طباطبایى،   در   یز ن  یهآ  یر(. 
منابع    ینچن براى  اسالم  که:  است  شده  نقل 

ثروت و  دارد؛  طبیعى  قانون  نیز  عمومى  هاى 
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ال  وَ  لِلَّهِ  عمومى،    ،«رَّسُولِ»الْأَنْفالُ  اموال  حفظ 

)زیرا   اللَّهَ«  »فَاتَّقُوا  دارد؛  الزم  پروا  و  پاکى 
تواند بسترى براى اموال عمومى، مى   المال وبیت 

باشد(؛ کسى که قصد اصالح دارد،  سوءاستفاده 
وَ  اللَّهَ  »فَاتَّقُوا  باشد؛  تقوا  اهل  خودش  باید 
بر   أَصْلِحُوا«، حفظ وحدت و اصالح میان مردم، 

در   همگان بَیْنِکُمْ«  ذاتَ  »أَصْلِحُوا  است.  الزم 
برد بین  از  پیوندها و  و تحکیم  تقویت  ن  اسالم، 

قدرى اهمیّت دارد که در اسباب تفرقه و نفاق به 
نه مراحل  ذاتبعضى  اصالح    واجب   البینتنها 

 آن  براى   توانمى   نیز  امام  سهم  از  بلکه  است،
 (. 265/ 3: 1388 قرائتی،) کرد استفاده

أَخَوَیْکُمْ  -2 بَیْنَ  فَأَصْلِحُوا  إِخْوَۀٌ  الْمُؤْمِنُونَ  »إِنَّمَا 
)حجرات:وَاتَّقُوا   تُرْحَمُونَ«  لَعَلَّکُمْ  در  10اللَّهَ  (؛ 

حقیقت مؤمنان باهم برادرند پس میان برادرانتان 
را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد 

مؤم که  نیست  این  جز  گیرید.  قرار    نان رحمت 
برادران )دینى( یکدیگراند )و الزم است یکدیگر  

ن خودتان )هر را نصرت کنند( بنابراین بین برادرا
صلح   کنند(  نزاعى  و  مخاصمه  همدیگر  با  گاه 
بلکه   کنند  ستم  بیکدیگر  نگذارید  )و  بدهید 
)در  بپرهیزید  خدا  از  و  کنید(  اعانت  را  مظلوم 

  وقاینکه ترك عدل و اصالح نمائید یا مراعات حق
باشد که مورد رحم خداوند   ننمائید(  را  برادرى 

 (. 52/ 8ق: 1390واقع شوید )خسروانى، 
»فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ -3

 دادگرانه  را  ها(؛ میان آن9الْمُقْسِطِینَ« )حجرات:
  را   دادگران  خدا  که  کنید  عدالت  و  دهید  سازش
که:    یهآ  تفسیر  در.  دارد  مى  دوست است  آمده 

جامعه،  اصالح  و  ساختن  براى  »اسالم 
  حمایت   وجوب  هایکى از آن  د؛هایى دارراهنمایى

  و  گفتار  در  انسان  آزادى   و  آبرو  مال،   خون،  از
 بر  چیزى هیچ  و  کسهیچ  حق،  جز   و  است  کردار

 (. 192/ 7: 1378 مغنیه،) ندارد« حکومت او
 

 ی مصالح عموم  یت وجوب رعا  ییروا  ی مبان  (2-5
: »از خدا بترسید و میان  فرمایدی )ص( م   پیامبر

(.  1/164:  1382  ینده،کنید« )پاخویش را اصالح  
رعا  یعنیمهم    ینا   ی، مصلحت عموم  یتوجوب 

دارد و    یکدیگر  ینبا اصالح ب   یمیمستق  ی رابطه
 ینموضوع که ا  یناست و ا   یسورم  یق از آن طر

م  یثحد اصالح  بر  مخاصمه   یانناظر  طرف  دو 
رعا وجوب  برداشت  از  مانع  مصالح    یتباشد 

روشن ی نم  یثاز حد  یعموم تقوا   اینکه  ترشود. 
اصالح  یهپا اساس  اهم  یکدیگر  ینب  و    یت است. 

)ص( فرموده: یامبراست که پ  یناصالح مردم در ا
»آیا شما را به چیزى با فضیلت تر از نماز و روزه  

اصالح میان  و صدقه )زکات( آگاه نکنم؟ آن چیز  
مردم   میان  رابطه  شدن  تیره  زیرا  است،  مردم 

 العبادی،  محمد)  است«  دین  کننده   کنریشه
به 14/  6ق:  1406  ی،؛ غزال345/  2:  تای ب (. اگر 

  یبرجسته  ی عنوان نمونه)ع( بهیامام عل  ی یره س
نمود مصلحت در قالب عدالت    یمحاکم عادل بنگر

)ع( در نامه به مالک اشتر    یمشهود است. امام عل
ا به  بدان فرمایندی م  یشان خطاب  مالک  »اى   :

  اصالح   که  باشندمى   گوناگونى  هاى مردم از گروه
 از  یک  هیچ  و  ندارد  امکان  دیگرى   با  جز  یک  هر

  قشرها،   آن  از.  نیست   نیاز بى   دیگر  گروه   از  هاگروه
  خصوصى،   و  عمومى  نویسندگان  و  خدا  لشکریان

  اجتماعى،   نظم  و  عدل  کارگزاران  دادگستر،  قضات
مالیات، تجّار و    کنندگانرداختپ دهندگان،جزیه

پیشه و  صنعت  صاحبان   نیز  و  ورانبازرگانان، 
 مستمندان   و  نیازمندان  یعنى  جامعه  پایین  طبقه

 مقرّر  سهمى   خداوند  هریک  براى   که   باشند، مى 
  سنّت   یا  قرآن  در  راآن  واجب  مقدار  و  هداشت

  طرف   از  پیمانى  که   کرده  تعیین(  ص)  پیامبر
پس    رب  آن  نگهدارى   و  خداست است.  الزم  ما 

سپاهیان به فرمان خدا، پناهگاه استوار رعیّت، و 
راه و  دین  شکوه  زمامداران،  وقار  و   هاى زینت 

  سپاهیان   با  جز  مردم امور.  کشورند امنیّت  تحقّق
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 و  خراج  به  جز  سپاهیان  پایدارى   و  نگردد  استوار
  جهاد   براى   آن  با   که  شودنمى   انجام  رعیّت  مالیات

و براى اصالح امور خویش   ردندگ  تقویت   دشمن  با
 برطرف   را  خود  هاى به آن تکیّه کنند و نیازمندى 

  سوم   گروه   با  جز  مردم،  و  سپاهیان  سپس.  سازند
 کارگزاران  و  قضات  آن  و  باشند  پایدار  توانندنمى

  و   قراردادها  که  حکومتند،  نویسندگان  و  دولت
 سود  به  آنچه  و  کنند مى   استوار  را  معامالت

کارهاى مى   راهمف  است  مسلمانان در  و  آورند 
گروه و  اعتمادند  مورد  خصوصى  و   هاىعمومى 

  صنایع   صاحبان  و  بازرگانان  بدون  شدهیاد
  زندگى   وسائل  آنان  زیرا  بیاورند،  دوام  توانندنمى

 و  کنند مى   عرضه  بازارها  در  و  آورندمى  فراهم  را
  که   سازند مى   دست  با  را  زندگى   وسایل  از  بسیارى 

طبقه   ارجخ  دیگران  توان  از دیگر،  قشر  است. 
  هاپایین از نیازمندان و مستمندانند که باید به آن

  گوناگون   اقشار  تمام  براى .  کرد  یارى   و  بخشش
 همه   و  است  گشایشى  خدا  پیشگاه  در  شده،یاد

  بر   شود  اصالح  امورشان  که  مقدارى   به  آنان
 انجام   از  زمامدار  و  دارند  مشخصّ  حقّى  زمامدار،

  موفّق تواندکرده است نمى باجو او بر خدا آنچه
  یارى  خدا  از  و  نماید  فراوان  تالش  کهآن   جز  باشد

 در  و  سازد  آماده  حق   انجام  براى   را  خود  و  بطلبد
 ورزد«  شکیبایى  دشوار،  یا  باشد  آسان  کارها،  همه

ن1379  رضی،) آن   یرمومنانام  (.53:  )ع( 
و امام   یرخواهو حاکم عادل خ  بدیل یدانشمند ب
  خواستیمی هر آنچه را که ما م   مهنا   ینمصلح در ا

راهنما  جایک  ییم نما  یانب و    یهمه  ی فرموده 
  یان نامه ضمن ب  یندر ا  ایشان.  است  شده  هاانسان

 و   هامصلحت عام مجموعه دستگاه   یتوجوب رعا
 شماردی اصالح مردم بر م  ی را برا  یخاص  قواهای 

وجود   با  جز   میسر  مردم  امور  اصالح  هاآنکه 
وجود  شودینم فلسفه   های دستگاه   ینا   ی و 

مردم منتفع    ی مصلحت عام است تا همه   یترعا
به    یتدر وص  یگر)ع( در مورد د   یشوند. امام عل

)ع( پس از ضربت   ین)ع( و امام حس  امام حسن
چن تمام  فرمایندی م  ینخوردن  و  را  »شما   :

  یّت وص  ینرا که ا  یفرزندان و خاندانم را و کسان
نظم در امور    وبه ترس از خدا    رسد،می   هابه آن
سفارش  یانتان در م یصلح و آشت  یجادو ا ی زندگ

  یدم)ص( شن یامبرمن از جدّ شما پ یراز کنم،ی م
م بفرمودی که  دادن  اصالح  و    ین:  نماز  از  مردم 
 (.  47: ن1379  ی،سال برتر است« )رض  یکروزه  

 
 یمصالح عموم  یتوجوب رعا  یفقه   یمبان  (3-5

اقتضا  رعایت در    یتوال   ی مصالح،  اساساً  و  بوده 
ول  یتوال   ی اعطا  ی مبنا  ی،اسالم  یشهاند  ی، به 
مول  یترعا )فتاح  یهمعل  یمصلحت    ی است 

معنى به کسر واو به  (. والیت7:  1395  ی،زفرقند
معنى تولّى امر است و به نصرت و به فتح واو به

حقیقتش   و  یکى  دو  هر  است  قولى  امر  تولّى 
از   یعرب  ای واژه  یت(. وال 254/  7: 1371  ی،)قرش

  ی ( است که در لغت عرب به معانی )و ل    یشهر
به امر و ملک   یامق  یر،تدب  یکی،محبّت، نصرت، نزد

سرپرست سلطان   ی،امر،  دولت،  امارت  زعامت، 
 یت(. مقصود از وال141/  6ق:  1404)ابن فارس،  

امارت و سلطنت بر جان، مال و هر    یز در فقه ن
د  یک امور  )طباطبای از  است   یزدی،   ییگران 

 (.  2/2ق: 1414
رو  سازی فرهنگ  (6 شناخت   ی فقه  یکردبا 

  یعیحفظ آب و منابع طب  ی درباره
  ینه در جامعه نهاد  یرفتار اجتماع  یک  ینکها  برای 

  ید گردد. عقا  یلاعتقاد و باور تبد  یکبه    ید شود با
  ین دارند. ا  یقانون  یا  یعرف   ی،مذهب  یشهعموماً ر

در   یشهکه در جامع ما اسراف مذموم است هم ر
ر و هم  مل   یشهمذهب  دارد.   یرانیانا  یدر عرف 

سرما صاحبان  مدرن    یهمتأسفانه  جامعه  در 
و   زدگیمصرف   یشتر،کسب درآمد ب  ی برا  امروزی 

خاص و زرق   ی اسراف با شگردها  یگرعبارت دبه
برق م  یغاتیتبل  های و  القاء  جامعه  و    کنندی به 
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 رنگ جامعه را کم   ی و عرف  ی رنگ اعتقادات مذهب

  یهمه  در  اسراف  تفکر  زدودن  لذا.  کنندمی 
  یست ن  پذیرامکان  یاز جمله آب به آسان   هاینه زم
  یر زمان و مس  یدمقصود با  ینا  به  یدنرس  رای و ب

هز  یطوالن نمود    ی ینهو  پرداخت  را  هنگفت 
 یینهدر زم  ی ساز(. فرهنگ 11:  1392  ی،)قربان

 یجهدر نت  سازی از جهت فرهنگ   یدبحران آب با
درباره حفظ آب و منابع    یفقه  یکردشناخت رو

در    یکردرو  ینا  .یردقرار گ   یمورد بررس  یعی؛ طب
ه  متفکران  آملمچوننظر  جوادی  و    ی،:  نصر 

جوان   ید،از جمله؛ فضلون خل  یمتفکران خارج
ماو  یناوبر قرار  مورد  ینعزود  یلو  گرفته   توجه 

ا علت  یناست.    زیست   بحران  های متفکران، 
بحران  محیطی انسان،    ذهنی  های را  معنوی  و 

فرهنگ صنعت فرهنگ سنت  یحاکم شدن    ی، بر 
مبان شدن  گسترش   یفلسف  یحاکم  مدرن، 

به توجه  گرایانه،ی ماد   هایارزش نکردن 
بر   روحانی  هایارزش سلطه  معنوی،  اهداف  و 

قدس  ییجدا  یعت،طب امر  از    ایمانی،ی ب   ی،علم 
 ,Khalid)  دانندی اسراف و اتراف م  طلبی، منفعت 

F. & O’Brien, J. 1992:32  ؛Izzi Dien, 1997: 

: 1379؛ نصر،  10:  1388  ی،آملی ؛ جواد332-339
تب8 در  رویی(.  مح   یفقه  یکردن  به    یط نسبت 
از    توانی و از جمله آب م  طبیعیو منابع   یستز
 عقل استفاده نمود. یلو دل یاتو روا  یاتآ
 
آب  یم حر  ی فقه  یین تع  (7 جهت  انواع  در  ها 
 آب  رفت و هدر  یاز آلودگ یشگیریپ

 یمحر ی(معان1-7
حرام، احرام و حریم از یک  ( حرمت، تحریم،  اول

 از  همگى  و  دارند  معنایى  قرابت  هم  با  و  اندریشه
/  41:  1383  شفایی،)  اندشده   مشتق(  م  ر   ح)  ماده

حر4 چیزى   یم(.  آن  حرمت  و  است  حرمت  از 
)جوهرى،  نیست  جایز  آن  هتک  که  است 

حر1897/  5ق:  1376 و    ی معنابه   یم(.  حقوق 

اطراف چ مالک کس  یزی امکانات  حق    یکه جز 
/  1:  ق1418  المقرى،انتفاع از آن را ندارد )قیومی 

است و مقابل    یزیحرمت چ  ی معنابه  حریم(.  72
ق:  1420  یری،)حم  باشد ی م  یزآن چ  یتآن حل

(.دوم( معناى دومى که براى حریم آمده  3/180
مى متمایز  فوق  معانى  از  و  اطالق است  نماید، 

حریم بنا بر اصل بر حریم چاه و مانند آن است.  
نیاز   مورد  محدوده  و  حقوق  حریم،  بنابراین، 
توسعه   مفهوم  این  سپس  گویند.  را  چاه  اطراف 

هر به  و  شد. یافت  اطالق  ممنوع  و  حرام  چیز 
منافاتى معنا حریم  نخست  معناى  با  دوم،  ى 

ندارد. نهایت اختالف میان آن دو، در شیوه وضع  
معناى  گویا  که  است  منع  براى  حریم  لغت 

تعیینى مى   خستینن به وضع  قائالن   و  گویندرا 
  بنابراین،   تعیّنى  وضع  به  قائالن  را  دومى  معناى 
  و   است(  منع)  لغت  اهل  نظربه   حریم  معناى 

جایز    دیگر  تعبیرهاى  آن  شکستن  آنچه  چون: 
نباشد یا آنچه مورد حمایت واقع شود و شخص  
از آن دفاع کند، اخذ به لوازم همان معناى اصلى  

  جایز   آن  هتک  شد،  ممنوع  امرى   وقتى  زیرا  ;است
 مورد  متجاوزان  و  مرتکبان   برابر  در  و  بود  نخواهد
  شودمى  دفاع  آن   از  و  گیردمى  قرار   حمایت

 ی اصطالح  یفسوم( تعر  (. 4/  41:  1383  شفایی،)
برخ  یمحر عالمه  ی نزد  است:  فقها  در    حلی  از 

م ینا مکاننویسدی باره  به  »حریم   نزدیک  هاى : 
  مردم   کامل  بردنکه بهره   شودمى  گفته   چیز  هر
 ریختن محل و راهآب: مانند  باشد موردنیاز آن از

:  ق 1400  حلّى،  عالمه )  آن«  مانند  و  روبهخاك
: یسدنوی م  بارهاین  در  جواهر  صاحب   (.2/413

»حریم هر چیز عبارت است از مقدارى که براى  
/  38:  تای انتفاع از آن چیز ضرورت دارد« )نجفی، ب

34 .) 
 

 چشمه و قنات و چاه  یمحر یینتع (2-7
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فقه  از آن    یمحر  ی نظر  از  است  عبارت  چشمه 

از    برداری از اطراف چشمه که بهره   ینیمقدار زم
 ییآن به چنان فضا  یروبیچشمه و حفظ آن و ال

د  یازمندن قول  در  در    یمحر  یگراست،  چشمه 
ذراع  1000نرم    ینذراع و در زم  500سخت  ینزم

)خمینى،   حر480-3/479:  1385است   یم (. 
سست    یندر زمذراع    ارچشمه )قنات و چاه( هز

: تای ب  ی،سخت است )نجف   ینو پانصد ذراع در زم
چشمه    یمم. درمورد حر  ق.  138ماده    (.44/  38

م قنات  حرنویسدی و  هر   یم:  از  قنات  و  چشمه 
زم در  زم  گز  500رخوه    ین طرف  در   ینو 

مذکوره در   یراگر مقاد  یکنگز است. ل  250سخت
 یکاف  رراز ض  یری جلوگ  ی ماده و ماده قبل برا  ینا

باشد    یدفع ضرر کاف  ی که برا  ای نباشد به اندازه 
چاه   یمق. م: حر137ماده    د.گردیبه آن افزوده م

برا  20آب خوردن    ی برا گز    30زراعت    ی گز و 
ق. ت. ع. آ آمده    17البته در تبصره ماده    است.

  یم حر  یصعادالنه آب، تشخ  یعاست: در مقام توز
  یرو ن  زارتچاه و قنات و مجرا را با کارشناسان و

از    یددادگاه با  یو در مورد نزاع با دادگاه است ول
حق استفاده    یزدر تم  یرونظر کارشناسان وزارت ن

خم  کند. تحر   ینیامام  مورد   الوسیلهیردر  در 
م  یمحر »حرنویسندی چاه  مقدار    یم:  آن  چاه 
  اش صاحب خانه   یااست که صاحب چاه و    ینی زم

  یا  و از چاه آب بکشند و  بایستند  آنجا   در  بتوانند
دوالب آنجا  و   یاو    در  کنند  نصب  پمپ  موتور 

چاله    یواناتح دهند،  آب  چاه  لب  بر  را    یاخود 
  از آن آب بنوشند  یواناتدرست کنند تا ح  یحوض

بسازند تا آب از جهت زراعت در آن    ی استخر  یا
ال  هنگام  و  شود  گل   روبیی جمع    و   هاچاه، 

  آنجا را    آیدی م  یرونکه از کف چاه ب  هاییسنگ
از چاه و چشمه و قنات، البته   یکهر  ی . برایزندبر

که محل جوشش و اصطالحاً   هاینچاه ا  ینآخر
 های حلقه  ین و همچن  گویندی آن را مادر چاه م

  یگرید   یمآب بجوشد، حر  یزاگر در آنها ن  یگرد

حق   کسیچکه ه  ینیآن مقدار زم  یعنیهست.  
احداث    یدی قنات جد  یاندارد در آن مقدار چاه  

بدهد مگر    ندک اجازه  موجود  چاه  صاحب  آنکه 
نزد احت  تر یکبلکه  رعا  ینا  یاطبه  که    یتاست 

ب  یمحر در  آن    ینرا  چه  بکنند،  قنات  دو 
غ  هاییحلقه چه  و  است  آب  منشأ  آنها   یرکه 

در   یمهرچند که جواز حفر قنات در کمتر از حر
 ین أقرب است و ا  یستکه آبده ن  هاییآن حلقه

  یاریمنظور از حفر آن آب  راگ  یدر چاه دست  یمحر
در   یاگر کس  ینذراع است. بنابرا  60زراعت باشد،

چاه  ینی زم د  یموات،  شخص  کند،    یگر حفر 
آن حفر    ی پهلو  یگرد  یبدون اذن او چاه  تواندینم
ذراع را    60  یا  40فاصله    یترعا  یدبلکه با  یدنما

سخت،    ینچشمه و قنات در زم  یمو حر  یدبنما
ذراع است، پس  1000نرم    ین ذراع و در زم  500

شخص زم  یقنات  یاچشمه    یاگر  موات   ینیدر 
هم بخواهد چشمه    یگری سخت استخراج کرد و د

ذراع دورتر   500 یداحداث کند، با یگرد یقنات یا
اول قنات  و  چشمه  زم  یاز  اگر  و  کند    ینحفر 

ذراع دورتر و اگر فرض شود 1000سست باشد،  
دوم ا  یچشمه  ب  ینکهبا  دارد  را  معتبر   هفاصله 
اول م  یچشمه  نگو  رساند، ی ضرر    ی اقو  ییماگر 

احت ا   یاطحداقل  دورتر    یندر  قدر  آن  که  است 
نزند    یقنات اول  یابه چشمه    ی حفر کند که ضرر

:  1385کند« )خمینى،    یصاحب آن را راض  یاو  
آب479-480/  3 انواع  آب (.  از  عبارتند    یهاها 
در  یانوسی اق و خل  یو ساحل  یاییو  و   یجو خور 

رودخانه  ای،یرهجز   و  نهرها  آب  رودها،  و  هاآب 
تاآلب  ها،جوی  برکهآب  و    آب   قنوات،  آب  ها،ها 

 انواع  از  استفاده   در...    و  هاچاه  آب  و  هاچشمه
 یتحائز اهم  بسیار  هاآن  ی راب  یمحر  تعیین  هاآب

در جهت حفظ آب   یقانون  ی است چراکه محدوده
در جهت حفظ    چنینو هدر رفت و هم   یاز آلودگ

  برداریبهره   جهت  در  ترستم و از همه مهم یاکوس
توجه قرار  مورد  یاز انواع منابع آب  یو منطق   یاصول
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را در جهت لطمه به آب    یو اعمال انسان  گیردی م

اکوس ز  یآب   یستمو  و   محیطییستو  محدود 
در افراز   یری تاث  ین عالوه بر چن  نمایدی ممنوع م
مالک حقوق    یت حق  احقاق  و  حکومت  و  افراد 

  یمحر  ینا  یین است لکن تع   یتاهم  یزحا  ی ماد
به بهامروزه  و    یت مالک   یلدلعهده حکومت است 

  فقیه  یول  گیرندمی   قرار  انفال  تحت  که  هاآب
آنها ورود کند لکن در    یمحر  ییندر تع  تواندی م
 ی موضوع به موجب قانون و دستور ول  ینا  یرانا

قرار گرفته تا   یحکومت  ی نهادها  یاردر اخت  فقیه
است و    یو چون بحث حقوق  یندنما  یمحر  یینتع
باره بحث   ینحقوق مفصالً در ا  ی در رشته  یدبا

شده توسط قانون    یینتع  های یمشود از آوردن حر 
 . کنیم ی اجتناب م

 
فقه   (8 نظام    یالتتشک  یاساس  در  حسبه 

 یآب جهت حفظ منابع آب   یسپل  یجاد و ا  یاسالم
 اهل سنت  ی مفهوم حسبه نزد فقها (1-8

علما  ماوردی  ا   ی از  در  سنت  باره  یناهل 
: »حسبه عبارت است از امر به معروف نویسدی م

از منکر    ی که علناً ترك شده باشد و نهی هنگام 
)ماورد ی هنگام  دهند«  انجام  را  آن  علناً   ی،که 
علما  یعلیابو  (.6ق:  1406 سنت    ی از  اهل 

: »حسبه عبارت است از امر به معروف نویسدی م
کند و    یداپ  یوعمعروف ش  نکه ترك کرد  یوقت
که ارتکاب منکر ظاهر شده   یاز منکر، موقع ی نه

انجام دهند و ا   ین و افراد علناً و متجاهراً آن را 
 یحجا آورد صحرا بهکه آن  یاگرچه از هر مسلمان

هم    جهت با   9محتسب با متطوّع در    یاست، ول
)ابو دارند«    ابن   (.284  ق:1406  یعلی،فرق 

 یکی: »حسبه  نویسدی خلدون در کتاب مقدّمه م
  ی امر به معروف و نه  یقمصاد  و از  ینید  یفاز وظا

م منکر  اجرا  باشدی از  کس  ی که  بر  که    یآن 
است واجب شده و   ینانجام امور مسلم  ی متصد
  یسمت مناسب و دارا   ینا   ی را که برا  یاو کس

م  دهد،ی م  یصتشخ  یتاهل به    کندی منصوب  و 
حسبه    ی متصد  ینامور بر ا   ینا  اجرای   یب،ترت  ینا

نم  شودی م  ین متع او  مورد   تواندی ... هرچند  در 
 یرهمطروحه اعمال نظر کند، بلکه دا ی همه دعاو

است که به تقلب و   ی او منحصر به امور  یاتیعمل
  ی ... امور  و  شودی ... مربوط م  آن  یرو غ   یستدل

دادن  مانند گوش  یی،قضا  یفاتبه تشر  یاجکه احت
شهادت   تنف  شهودبه  به  یذو  ندارد،  نظر  حکم 

  ی جهت همگان بهشده    یادکه در موارد    رسدی م
ها،  امور و سهولت حصول غرض از آن  ینبودن ا

محول نشده،    ییها به دستگاه قضابه آن   یدگی رس
 ینبلکه به مسئول حسبه واگذار شده است. از ا

م  ا  توانی نظر،  به  حسبه  دستگاه  که    ینگفت 
  یی دستگاه قضا  تجهت وضع شده که در خدم

)ابن خلدون،   در    غزالی  (.158ق:  1410باشد« 
اح تعر  ینالدعلوم  یاء کتاب  حسبه    یفدر 

: »حسبه عبارت است از امر به معروف نویسدی م
.  2. محتسب؛  1از منکر و چهار رکن دارد:    یو نه
.  3  شود؛ی انجام م  ی که حسبه نسبت به و  یکس
م  یزی چ اجرا  .  4  شود؛یکه در مورد آن حسبه 

دکتر    (.339/  2ق:  1406  ی،نفس احتساب« )غزال
جا  یلىالزح  وهبه به  اشاره  حسبه   یگاهضمن 

: »حسبه امرى مربوط به نظام عمومى  نویسدی م
  یات و جنا  یمو آداب شرعى و گاه مربوط به جرا

 و   انسانى  هاى از ارزش  یتمنظور حمااست که به 
  و ...    شودمى   انجام  برتر  اى جامعه  ینو تکو  دینى
فر  ینى،د  یتوال   این  اساس به    ی یضههمان  امر 

ق:  1427  یلی،از منکر است« )زح  ىمعروف و نه
8 /6259-6260.) 

ا  ابن در  عبارت نویسدی م  بارهیناخوه  »حسبه   :
وقت معروف،  به  امر  از  کارها  ی است  انجام   ی که 

پسند  یکن به   یده و  جامعه  فراموش در    یدست 
نه و  شود  وقت  یسپرده  منکر  ارتکاب ی از  که 

  یز و ن   کندیم  یداپ  یوعبد در اجتماع ش  ی کارها
دادن در  ی به اختالفات و اصالح و آشت  یدگی رس
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  ی فِ  یْرَ: »اَل خَفرمایدی مردم. خداوند متعال م  یانم

مِن نَّجْوَاهُمْ إِاَلّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَۀ أَوْ مَعْرُوف أَوْ    یرکَثِ
: تای (« )ابن اخوه، ب 114النَّاسِ )نساء:    یْنَ إِصْالَح بَ

: »حسبه نویسدی م  بارهیندر ا   یکرم  عجاج  (.1/7
امور توسط   ی اداره  ی یهوظف  ی معنادر مفهوم به 

پ و    یامبرخود  )عجاج    یگراند  یا)ص(  است« 
ا  یارط  (. 243/  1ق:  1427  ی،کرم  بارهیندر 

امر به   ی : »حسبه در اصطالح به معنانویسدی م
زمان نه   ی معروف  و  به ظاهر ترك شود  از    یکه 

زمان عمل  یمنکر  وال  آشکار  شکه  و   یتگردد 
سرپرست بر تمام شئون عام    یتحسبه مصب وال 

  یآداب و نحوه  ها،یمتاز نظارت بر ق  یسرپرست
 ابن   (.38/  8ق:  1433  یار،تمام شئون است« )ط

علما  کلبی  جزی  مالک  ی از  ا  یمذهب   بارهیندر 
نه نویسدی م و  معروف  به  امر  در  »حسبه  از    ی: 

دارا  و  است  مُحْ  ی منکر  رکن؛    تَسب، چهار 
  « باشدیمحتسب فِیهِ، محتسب عَلَیْهِ و احتساب م

  الحاج ابن   (.282/  1:  تابی   الکلبی،  جزی   )ابن
: »حسبه دو معنا دارد  نویسدی م  بارهیندر ا  مالکی

لطف، مدارا و شروع سخن با الفاظ و زبان   یکی
از لحاظ   یلدل  یتنه با خشونت بلکه حاکم  ینل

  یو معنا  رد دا  ید تاک  یمعاص  که بر  یبر کس  یرخ
حسابرس  یعنی  یگرد خود  از  و    یمحتسب  کند 

نه به   یترك کند هر آنچه که   یق طرشده است 
 یکشناور  (.205/  1:  تابی   الحاج،)ابن  «یاول

: »حسبه همان امر به معروف و  نویسدی م   یمالک
ابن   ینه که  همانگونه  است  منکر  در    جزی از 

)کشناو  ینشقوان است«  نموده  /  3تا:یب  ی،رذکر 
سالط  فقهاى (.  357 و  خلفا  سنت،  را    یناهل 

مشروع   به   لذا  دانستند،مى   ینىد  یتداراى 
  منکر   از  نهى  و  معروف  به  امر  حکومتى  ى جنبه 
براى    یبترت  این  به.  اندنموده  بیشترى   توجه

منکر،    یااجراى حسبه   از  نهى  و  معروف  به  امر 
ساختار    یک در  را  حکومتى  قدرتمند  نهاد 

 آمدها،و به پى   کرده  یسو تأس   بینىیش حکومت پ 

تن    یز ن  یفهوظ  این  شدن   حکومتى   لوازم  و  آثار
 قرار است:  ینلوازم و آثار بد  این  از  برخى.  اندداده

  یا   یفهانتخاب و انتصاب متولى حسبه توسط خل
  یان مرى و حقوق ماهانه به والپرداخت مست  یر؛وز

سازمان و انتخاب   یلحسبه توسط حکومت؛ تشک
اعتقاد    .یفاعوان و انصار براى اجراى آن، مانند عر

اخالقى فراوان براى    یاى به ضرورت وجودى سجا
و  بلوغ  مانند  فقهى  شروط  شامل  محتسب، 

اسالم، علم و آگاهى به احکام شرعى و   یف،تکل
احتساب، آزاد بودن، عدالت، توانمندى در انجام 

و رفتارى    یتىشخص  هاى یژگىو اجراى امور و و
ام  شجاعت،    ین مانند  و  شهامت  بودن،  رازدار  و 

ز  مندى هوش پارسا  یرکى،و  و    یىابهت و شکوه، 
برخوردارى از آگاهى   یر،حسن تدب  یشگى،تقوا پ

به وظاو دانش الزم   آداب شغل    یفنسبت    یاو 
 شد،  خواهد  دارعهده   راآن  بر  نظارت  که  اى حرفه

و دلسوزى، صبر و بردبارى، پاکدامنى    خویىنرم
و مناعت طبع، آراستگى ظاهرى بر مبناى سنت  

 (. 167: 1392)مومن،  ینىد اى هو آموزه
 

 یعه ش  یفهوم حسبه نزد فقها م (2-8
 ی معنا: »حسبه، به نویسدی باره میندر ا  بحرالعلوم

به   جستن  تقرب  آن،  از  مقصود  و  است  قربت 
کارها موارد حسبه،  کارها؛  انجام  در   ی خداست 

است که شارع دوست دارد مسلمانان   ای یده پسند
کار   ینا   یژهرا و  ی که شخصینانجام دهند، بدون ا

)بحرالعلوم،   باشد«  (.  290/  3م:  1984گمارده 
ب   ئینینا  ی،گذارقانون  یت مشروع  یلدل  یاندر 

تحت   ی امور  ی همه که  سرا    یه نوع  یاستعنوان 
:  نویسدی مطرح است از موارد حسبه دانسته و م

و انتظام امور و ضبط اعمال    ینوع  یاسات»چون س
  یم واجبه است بر تنظ   یهکه از امور حسب  ینغاصب 

دادن   ینا بانضمام  است، پس  متوقف  دستورات 
اشکال است  ی و الزام ب  یتمشروع  تاهلش از جه

برا داه  ی و    ینی، )نائ  «یستن  یراه  یهشبهات 
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ن  ینیامام خم  (. 107ق:  1424  ی درباره   یز)ره( 
  یست ن   یده: »پوشنویسدی م  یهامور حسب  ی گستره 

نگهدار نظام و  مسلمانان و    ی مرزها   ی که حفظ 
ان از  تبل  یری حراف و جلوگحفظ جوانان   یغاتاز 

موارد    یناز آشکارتر  امور  ینو مانند ا  ی ضد اسالم
  اللّهیت (. آ497/  2:  1379  ینی، حسبه است« )خم

: »وجوب  نویسدی باره میندر ا  یزی جواد تبر  یرزام
و دفاع از مسلمانان و    یاسالم  های ین حفظ سرزم 

جلوگ  یانک و  چ   یری اسالم  نفوذ    یرگیاز  و 
و فاسقان و اشرار در حد وجوب امور    کارانیانت خ

ا  یهحسب بلکه  اساس  یناست  از  و    ترینی امور 
به  ترینیادی بن آن  ممصداق  وآوردی شمار    ی. 

الزم است   یرعادل و بص  یهمعتقد است که بر فق
ا تمکن  صورت  در  مباشرتاً    ینکه  را  با    یاامور 

عنوان   ی،تصد  ینو با ا  یردبرعهده بگ  یلوک  یاراخت
و    ی»ول او  از  اطاعت  و  نموده  صدق  او  بر  امر« 

موارد  یشوکال نه  ی در  و  امر  در   ی که  آنان 
)تبر است«  الزم  باشد  شرع   یزی،محدوده 

 یرازی اهلل مکارم شیتآ  (.38و    45/  3ق:  1416
: »حسبه در اصطالح فقهاى  نویسدی م  بارهیندر ا

شیعه عبارت از امورى است که شارع اسالم راضى 
نیست و به هر نحوى باید اقامه شود به ترك آنها  

ندارد بر    اصّىو بر زمین نماند و چون مسئول خ
حاکم شرع الزم است که انجام آن را شخصاً یا  

عهده گیرد، نظیر تصدّى نائبان خود به  ۀوسیلبه
امور غایبین و قاصرین و محجورین مانند اطفال  
و  اخالقى  مفاسد  با  مبارزه  همچنین  و  ایتام  و 
و در   معروف  به  امر  و  منکر  از  نهى  و  اجتماعى 

از دایره آن   امیّهواقع دایره حسبه نزد فقهاى ام
اهل سنّت گسترده  فقهاى  )مکارم نزد  تر است« 

 ی مهد  اللّه محمّدیت آ  (.439ق:  1427شیرازى،  
ا   ینالدشمس م  یندر  »بنویسدی رابطه   گمانی : 

به جامعه  امور  را   ی اگونه اداره  او  مصالح  که 
 یدرا جلب نما  یازشبکند و منافع مورد ن  ی پاسدار

موارد   ینتربکند از مهم   یری و از هرج و مرج جلوگ

قهراً   و  است  مقدس  شارع  نظر  در  حسبه 
ادلّه حسبه   یتمسئول اداره امور جامعه مشمول 

معروفشودی م هر  حسبه،  موارد  از    ی.  که  است 
و تحقق خارج باشد    ی جانب شرع دانسته شده 

اده شده باشد، بدون آنکه موجد آن آن شرعاً ار
(.  428:  تای ب  الدین،باشد« )شمس  ینیشخص مع

فقها  یجهنت اکثر  مصاد  یکی  یعهش  ی آنکه   یق از 
تشک   یقطع و  حکومت  را  امور    یلحسبه  و  آن 

حسبه و    تاریخ  بر  نگاه  با.  اندمرتبط با آن دانسته
ب زمان   ینا  سازی ینهزم   ین جمع  در  مورد 

)ع(    یعل  مومنان  یر)ص( و اقدامات ام  اهللرسول 
  یدرس  یجهنت   ینبه ا  توانی زمان خالفتشان م  در

ن حسبه  اسم  به  هکه  با  و  خاص  نهاد  عنوان 
صورت مفهوم  شد بلکه به  یسمشخص حسبه تاس

حکومت امور  و  زم  یحکومت  با    هاییینه در 
تکال  ی گستره  و  متول  یفحقوق  و  آن    یانحاکم 

بعد از    های معنا در دوره  یندنظر بوده است و ا م
امو  یرمومنانام زمان  در  و  عباس  یان)ع(    یان و 

نمود و افراد   یداپ  هعنوان حسببه  یشتری نمود ب
 محتسب  را  هاامر شدند که آن  ینا  یمتول   یخاص
اداره  یدندناممی  ا  یامور حکومت  ی و  به   یشان را 

م دوره    چنینهم   کردندی محول  آن   و در 
کتب    یفبا تال   یاسالم  ی بعد از آن علما  های دوره

گستره   هایطه مختلف ح را مشخص    ی و  حسبه 
ا البته  به   یننمودند  اهل    ییجدا  یلدلموضوع 
رشته  از  اطهار    یعنی  ینثقل  یاصل  یسنت  ائمه 
دوره در  زمان    یعنی  یاسالم   ی یهاول  های )ع( 
)ص( و قبل از   بعد از رسول اهلل  ی خالفت خلفا

هم  یرمومنانام ترد  یشه)ع(  در   یدمورد  و  بوده 
  یشتر ب  ییجدا  ین هم  یلدلبه   یزن  ی بعد  های دوره
  الفتشدن خاست چراکه با خارجتوجه بودهمورد

و تصرف آن توسط    یشاصل  ی و حکومت از مجرا
و محدود و محصور نمودن   عباسی و بن  امیهی بن

و   )ع(  معصوم  جا  یدگاهدائمه  حسبه    یگاهو 
امور حکومتبه مورد غفلت   یعیاننزد ش  یعنوان 
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ول گرفت  به   یقرار  سنت  بودن    یلدلاهل  دارا 

ا مورد  ینحکومت  را  ولمهم  دادند  قرار   یتوجه 
نه  ی یطهح و  معروف  به  امر  را  منکر   یآن  از 

امام زمان )عج( و    غیبت   از  پس  البته   انددانسته
ا فقها  به  مردم  تحت  ینرجوع  عنوان   مسئله 

مورد توجه    یهفق   یتو وال   یه فق  یفوظا  ی یطهح
 یت قرار گرفت اما اثبات مسئله وال   یعهش  ی فقها

معصوم نزد   یتوال  ی یطهفقها با همان ح  یا  یهفق
متأخر و با    های لکن در دوره  نمودی فقها دشوار م

  یق مورد تدق   یندر ا  یعی ش  های حکومت   یلتشک
  ی، انصار  یخاز فقها همانند ش   یبرخ  ینکهشد با ا

آخوند   یعتمداری،شر  اهللیتآ  یی، خو  اهللیتآ
با ح  و  یخراسان تعر  یهفق  یتوال   ی یطه...    یفبا 
ا  سوییهم  اشی امروز لکن    یه نظر  یننداشتند 

ن  علمااز    یاری مقبول بس   یز قرار گرفت و حسبه 
و امور مرتبط با آن قرار   یهفق  یتعنوان وال تحت

درباره حاضر  پژوهش  در  آب،   ی گرفت.  بحران 
  یک استراتژ   ی و کاال   یازن  یکچون آب امروزه به  

  یرمستقیم و غ  یمشده است که اثر مستق  یلتبد
آب در گذشته همانند    یدبشر دارد شا  یاتدر ح

هم نداشته  کاربرد  در   یرتأث  انند امروز  آب 
روش  ی کشاورز صنعت،    ریتأث  ین،نو  های با  در 

در    یرتأث  ی،مواد بهداشت  یددر بهداشت و تول  یرتأث
تغذ  یانواع محصوالت خوراک  یدتول ...   و  ای یهو 

شده است که امور مربوط به آب   یجادا  یازن  ینا
بررس دقت  حما  یتهدا  ی، با  ا  یتو    ین شود. 

  ی و حکومت   یاسیقدرت س  یکتوسط    یدبا  یتحما
بپذ با  یردصورت  نبا  یدهاتا  قالب   یدهاییو  در 

 یگرانشود که د  یین تع  یو حکومت  ییاجرا  ین قوان
متخلفان مورد بازخواست   یااز آن تخلف نکنند و  

است    یناقدام هم ا  ینا  یلدل  یرندو عقوبت قرار گ
 یت، حما  ینبه ترك ا  یکه شارع اسالم هرگز راض

بشر    یازن  ترینیعنوان اصل آب به  یو بررس  یتهدا
، سنت، اجماع و قرآن  یلمهم از دل  ینو ا  یست ن

و با   یلدل  ینهمقابل برداشت است. به   یزعقل ن

امورى است که شارع    یهامور حسب  ینکهتوجه به ا
  نحوى   هربه   و  نیست   هااسالم راضى به ترك آن

 مسئول  چون  و  نماند  زمین  بر  و  شود  اقامه  باید
  انجام  که  است  الزم  شرع  حاکم  بر  ندارد  خاصّى

عهده گیرد،  نائبان خود به   وسیلۀبه  یا  شخصاً  را  آن
به    توانی م را  آب  بحران  و  آب  به  مربوط  امور 

  ی و حکومت اسالم  فقیه یحاکم شرع که اکنون ول
مخصوص خود است، مرتبط ساخت. حال    ی با قوا

ا با  ینسوال  که  اقدام  یداست  جهت    یچه  در 
اسراف و هدر    ی مسئله  یرد؟حفظ آب صورت پذ

کاهش   آب،  بحران  آب،  کمبود  آب،  رفت 
 ینا  ...   و  یراندر ا  ی سطوح مختلف آب  یرچشمگ

ا  یازن با توجه به    کندیم  یجادرا  که حاکم شرع 
حسب  ینکها امور  جزء  آب  وظا  یهامور  از   یف و 
در جهت   ی نهاد  یساقدام به تاس  یداست با  یشانا

ا در کنترل رفتار افراد و نهاده  ی،کنترل منابع آب
با اسراف و هدر رفت   هتج مصرف آب، مبارزه 

متخلف با  برخورد  مسرف  ین آب،   ین، و 
کل  سازی فرهنگ حالت  در  همه    یو  کنترل 

آب  ی جانبه  مل  یمسائل  سطح  ب  یدر   المللین و 
آب   یسعنوان پلنهاد به   یناز ا  توان ی که م  یدنما
ا   یاد م  ینکرد.  همکار  تواندینهاد  منابع    ی با 
سازمان   ی،کشاورز  دجها  زیست،  یطمح  یعی،طب

ش   یع صنا سازمان  معادن،  و   یالت،و  آب  اداره 
ن وزارت  وزارت    ی،انتظام   یروی ن   یرو،فاضالب، 

در   تواندیآن م  ینشود و قوان  یس... تاس  کشور و
نگهبان    ی نظر شورا  یرو ز  یاسالم  ی مجلس شورا

آن مشخص شود.    یت فعال  ی یطهشده و ح   ینتدو
توجه ردمو  یشینموضوع در حکومت پ   ینالبته ا

آ  قرار و  بود  آ  ای نامه یینگرفته  نام    نامه یین با 
آن در دستور   یفمسلح آب و وظا  یسپل  یلتشک

نامه آمده یینآ  ینا  1اجرا قرار گرفته بود. در ماده  
در هر منطقه   تواندیاست: »وزارت آب و برق م

.  یدنما  یسلح آب تاسمس  یسبداند پل  یکه مقتض
پ  یسپل  ی روسا به  مناطق  آب    یشنهاد مسلح 
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منطقه   یرعاملمد آب  کل    یا  ای سازمان  اداره 
  ین آب و برق از ب   یروز  یبتصو  یا محل و    یاری آب

و   شاغل  ن  یاافسران  مسلح   یروهای بازنشسته 
رعا  یشاهنشاه منصوب   یتبا  مربوط  مقررات 

 خواهند شد«. 
 

 گیری نتیجه
از چهار عنصر مهم    یکیبخش و  یاتح  یعیما  آب،

 ی ف مختلف علمیتعار   ی است که دارا   یعتدر طب
  یو بحث امر به معروف و نه   یاست. در حوزه فقه

حفظ و عدم اسراف در آب،   یشگیری،از منکر در پ
امر به    ییو روا  یقرآن  ی و ادله  یقمصاد  یطهدر ح

: امر به  یرنظ  ی معروف در ارتباط با آب با موارد
زم و  برنامه   ،ینحفظ آب  و  اعتدال  به    ریزیامر 

مد آبادساز  یریتجهت  به  امر    ین،زم  ی آب، 
مواجه هست در طبیعت،  توازن  .  یموجوب حفظ 

از    ینه  ییو روا  یقرآن  ی و ادله  یقدر بحث مصاد
مانند:    یقیمنکر و مواجهه، در ارتباط با آب، مصاد

بر   ی نه مشتمل  اسراف،  در   از  اسراف  از  )نهى 
نه  آشامیدنخوردن،   در    یو طهارت،  اسراف  از 

باغ  ی کشاورز پ  داری،و  از  از   یروی نهى 
 یبا اسرافکاران(، نه  یاز همراه  نهی   کاران،اسراف

  یبآب و تخر  یاز آلودگ  یاز فساد در زمین، نه
بر آن در    قابل مشاهده است. عالوه  یعی،منابع طب 

در امر به   یعقل  ل ی : دلیرنظ  ییمسأله محورها  ینا
فقه بر    یداز منکر بر حفظ آب، تأک  نهیمعروف و  

  ی، نسل  ینب  یراز ظلم در حفظ ذخا  یزعدالت و پره
بر حفظ مصالح عام    یهتوص  ی،بر درختکار  یدتأک

 ییروا  ی،قرآن  ی)مبان   ناظر بر حفظ آب، مشتمل بر
فقه رعا  ی و  عموم  یتلزوم    ی، مصالح 
در حفظ    یفقه  یکردبا شناخت رو  سازی فرهنگ

طب منابع  و  تیعیآب  انواع    یمحر  یفقه   عیین(، 
پآب در  هدر  یشگیری ها    تشکیالت  آب،  رفتاز 

آب، قابل    یسپل  یجادو ا  یحسبه در نظام اسالم
 .اندو اشاره یلتحل

 
 منابع 

 یمکر قرآن .1
 (. النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.1367اَثیر، م.) اِبن .2
 دارالفنون »کمبردج«.  جا،¬ی(. معالم القربۀ فی طلب الحسبۀ،بتا¬یاخوه، م.)ب اِبن .3
 دارالتراث.  جا،¬ ی(. المدخل، بتا¬یالحاج، م.)ب اِبن .4
 .جا¬ی(. القوانین الفقهیۀ، بتا¬یجزی الکلبی، م.)ب ابن .5
 ق(. مقدّمه ابن خلدون، تهران، استقالل.1410خلدون، ع.) اِبن .6
 ق(. معجم مقاییس اللغۀ، قم، مکتب االعالم االسالمی. 1404فارس، ا.)  اِبن .7
 دارصادر.   یروت،ق(. لسان العرب، ب1414منظور، م.)  اِبن .8
 .یقم، مکتب االعالم االسالم  یه،ق(. االحکام السلطان1406م.)  ابویعلی، .9

کشور«،    ییو غذا  یآب   یتامن  ینبه منظور تأم  یآب کشاورز  ی وربهره   ی(. »شناخت و ارتقا1381ه.)  ی،. و خالدم  اِحسانی، .10
 . یرانا  کشیو زه یاریآب ی مل یتهکم یمل یشهما  یازدهمین

 .یرض  یف(. کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ، قم: شرتا¬یع.)ب اِربلی،  .11
 . ی(، تهران: اسالمی فارس -  ی)عربی(. فرهنگ ابجد1370ف.) ی،بستان اَفرام  .12
 م(. بلغۀ الفقیه، تهران: منشورات مکتبۀ الصادق. 1984م.) بحرالعلوم، .13
 ، قم: دارالتفسیر.قرآنق(. البرهان فی تفسیر ال 1417ه.) بحرانی، .14
 ق(.صحیح البخارى، بیروت، دارالفکر.1401م. ) بخارى، .15
 آب، تهران، نوپردازان. می ی(، ش1382گ.) ی،کند یقل بدلیانس .16
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خ.)ب  بزی .17 همکاران،  خاورمتا¬یو  در  آب  بحران  کنگره    چهارمین  مقاالت  مجموعه  ،( راهکارها  و  ها¬)چالش  یانه(. 

 جهان اسالم.  یدانانجغراف   المللی¬ینب
 دانش.  یای(. نهج الفصاحۀ، تهران، دن1382ا.) پاینده، .18
 های تحلیل تدبیر بحران در ایران، تهران، فرهنگ گفتمان. (، مدیریت بحران؛ نقدی بر شیوه 1379م.) تاجیک، .19
 . یلیاناسماع یالمکاسب، قم، مؤسسه   یعل  یقالتعل  یق(. ارشاد الطالب ال1416م.) تبریزی، .20
 م(. کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، بیروت: مکتبۀ لبنان ناشرون. 1996م.) تهانوى، .21
 ق(، رساله فقهى، تهران، منشورات کرامت.1419م. )  جعفرى، .22
ق(. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم 1426از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى.)  جمعى .23

 السالم، قم: مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم. 
 قم: نشر اسراء. یست،ز یط(. اسالم و مح1388ع. ) ی،آمل جوادی .24
 دارالعلم للمالیین. بیروت، العربیۀ،¬ صحاح و  اللغۀ¬ ق(. الصحاح: تاج1376ا.)  جوهرى، .25
 داراحیاء التراث العربی. یروت،ط اإلسالمیۀ، ب  -(. وسائل الشیعۀ  تا ¬یعاملی، م.)ب  حر .26
  ینگی شهرنشینی، سومزند  بر  آن  تأثیر  و   سالی ¬بحران آب و خشک (.  1395یبهشتر و م.)ارد  یی،و دارا  یاردکان  حسینی .27

 .  رو¬یشپ  های¬و بحران زیست¬یطمح  یشگاهو نما یشهما
 ق(. شمس العلوم، دمشق، دارالفکر. 1420ن.) حمیری، .28
رساله 1393)  ای،¬خامنه .29 شرع  ی؛آموزش   ی(،  مسائل  و  فتاوا   یاحکام  با  آ  یمطابق    ی اخامنه  العظمیاهلل یت حضرت 

 جلد اول. ی،لعال امدظله 
 ق(. تفسیر خسروى، تهران، کتابفروشى اسالمیه.1390ع.) خسروانى، .30
  آثار   نشر  و  تنظیم  مؤسسه :  تهران  البیع،  کتاب  ایران،  اسالمى  جمهورى  گذار¬(. رهبر انقالب و بنیان1379ر.)  خمینى، .31

 . خمینى امام 
سى(، تهران: موسسه  فار  ترجمه)  الوسیلۀ  تحریر  ایران،  اسالمى  جمهورى  گذار¬(. رهبر انقالب و بنیان1385ر.)  خمینى، .32

 تنظیم و نشر آثار امام خمینى)س(. 
 . تهران دانشگاه چاپ  و انتشارات  موسسه تهران، دهخدا، نامه¬(. لغت1377ع.) دهخدا، .33
 کتاب. یادوارهانتشارات  تهران،  ی،(. فرهنگ آب و هواشناستایح.)ب ذوالفقاری، .34
 مجمع الذخائر اإلسالمیۀ. جا،¬یق(. تبصرۀ الفقهاء، ب1427م.) ی،نجف رازی  .35
 دارالقلم.  یروت،، بقرآنق(. مفردات ألفاظ ال1412اصفهانى، ح.) راغب  .36
 .قرآن علوم و تفسیر هاى¬مهر، قم: پژوهش قرآن(، تفسیر 1387اصفهانى، م.)  رضایى .37
 قم، مشهور.  البالغه،¬ی،نهج(. ترجمه محمد دشت1379م.) رضی، .38
 ق(. فقه االسالم و ادلته، تهران، احسان.1427و.)  زحیلی، .39
 (. بازشناسى نهاد حریم، قم، دفتر تبلیغات اسالم حوزه علمیه.1383. )شفایی،ع .40
تهران: کتابخانه مجلس    یرازی،ش  زادهیۀاللّه آ  ی االسالم، ترجمه مهد  ی(. نظام الحکم و االداره ف تا¬یم.)ب  ین،الد  شمس .41

 شورای اسالمى. 
 (. مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم، قم: مؤسسۀ المعارف االسالمیۀتا ¬یثانى، ز.)ب شهید .42
 .ینیباز عر یدچاپ س یروت،طلب الحسبه، ب یالرتبه ف   یهق(. کتاب النها1401ع.) شیزرى، .43
 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  ق(. حقوق مدنى )طاهرى(، قم، دفتر1418ح.)  طاهرى، .44
 . یداور  یقم: کتابفروش ی،ق(. تکمله العروه الوثق1414م.)  یزدى،¬طباطبایى .45
 (. ترجمه تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمى.1374م.) طباطبایى، .46
 . یرض یف(، مکارم االخالق، قم، شر1370ح.)  طبرسی، .47
 مَدَارُ الوَطن للنَّشر.   یاض،ق(. الفِقهُ المیَسَّر، ر1433.) طیار،ع .48
 وآله وسلم، قاهره، دارالسالم. ق(. اإلدارۀ فی عصر الرسول صلى اهلل علیه 1427ا.) ی،کرم عجاج .49
 .182معرفت، سال بیست و یکم، شماره  یهزیست، نشر (. فقه حکومتى و محیط1391ع.) عظیمی، .50
 ق(. تذکرۀ الفقهاء، قم: موسسه آل البیت علیهم السالم الحیا التراث.1400ح.)  حلّى،¬عالمه .51
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 .یرکبیرتهران، انتشارات ام ید،عم فارسی¬(. فرهنگ 1363ح.)  عمید، .52
 .یهدارالکتب العلم یروت،ب ین،الدعلوم  یاءق(. اح1406.)غزالی،م .53
 چاپ دانشگاه تهران.تهران، موسسه انتشارات و   شناسی،¬(، آب1367ر.) ی،م و مرتضو   غفوری، .54
نگهبان،    ی پژوهشکده شورا  ی، مفهوم مصالح عموم  یبررس   ی حقوق عموم  یمبا مفاه  یی(. آشنا1395ع.)   ی،زفرقند  فتاحی .55

 . یاسالم یدفتر مطالعات نظام ساز
 . العلمیۀ ¬: دارالکتببیروت المحیط،¬ق(. القاموس1415آبادى، م.) فیروز .56
 ق(. المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، قم: موسسه دارالهجرۀ.1414ا.) فیومى، .57
 . قرآن از هایى(. تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگى درس1388م.) قرائتى، .58
 . یوشهاز آب، شهرکرد، ن ینهبه ی¬(.فرهنگ استفاده1392ح.) ی، بروجن ی ب. و صمد  قربانی، .59
 : دارالکتب االسالمیه.، تهرانقرآن(. قاموس 1371ع.) قرشى، .60
 المکتبۀ العصریّۀ.  جا،¬یق(. المصباح المنیر، ب1418المقرى،ا.) قیومی .61
 دارالفکر.  یروت، (. أسهل المدارك »شرح إرشاد السالک فی مذهب إمام األئمۀ مالک«، بتا¬یا.)ب کشناوی، .62
 . یعلم یران آب، تهران، انتشارات ا ی (، کتاب راهنما1364ع.) زاد، ¬کمالی .63
 (، الکافی، تهران: دارالکتب االسالمیۀ.1365م.) رازی،¬کلینی .64
 .یاانتشارات ن یز،تبر ی،سطح  هایآب یدرولوژیه ی،زاهد ید(. مترجم مج1370ژ.) لو، .65
 .یقم، مکتب االعالم االسالم یه،السلطانق(. االحکام 1406.)ماوردی،ع .66
 آب، تهران، سامان دانش. های¬یه(. آ1393ف.) یکو،ن متقی .67
 : مؤسسۀ الوفاء. یروتق(. بِحارُاالَنوار الجامِعَۀُ لِدُرَرِ أخبارِ األئمۀِ األطهار، ب1403م. ) وم، د¬مجلسى .68
 .ق(. مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، قم: کتابخانه آیه اهلل مرعشی نجفی1406م. ) دوم، ¬مجلسى .69
 . جا¬یسول)ص(، ب(. منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرتا¬یع.)ب  ی، العباد محمد .70
 .: دارالقارئ یروت، بقرآن ق(. من هدى ال1429م.) مدرسی، .71
 .  جا¬یب اسالمی،¬بزرگ  نامه¬(. دانشتا¬ی.)بیدائره المعارف بزرگ اسالم مرکز .72
 (. اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسالمى.1368م.) مظفر، .73
 تهران، فرهنگ نما کتاب آراد.  ین،مع فارسی¬(. فرهنگ 1387م.) معین، .74
 (. ترجمه تفسیر کاشف، قم: بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم(.1378م.) مغنیه، .75
 ق(. دائرۀ المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم. 1427ن.)  شیرازى،¬مکارم .76
 ق(. اإلفصاح فى فقه اللغۀ، قم: مکتب االعالم االسالمی. 1410ح.)  موسى، .77
 . 3شماره  ید،حقوق، دوره جد  یفصلنامه تعال یران،(. نهاد حکومتى حسبه در فقه مقارن و مقررات ا1392ر.) مومن، .78
 ق(. تنبیه األمۀ و تنزیه الملۀ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم. 1424م.) نائینى، .79
 : دارإحیاء التراث العربی. یروت(. جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، بتا¬یم.)ب نجفی، .80
 . ی. تهران، نشر فرهنگ اسالمیگواه  یم . ترجمه عبدالکریعت(. انسان و طب1379ح. )  نصر، .81
 (، چرخه آب، تهران، محراب قلم.1381و همکاران، ن.) نصرتی .82
و مق1368ه.)  والتر،  .83 اوزان  و حواش   یاس(.  ترجمه  اسالم،  تحق  یدر  و  تهران، موسسه مطالعات   یقات غالمرضا ورهرام، 

 .یفرهنگ
 .جا¬ی، بقرآن(. فرهنگ تا¬ی، ا.)بقرآنرفسنجانى و برخى از محققان مرکز فرهنگ و معارف    هاشمى .84
ع.)بهار    یوسفی .85 تعادل  1390و همکاران،  الگوی  از  استفاده  با  ایران  اقتصاد  در  آب  منابع  راهبردی  اهمیت  بررسی   .)

 .1اره ، شم 25عمومی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی(، جلد 
86. Izzi Dien, M. (1997). Islam and the Environment: theory and practice. Journal of Beliefs &Values, 18(1.) 
87. Khalid, F. & O’Brien, J. (1992). Islam and Ecology. London: Cassell PLC Publishers. 
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 های ورزشیو سبک زندگی اسالمی با تاکید بر فعالیت قرآن 

 
 محمدتقی خورند

 

 (m.khorand@sanru.ac.ir :)نویسنده مسئول استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 
 چکیده 
دهد و مدعی است، جامعه مطلوب و زندگی سالم هر مکتب و مذهبی، سبک زندگی برای بشریت ارایه می هدف:  

 افراد   زندگی   ابعاد  تمام  با  اسالمی  زندگی  سبک نمایند.  در نتیجه پیروی از روش زندگی است که آنان ارایه می 
مورد حفظ    امام حسین )ع( در .دارد افراد روانی سالمت و  شخصیت گیریشکل بر ایعمده  تاثیر  و است مرتبط

. لذا های خود کوشا باشیدفرمایند: در تمامی عمر برای سالمتی و حفظ تندرستی بدنسالمتی و تندرستی می 
مفهومی   بررسی  حاضر  تحقیق  از  فعالیت  قرآنهدف  بر  تاکید  با  اسالمی  زندگی  سبک  بودو  ورزشی،  .  های 

ای  محتوا بود و در واقع بر اساس جستجوی مروری و کتابخانه  شناسی: روش تحقیق بر مبنای کیفی و تحلیلروش 
انجام شد. یافته از سبک زندگی اسالمی و حیات طیبه ها: وو بررسی مستندات به طرق مختلف،  قتی سخن 

د. به دیگر سخن گزاره حاکی از سبک زندگی اسالمی و حیات شوذهن تداعی می   درآید، دو امر  میان می به
زده سبک زندگی  ها و آفت گزاره دیگر هم هست: الف( وضع موجود جوامع بشری دچار آسیب طیبه، متتمن دو  

غیراسالمی است. ب( چیستی و چگونگی سبک زندگی اسالمی و حیات طیبه و دیگری امکان حصول به این  
ها بنا ناهنجاری ستیزی و  گرایی و اخالق ف مصر  اساس  بر   غربی  زندگی   سبک  و   زندگی   الگوی   سبک زندگی است.

  گردیده است، اما سبک زندگی دینی بر مبنای استعال و با هدف رسیدن به مقام قرب حترت حق بنا شده است. 
دهد که سبک زندگی اسالمی، سبکی جامع است و به تمام بررسی آیات و روایات در زمینه ورزش نشان می 

امام محمد   شد.با  تعالی  ای برای تزکیه وباید وسیله   هر چند که ورزش و تربیت بدنی نیز،  نیازهای بشر توجه دارد
گذاری در فرمایند: صحت و تندرستی بهترین نعمت و هدیه خداوندی است و در حقیقت سرمایه باقر )ع( می 

در سایه را  دهد تا بتواند مدت زیادی از عمر را با سالمتی زندگی کند و سالمتی  ورزش به انسان فرصت می 
ها و  بدنی و ورزش در جامعه نتواند هنجارها و ارزش   اگر نهاد تربیتگیری:  حث و نتیجه ب   ورزش بدست آورد.

به ورزشکاران،  به  را  جامعه  شده  پذیرفته  شده انجوان  ویژهفرهنگ  تربیت  فرد  یک  الگوی  و  نماید  منتقل   ،
های اصلی مسئولیت جسمانی با انتظارات و توقعات جامعه همسو و هماهنگ نباشد، نتوانسته است به وظایف و 

ها در خدمت که در جوامع اسالمی کلیه سیاستگذاری بنابراین با توجه به این  طور اثربخش عمل نماید.هخود ب
ریزی این علم بر مبنای مسائل ین اصل کلی نبوده و ضمن اینکه پی بدنی نیز جدای از ا  تربیتلذا    باشد.مکتب می 
ند گامی  تواها موثر بوده و می ای است که در کمال و تعالی انسانو فیزیکی است ولی در نهایت وسیلهجسمانی  

   است بردارد.... ها که همان سیر الی ادر جهت اهداف غایی انسان 
 

 های ورزشی ، فعالیتقرآنسبک زندگی اسالمی، سبک زندگی غربی،  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
 مثابه   ادبیات امروزی بهواژه سبک زندگی که در  

از نظر  واژه ای مهم و کلیدی مطرح شده است، 
در را  وسیعی  گستره  کاربرد،  موارد  و   بر لغوی 

گیرد؛ یعنی از رفتارهای خاصی که هر فردی می 

زندگ بر برای  خود  رفتارهای میی  تا  گزیند 
و   کشوری  شهری،  محلی،  فامیلی،  خانوادگی، 

توان  است. از این منظر، می ابل اطالق  الملل قبین 
  های رفتاری انسان تعریف سبک زندگی را ویژگی

ویژگی این  اختالف  اساس  بر  و  تعدد  کرد  ها، 
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گرفتسبک نظر  در  را  ویژگی  .ها  این  از اما  ها 

قابل  دیدگاه گوناگونی  اشکال  به  مختلف  های 
سبک  تقسیم  این  گسترۀ  است؛تقسیم   بندی 

گروه خاص، افراد یک   خانوادگی،   زندگی فردی،
المللی را شامل های بین شهر یا منطقه و زندگی 

صورت شناسی به شود. شایسته است در مردممی 
اینکه  بپردازند.  مسائل  این  بیان  به  توصیفی 

منطقه هر  ویژگیساکنان  چه  رفتاری ای  های 
خود منفی  بهدارند،  یا  مثبتی  ارزشی  بار  خود 

لحاظ گستره  دی بهبنندارد. این یک نوع تقسیم 
بندی از نظر عواملی متعلَق است. نوع دیگر تقسیم

ها مؤثر است؛ یعنی گاهی  است که در این ویژگی
عوامل طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی مانند نوع آب  
و  اجتماعی  عوامل  و  لباس  یا  غذاها  یا  هوا  و 
عوامل   نهایت،  در  است.  مؤثر  آن  در  تاریخی 

وامل ارزشی منشأ این  فرهنگی یا به تعبیر دیگر ع
می تقسیم  روشبندی  یعنی  زندگی  شود؛  های 

ارزش را  اساس جوامع مختلف  این  بر  و  گذاری، 
کنند که  خوب یا بد بودن کاری را مشخص می 

نتیجه آن انتخاب روش خوب است. سبک زندگی  
های اخیر در  از جمله مسائلی است که در سال

خود را بهای  المللی توجه ویژهسطوح ملی و بین
تعاریف   مختلف  علوم  در  است.  کرده  جلب 

می  ارائه  زندگی  سبک  از   شود.متفاوتی 
روانشناسان آن را شیوه زندگی فرد برای جبران  
اهداف   و  خودشکوفایی  به  رسیدن  و  کمبودها 

دردوره می زندگی  سنی  مختلف  و های  دانند 
نحوه مصرف   شناسان آن را الگوی زندگی وجامعه

می به تعریف  که  گروهی کنند  و  فردی  صورت 
تاثیر محیط و فرهنگ و طبقه اقتصادی و تحت

می شکل  موارد  و سایر  پزشکی  علوم  در  گیرد. 
در  تاثیر  لحاظ  به  زندگی  به سبک  هم  سالمت 

ها و ارتقای سالمت جسمی پیشگیری از بیماری 
مواردی چون رعایت   ای شده وو روانی توجه ویژه

خواب   مناسب،  غذایی  ورزش، رژیم  فعالیت،  و 

و  الکل  و  عدم مصرف سیگار  بدن،  وزن    کنترل 
شود.  ها را شامل می سازی در مقابل بیماری ایمن

جزیی تشریح  با  ابعاد اسالم  در  مسائل  ترین 
منشور را   مختلف،  زندگی  سبک  از  کاملی 

می به و  تصویر  بایدها  شناساندن  با  که  کشد 
و زمینه  نبایدها  در  رفتار  مختلفچگونگی   های 

خانوادگی، سیاسی،    فردی،  اجتماعی  اقتصادی 
انسان   سعادت  و  رشد  به  که  هرچه  و  سالمت 

اخروی او را تضمین   کمک کند، کمال دنیوی و
می  بنابراین  کرد.  زندگی  خواهد  سبک  توان 

نسبتاً رفتاری  نمودهای  را  که    اسالمی  پایدار 
ها و معیارهای برخواسته از عقاید، عادات، نگرش 

مورد تایید اسالم بوده و شیوه    اخالقی اجتماعی 
می  رقم  عبودیت  راستای  در  را  فرد  زند  زندگی 

 تعریف کرد. 
 

 بیان مسئله
اسالم دینی جامع است که به همه زوایای زندگی  
انسان توجه دارد و در همین راستا ورزش را یکی 

می  بشر  نیازهای  احادیث،    قرآنداند.  از  کریم، 
اهمیت   بر  نیز  کنار  روایات  در  نیرومندی جسم 

می  تاکید  روان  و  روح  برای تقویت  کند. 
آیات  روشن از  برخی  به  این مطلب  ی قرآنشدن 

. یکی از نعماتی که خداوند به  1  شود:اشاره می 
طالوت در مقابله با جالوت عطا کرد قدرت علمی  

فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ«   و جسمی بود: » وَزادَهٌ بَسْطَۀً
کریم حضرت داوود )ع( را    قرآن.  3  .(247  )بقره

به بود  سال  و  سن  کم  جوانی  فردی  که  عنوان 
می  تصویر  به  اللَّهِ شجاع  بِإِذْنِ  »َهَزَمُوهُم  کشد: 

وَالْحِکْمَۀَ   الْمُلْکَ  اللَّهُ  وَآتَاهُ  جَالُوتَ  دَاوُودُ  وَقَتَلَ 
نکته مهمی که از   .(25  وَعَلَّمَهُ مِمَّا یَشَاءُ« )بقره

شود این است که خداوند  استنباط می   این آیات
در کنار قدرت و توان بدنی حکمت و دانش نیز  

. درباره تقویت  2  به این دو پیامبر آموخته است.
است: »وَاَعِدّوُا ه  آمد  قرآندر    بنیه دفاعی و رزمی
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)انفال قُوَّۀٍ«  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  بر    (60لَهُمْ  عالوه 

روایات نیز به مساله ورزش ی احادیث و  قرآنآیات  
داشته ورزش  اند:توجه  احادیث  مورد  طبق  های 

عظیم  پیامبر  تیراندازی،  عالقه  اسالم  الشان 
سوارکاری، کشتی و شنا بوده است که در اینجا  

در حضرت  آن  از  احادیثی  ذکر  این   به  باره 
. »عَلِّمُوا أوالدَکُم السَّباحَۀَ 1  پردازیم:ها میورزش

  خودتان   فرزندان  به  را  تیراندازی   و  شنا    و الرِّمایِۀ؛
إجراءُ  2بیاموزید« تَعالى  اللَّهِ  إلى  اللَّهوِ  »أَحَبُّ   .

ها در پیش خداوند الخَیلِ وَ الرَّمیِ؛ بهترین بازى 
مسابقه  است«اسب   متعال  تیراندازى  و  .  3دوانى 

»اِنَّ اهللَ یُحِبُّ الرَّجُلَ الْقَوی؛ خداوند متعال انسان  
نیر و  دارد«قوی  دوست  را  به    ومند  نوشتار  این 

جایگاه و اهمیت ورزش پرداخته است. با توجه به  
)ع(،    کریم و روایات معصومین   قرآنمفاد آیات  

در نظام تربیتی اسالم، بر تربیت اخالقی، عقالنی  
است.   شده  فراوان  سفارش  و  تاکید  و جسمانی 
ورزش از مصادیق تربیت جسمانی است. ورزش 

روح و جسم انسان تاثیر گذاشته و آنها  بر دو بعد  
با و  از رهنمودهایی    .دسازطراوت می  را شاداب 
در اسالم  اجتماعی،   که  و  فردی  بهداشت  باره 

ها و تفریحات سالم  تغذیه سالم و کافی و ورزش
متعادل   اشباع غرایز در حد  و  کار و کوشش،  و 

می  است،  و  داده  تربیت  در  او  اهداف  به  توان 
گونه که جسم انسان برد. همانپرورش جسم پی

نیازمند استراحت و تفریح است، روح وی نیز به  
و سرگرمی  کسالت  که  اموری  و  مفید  های 

یش به ارمغان  خستگی را از او دور و نشاط را برا
ورزش یکی از بهترین موارد  بیاورد محتاج است.  

  برای پرکردن اوقات فراغت است. ورزش روحیه 
، مبارزه با ظلم و دفاع خودگذشتگی  شجاعت و از

کند و اراده وی  از مظلوم را در انسان تقویت می
می قوی  در  .کند را  تربیت   اسالم  بدنی  باره 

و راهنمایی تیراندازی  دارد:  فراوانی  های 
طور عموم جزئی های بدنی به سوارکاری و ورزش

بدنی در اسالم است. روایاتی   های تربیتاز روش
اکرم رسول  در    از  و )ص(  شده  وارد  باب  این 

این  به  را  خود  کتاب  از  بابی  اسالمی  فقهای 
اند که تحت عنوان »سبق  موضوع اختصاص داده
است معروف  رمایه«  تفریح   . و  به  اسالم  های در 

حتی   و  شده  داده  اهمیت  ورزش  و  سالم 
همچون  شرط مسابقات،  برخی  در  بندی 
شده است؛  سواری و تیراندازی، مجاز دانستهاسب

»سالم البته   عنصر  بر  اسالم  حالل در  و  بودن 
سرگرمی زیرا بودن«  است؛  شده  تاکید  ها 

تنها خستگی و مشکالت کار های ناسالم نه تفریح
نمی  کم  را را  انسان  اعصاب  و  روح  بلکه  کند، 

بعدی می بازده کارهای  از  و  کاهد.  خسته کرده 
تفسیر   اصفهانی،  رضایی  مهر،    قرآن)محمدعلی 

ا.  ( 47، ص10ج معظم  فرازی  مقام  فرمایشات  ز 
جانباز،  رهبری   ورزشکاران  دیدار  /  06/  23در 

قهرمانان  همین   ،1374 که  شما  برای  ما  که 
 دهنده ورزشی هستید، ارزش قائل هستیم، نشان 

ما با ارزش است.    در جامعه  این است که ورزش
قهرمانان  این  از که  پیرو شما  باید  مردم هم  رو، 

ی مختلف، جوهر هاورزشی هستید و در میدان 
 دنبال ورزشدهید، بهملت خودتان را نشان می 

نمی و  بروند.  شوند  قهرمان  همه  خواهیم 
مینمی اما  هم؛  این  شوند  به  همه  خواهیم 
و نقطه  کنند  پیدا  انگیزه  تا  بنگرند  اوج  های 

که هیچکس نباشد که  دنبال آن بروند؛ به حدی به
کشور    ورزش و  جامعه  که  مایلم  بنده  ما  نکند. 

 اینگونه باشد.  
 

 هاروش و یافته
روش تحقیق بر مبنای کیفی و تحلیل محتوای  
بر اساس جستجوی  واقع  و در  بود  متون دینی 

طرق  ای و بررسی مستندات بهمروری و کتابخانه
ها حاکی از آن است که  یافته  مختلف، انجام شد.

از عوامل اساسی در توسعه   سبک زندگیبهبود  
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و یکی از ابعاد تأثیرگذار   بوده  سالمت اجتماعی 

می  زندگی  کیفیت  سیاسی،    باشد.در  عوامل 
توانند  ، هم می و ...  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

توانند به آن سبب ارتقاء سالمت شده و هم می
، که تمام این عوامل به سبک  صدماتی وارد سازند

می  بر  افراد  نابرابری   ردد.گزندگی  های کاهش 
وجود  از  اطمینان  و  سالمت  زمینه  در  موجود 

فرصت  و  مردم منابع  قادرسازی  برای  برابر  های 
باشد و این امر  منظور ارتقاء سالمت ضروری میبه

گر، دستیابی به  های حمایتمستلزم وجود محیط 
مهارت  بودن  دارا  و  اطالعات،  زندگی  های 

تر های سالمداشتن انتخابهای الزم برای  فرصت 
پرورش    است. اخالقی  تربیت  در  اصلی  رویکرد 

استعدادهای اخالقی و رسیدن به کماالت اخالقی  
ح  .تاس هدف  الیکه  در  ورزشی،  تربیت  در 

شکستن   جسمانی،  استعدادهای  شکوفایی 
است. ورزشی  مسابقات  در  پیروزی  و    رکوردها 

 ی دستیابی به موفقیت، این دو مکمل یکدیگر راب
امکان آنها  بین  جدایی  و  نیست. هستند    پذیر 

جامعه،   فرهنگی  محیط  تربیت،  شیوه  آموزش، 
تمرین و تکرار، از منابع بسیار مهم و اثرگذار در 

خصوص های اخالقی انسان به گیری ویژگیشکل
  همچنین اگر نهاد تربیت   روند.شمار میجوانان به

و  نبد هنجارها  نتواند  جامعه  در  ورزش  و  ی 
پذیرفتههارزش فرهنگ  و  به  ا  را  جامعه  شده 

ورزشکاران، منتقل نماید و الگوی یک فرد تربیت 
شده جسمانی با انتظارات و توقعات جامعه همسو  

به است  نتوانسته  نباشد،  هماهنگ  و   و  وظایف 
عمدل  مسئولیت  اثربخش  بطور  اصلی خود  های 

بنابراین با توجه به اینکه در جوامع اسالمی   نماید.
  باشد. ها در خدمت مکتب می ستگذاری کلیه سیا

بنابراین تربیت بدنی نیز جدای از این اصل کلی 
ریزی این علم بر مبنای  نبوده و ضمن اینکه پی

نهایت  مسائل جسمانی و فیزیکی است ولی در 
ها وسیله انسان  تعالی  و  کمال  در  که  است  ای 

تواند گامی در جهت اهداف غایی  موثر بوده و می 
  است بردارد. که همان سیر الی ا...ها انسان

 
 گیری نتیجه 

نیز   و  اسالمی  زندگی  سبک  موضوع  آنجاکه  از 
گونه که  ، آنتأثیر آن بر سالمت اجتماعی جامعه

قرار  موردتوجه  چندان  باشد،  مهم  این  شایسته 
و    سبک زندگی اسالمینگرفته است، پژوهش در  

تواند ما را به  های زندگی مرتبط با آن میویژگی
اجتماعی رهنمون   سالمت  اسالم  قبول  مورد 

خمینی  حضرت    سازد. جمع  )ره(  امام  در 
تربیت  کارمندان  و  اهمیت  ورزشکاران  در  بدنی، 

ورزش و تلفیق آن با ایمان و تهذیب نفس چنین  
طوری که به علما و  فرمودند: »مملکت ما همان

دارد، به این قدرت شما هم    احتیاج  دانشمندان
ای  دارد.  باشد،  احتیاج  ایمان  با  وقتی  قدرت  ن 

با   باشد،    قرآنوقتی که زورخانه  ایمان  با  باشد، 
قهرمان  وقتی  است.  ملت  یک  ها، پشتوانه 

ملت  قهرمان  یک  پشتوانه  باشند،  اسالمی  های 
هستند ملت  یک  بازوی  با    .هستند؛  ورزشکار 

ایمان،  با  دانشگاهی  ایمان،  با  روحانی  ایمان، 
کش و  دهقان  ایمان،  با  با بازاری  کارگر  و  اورز 

توانند پشتوانه یک ملت باشند و ایمان، اینها می 
خواهند که می های خائنانه کسانینگذارند دست 

قدرت همه ما،  مادی  قدرت  ببرند،  را  ما  چیز 
گذارند.  معنوی ما را از بین ببرند، اینهایند که نمی 

ببرید؛   پناه  اسالم  به  کنید،  تقویت  را  ایمانتان 
اسالمهمه به  همه  مان  ببریم.  خدا پناه  یاد  جا 

می  من  گودهای باشیم.  در  ورزشکارها  که  دانم 
امیرالمومنین   یاد  هستند،  خدا  یاد  زورخانه 
هستند. تقویت کنید این یاد خدا را. تقویت کنید  
ایمان،  با  قدرت، همه  با  و همه  را  موال  یاد  این 

اهلل خمینی،  روح  انشاءاهلل به پیش بروید«. )سید
اهلل  آیتحضرت    .(35  -36  ، ص8  ، جصحیفه امام 

ای در ضرورت و اهمیت ورزش و تقویت خامنه 
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جسم و همراه ساختن آن با تزکیه و تهذیب نفس  

، ضعیف و  د: »جسم انسان بدون ورزشفرمایمی 
بی  و  باشید،  الغر  هرکسی  بود.  خواهد  قدرت 
بنیه  اگر    هرچه  باشید،  داشته  نیرومند  و  قوی 

و خوابیدید، بدن ضعیف    نکردید و خوردید  ورزش
همچنانی می  نیست.  این  در  شکی  اگر ماند؛  که 

کند،  نکنید، بدن شما آن رشد الزم را نمی  ورزش
ورزشزیبایی که  دارد  هم  آشکار   هایی  را  آنها 

شود. روح شما هم  نمی خواهد کرد؛ بدون ورزش
، بدون تمرین و طور است. بدون ورزشنعینا همی 

بسا    قوی بشوید. ای   ریاضت، ممکن نیست شما

های نیرومند و زیبا،  هایی هستند با جسمانسان
هایی الغر، زشت، ناتوان و ضعیف؛ این ولی با روح

نمیبه )سید درد  خامنه   خورد«.  بیانات اعلی  ی، 
روز سی مردم؛  اقشار مختلف  با  ماه در دیدار  ام 

رمضان،   بررسی    .(61، ص06/02/1369مبارك 
دهد که  ه ورزش نشان می آیات و روایات در زمین

به   و  است  جامع  سبکی  اسالمی،  زندگی  سبک 
تمام نیازهای بشر توجه دارد؛ هرچند که ورزش  

ای برای تزکیه و سیر  بدنی نیز باید وسیله و تربیت 
 اهلل باشد. الی

 
 منابع 

نامه علمی  فصل  ،همبستگی سبک زندگی اسالمی با شادکامی در ورزشکاران   ،1397،  احمدی سمیرا، خبیری محمد .1
 .9_ 13 ص  – 1 شماره  ،3 دوره، سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی 

المللی  ششمین همایش بین  ، و اهل بیت با تاکید بر خانواده قرآنسبک زندگی اسالمی از منظر  ،  1391حیرت فاطمه،   .2
 ی قرآنهای پژوهش

 .بدنی ایراندومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت ، ورزش و سبک زندگی،1395شریعتی علی،  .3
، تأملی در رابطه تأثیر سبک زندگی اسالمی بر سالمت اجتماعی انسان،  1397فهیمه،    مقدممسعود، طالبی  مقدمطالبی .4

 .دومین همایش ملی سبک زندگی و سالمت
، بررسی رابطه سبک زندگی با شادی در  1398مینا،    آبادیفاطمه، زارع حسین  آبادعبادی بی بی نجمه، زارع حسین .5

 .سومین همایش ملی سبک زندگی و سالمتدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر یزد، 

 فرهنگی. ، گروهپایگاه بصیرت،  ورزش و سبک زندگی اسالمی، 1395کش مریم، فیله .6

اصفهانی  ، شکرچیجهانگیرکریمیان   .7 زندگ،  1392فاطمه،    ، کریمیانپریوشزاده  و    یاسالم  یاثرات ورزش در سبک 
   .کنگره پیشگامان پیشرفتی. های اخالق ارزش
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 قرآن نیرومندی و آمادگی دفاعی در 
 

 محمد تقی خورند
 

 (m.khorand@sanru.ac.ir)نویسنده مسئول:  استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 

 چکیده 
و من رباط الخیل   أعدوا لهم ما استطعتم من قوه  فرماید: وکریم در مورد ورزش و اهمیت آن می   قرآنهدف:  

توانید در برابر دشمنان توانایی و قدرت کسب کنید تا  هر مقدار که می (.  60سوره انفال آیه  )  عدو اهللترهبون به  
  آمادگی دفاعینگاه  توان، با  می را    یبدنورزش و تربیت   یکی از اهداف شایسته .  شودباعث ترس دشمنان خدا  

اسالمی شود و آنها را برای مقابله با دشمنان آماده   جامعه  شکل داد. ورزشی خوب است که باعث تقویت بدنه 
اصل از ورزش تفاوت باشد، چه حوگرنه اگر ورزشکار نسبت به دوست و دشمن دینی و سیاسی خود بی ،  سازد

شناسی: روش تحقیق  روش   بود.   قرآننیرومندی و آمادگی دفاعی در ! هدف از تحقیق حاضر بررسی مفهومی  او
کتابخانه  و  مروری  بر اساس جستجوی  واقع  در  و  بود  و تحلیل محتوا  مبنای کیفی  بررسی مستندات بر  و  ای 

  200)آیه    واتقوا اهلل لعلَکم تفلحون   اصبروا و صابروا و رابطواالذین امنوا  یها  ایاها:  طرق مختلف، انجام شد. یافته به
ای اهل ایمان، )در کار دین( صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیا سوره آل عمران(.  

ذرکم  یها الذین ءامنوا خذوا حا  یا.  و مراقب کار دشمن بوده و خداترس باشید، باشد که فیروز و رستگار گردید 
اید آمادگی خود را )در برابر دشمن(  که ایمان آوردهای کسانی سوره نساء(    71)آیه    فانفروا ثبات اوانفروا جمیعا

  د.سوی دشمن حرکت نمائی صورت دسته واحد )طبق شرایط موجود( به های متعدد یا بهحفظ کنید و در دسته
فلن أَکون ظهیرا   على  بما َأنعمت  رب  .پشتیبان مجرم ورزشکار باید طرفدار حق باشد نه  گیری:  بحث و نتیجه 

آیه    )سوره   للمجرمین به .  (17قصص،  پشتیبان پروردگارا،  به من عطا کردى، هرگز  نیرویى که  و  قدرت  خاطر 
قدرت و توانایی بدنی ورزشکار باید در خدمت حمایت از حق و عدالت باشد نه پشتیبانی    .مجرمان نخواهم بود

یک ورزشکار مؤمن باید حریف ده مرد جنگی  د.  خطاکار، هرچند این خطاکار دوست و فامیل باشاز مجرم و  
 قوم  بأَنهم   کفروا  الذین  من   ألْفا  یغلبوا  مئة   منکم   یکن  إن  و ن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین  د. اباش

استقامت باشند، بر دویست تن از اگر در بین شما بیست تن اهل پایدارى و  .  (65  آیه  انفال،  سوره )الیفقهون  
مى  غلبه  غلبه مى کافران  کافران  از  تن  هزار  بر  باشند،  مقاوم  تن  از شما یکصد  اگر  و  کافران کنند  زیرا  کنند 

هدفی واالتر و    _1  :کنددو عامل ورزشکار مؤمن را از غیرمؤمن متفاوت می .  مردمانى فاقد قدرت فهم و شعورند
 ی. نیروی ایمان و قدرت روحی و معنو  _2 و تروارتر برای تالش و تمرین بیشو عزمی است یشتر ای بانگیزه

 
 نیرومندی، توان رزمی، آمادگی دفاعی ، قرآن های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
جامعه  هر  بازدارندگی  بهترین  قدرت  خود  ای، 

از   است.  پایدار  امنیت  تامین  و  پیشگیری  شیوه 
چنین  قرآننظر   تحقق  است،  مهم  آنچه   ،

گیری از بهره   بازدارندگی با اقتدار نظامی از طریق
وسیله و  ابزار  ابزار  هر  هر  تهیه  البته  است.  ای 

لزوماً اقتداری  و  آن به  دفاعی  از  استفاده  معنای 

نیست، بلکه هدف ترس و هراسی است که وجود 
آن ابزار و وسیله در دل دشمن فعلی و احتمالی  

که ابزارها و وسایل ایجاد ترس ندازد. از آنجاامی 
ب و رعب در هر جغرافیای زمانی و  هو هراس و ر

به مصادیق این ابزارها    قرآنمکانی متفاوت است،  
و وسایل اقتدار بازدارنده نپرداخته و مصادیق را 

گذاشته است؛ زیرا   عهده مردم و نظام سیاسی به
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است، همان پیشرفت  حال  در  علوم  که    طوری 

و  کرده  تغییر  نیز  دفاع  نیز  و  تهدید  ابزارهای 
رو خداوند شود. از همینتر می تر و متنوعپیشرفته 

بر اصل اقتدار نظامی به قصد ترساندن    قرآندر  
تاکید   احتمالی  و  فعلی  دشمن  هراساندن  و 

فرماید: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  کند و می می 
الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ   قُوَّۀٍ وَمِنْ رِبَاطِ 

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا   وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ 
تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ  
و   نیرو  از  دارید  توان  در  هرچه  و  تُظْلَمُونَ؛  لَا 

تدارکات، هااسب این  با  تا  کنید  بسیج  آماده  ی 
دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری  

شناسیدشان و خدا آنان  را جز ایشان که شما نمی 
راه خدا را می در  و هر چیزی  بترسانید  شناسد 

بازگردانیده   شما  خود  به  پاداشش  کنید  خرج 
)انفال، آیه   شود و بر شما ستم نخواهد رفتمی 
عنوان نمونه مصداقی  این آیه هر چند به ( در  60

از اسبان نام برده شده، ولی این مصداق را پس  
از بیان یک اصل کلی »وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ  
مِنْ قُوَّۀٍ« آورده است؛ چراکه در آن زمان، سوار  
نظام کارآمدترین ابزار پیروزی نظامی و بازدارنده  

بود ام  .دشمنان  هرحال،  سیاسی  به  نظام  و  ت 
والیی باید هر آنچه در توان دارد برای تامین عُدّه  
ترساندن   قصد  به  تجهیزات  و  عِدّه  و  نفرات  و 
فراهم آورد. با توجه به اینکه علت غایی، ترساندن  

توان دریافت کار گرفتن، قرار داده شده میو نه به
چیز« است و امت و   چیز« واقعا »هر  که این »هر

از   باید  برای  امام  دارند  توان  در  که  چیزی  هر 
نظر   از  همچنین  آورند.  فراهم  دشمن  ترساندن 

گذاری در حوزه آمادگی نظامی و  ، سرمایهقرآن
سرمایه ترساندن«،  سطح  در  اقتدار  ای  »تقویت 

 است   مردم  و  گذاران از نظامماندگار برای سرمایه
  رفته   هدر  به  آنان   سرمایه  که  نیست   گونهاین  و

 سود  بازدارندگی  راه  از  امنیت  تامین  با  زیرا  باشد؛
می  حاصل برابر  چند  سرمایه  بنابراین، از  شود. 

جاییسرمایه در  رفاهی  امور  در  الزم گذاری  که 
است تا توان و اقتدار نظامی افزایش یابد و زمینه  

سرمایه آید،  فراهم  دشمن  گذاری ترساندن 
نادرست و ناروا است؛ و بر نظام اسالمی است تا  

در  سرمایه قدرت  افزایش  حوزه  در  را  گذاری 
سطح   در  »آمادگی  به  دستیابی  راستای 

عنوان اولویت بازدارندگی« انجام داده و آن را به
 .دهد گذاری ملی قرارنخست در سرمایه

 

 بیان مسئله
: امام خمینی )ره(  انسان مخلص و    حضرت  هر 

متعهدی که آمادگی دفاعی را الزمه حیات جامعه  
مقام    کند.اسالمی بداند در نزد خدا آبرو پیدا می

رهبری: سلطه  معظم  که  دنیایی  یک    گری در 
شود ملت ما باید قادر به دفاع  امتیاز محسوب می

یکی از اهداف بزرگ و از مهمترین  از خود باشد.
الزم در جوانان    های بسیج ایجاد آمادگیمأموریت 

است. جوانان  برای دفاع از اسالم و میهن اسالمی  
باید بتوانند از اسالم و   بسیجی تحت هر شرایطی

ها دفاع کنند، زیرا میهن اسالمی در تمام عرصه
بزرگترین طاعات است که از صدر    حفظ اسالم از

بزرگ   اولیای  و  معظم  انبیای  تاکنون  اسالم 
کوشش    صلوات آن  راه  در  اجمعین  علیهم  اهلل 

دریغ   فداکاری  هیچ  از  و  نموده  جانفرسا 
اند، و تربیت و تعلیم و تعلّم فنون نظامی  ننموده 

هاست و ترین ارزشدر راه دفاع از اسالم، ارزنده 
های بیدار و سایر قشرهای که بسیجیتا هنگامی 

صحنه حاضر    ملت بزرگ، با این شور و شعور در
باشند به اسالم و جمهوری اسالمی آسیی نخواهد  

کشور باید در  دفاعی    در هر شرایطی بنیه  رسید. 
طول   در  که  ما  مردم  باشد.  وضعیت  بهترین 

ابعاد کینه و قساوت و   های جنگ و مبارزهسال 
اند، باید  عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده

تر بدانند و این جهانخواران را جدی   خطر تهاجم
می  که  است  عزیز  بسیج  میهن  جوانان  تواند 
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و میهن    را برای مقابله با دشمنان اسالم  اسالمی

دین خدا   که مردم ازتا زمانی  .اسالمی آماده کند
االعظم   اهلل  ولی  کشور  نگهبان  و  کنند  دفاع 

قدرت خداوند   ارواحنا لمقدمه الفداء باشند، دست
غیبی   عنایات  و  افکنده  سایه  سرشان  بر  قادر 

شرق و غرب را   های شامل حالشان است و توطئه 
فرمود خواهد  خمینی   .خنثی  امام  حضرت 

فرمودند  حمت)ر علیه(  در خط  »:  اهلل  که  ملتی 
وسلّم و    اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله

پرستی و تحجرگرایی و  مخالف با استکبار و پول
بسیجی مقدس  افرادش  همه  باید  است،  نمایی 

باشند و باید تمام فنون نظامی و دفاعی الزم را 
دربدانند، چرا و    که  ملتی سربلند  هنگامه خطر 

د است که اکثریت آن آمادگی الزم رزمی را  جاوی
 قرآن  (.52ص    21باشند )صحیفه نور ج    داشته

منبع   به ومهمترین  عمل  که  است  حیانی 
های آن رشد و کمال انسانی و رسیدن به  آموزه

های سعادت را در پی خواهد داشت. رشد و  قلّه
های فردی، اجتماعی و کمال مسلمین در عرصه

المللی زمینه ظهور تمدن ناب اسالمی  سپس بین 
المللی بدرخشد و است که با اقتدار در عرصه بین 

مند سازد.  ه جهانیان را از نفحات وحیانی خود بهر
بر عزت مسلمین و ارائه راهکارهایی   قرآنتاکید  

در سیاست خارجی چون نفی سلطه کفار، حفظ  
هوشیاری، تالش در کسب استقالل همه جانبه،  

س  به  نقاط  توجه  اقصی  در  مظلوم  مسلمانان  ایر 
کره زمین و نیز راهکارهایی در سیاست داخلی 
به   عمل  مردم،  و  مسئولین  تعامل صحیح  چون 

انتخاب سبک زندگی اسالمی    وظایف اجتماعی و
نشان از این دارد که هر گونه شکست و ضعفی  

المللی از کوتاهی مسلمین در انجام  در عرصه بین 
اجتم و  ایمانی  چراتکالیف  بوده،  خود  که اعی 

اسالم حق سخن را در این زمینه با بیان سنن و  
خوبی ادا کرده  قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ به

است و علل عزتمندی، کامیابی، خوشبختی و نیز  

بختی را معرفی و ناکامی و نگون  های ذلت،سبب 
صورت عینی به  در داستان اقوام گذشته تاریخ به 

 نمایش گذاشته است. 
  

 هاروش و یافته
روش تحقیق بر مبنای کیفی و تحلیل محتوا بود 
و   مروری  جستجوی  اساس  بر  واقع  در  و 

طرق مختلف، ای و بررسی مستندات به کتابخانه 
شد.   که  انجام  است  آمده  نورالثقلین  تفسیر  در 

افراد   و  تجهیزات  به  تنها  اسالم  سپاه  آمادگی 
نمی نیرومحدود  و  در  شد  اسالم  ها  جنگهای 

دشمن دل  در  وحشت  و  رعب  ایجاد   با   برای 
حراس    به  را  دشمن  صورت،  موى   کردن  خضاب

انداختند. از دیگر اهداف این کار این بود که  می 
افرادی محاسن سفید دارند در لشکر محسوس  
نباشند تا دشمن گمان نکند که لشکر مسلمانان 

حدی  ایجاد آمادگی در سپاه اسالم به   .پیر هستند
همواره  که  داشت  اهمیت  )ص(  پیامبر  برای 

تودنبال جدیدبه تا جاییمندی انترین  بود  که ها 
سالح  یمن  در  دادند  خبر  ایشان  به  روز  یک 

ساخته از جدیدی  نفر  چند  )ص(  پیامبر  اند. 
آوری  اصحاب را مأمور کرد تا به یمن بروند و فن 

بیاموزند را  نکاتی   .ساخت سالح جدید  از دیگر 
ضرورت آمادگی نظامی در اسالم مطرح    که درباره
تیراندازی شده می  و  اهمیت سوارکاری  به  توان 

های مختلف مسلمانان به این  اشاره که در روایت
اند. حتی اسالم، مسابقات  دو ورزش توصیه شده 

تیراندازى و اسب سوارى و برد و باخت در آنها را 
می شودجایز  ایجاد  رزمى  آمادگى  تا  در    .داند 

فرقان به نقل پیامبر )ص( آمده است که:  تفسیر  
با هر تیری که به  شود سمت دشمن رها می که 
به بهشت مى  نفر  تیر،   روند، اول سازنده سه  آن 

کننده آن و تیراندازی که به دشمن  سپس آماده 
که طرفدار کریم حتی برای کسانی   قرآن  .زندمی 

مذاکره با دشمن هستند هم پاسخ دارد و این آیه 
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از بیان موضوع عهدشکنی دشمن در آیات را پس  

بیان می   59و    58 انفال  فرماید کند و می سوره 
نیز   تو  پیمان خیانت کردند،  اگر گروهى در  که 

سوى آنان بیانداز و در ادامه خداوند عهدشان را به 
مسلمانان را به تقویت قوای نظامی و   60در آیه  

مِن قَوْمٍ    وَإِمَّا تَخَافَنَّ  .کند نیرومند شدن دعوت می
عَلَى  إِلَیْهِمْ  فَانْبِذْ  آن    خِیَانَۀً  خوف  اگر  و  سَوَآءٍ 

داشتى که گروهى )در پیمان( خیانت کنند، تو  
  . (58سوى آنان بیانداز )انفال  نیز عهدشان را به

موضوع آمادگی نظامی در نظام جمهوری اسالمی 
بر درست  و  ایران  بوده  الهی  دستورات  مبنای 

از پیروزی انقالب اسالمی    که پسهست تا جایی
حالی در  تنها  و  کشورمان  نفر    30که  میلیون 

جمعیت داشت امام خمینی )ره( فرمودند: ما باید  
همچنین رهبر    .میلیونی داشته باشیم  20ارتشی  

معظم انقالب در یکی از بیانات در جمع نیروهای 
شما،  قدرت  ابراز  شما،  آمادگی  فرمودند:  مسلح 

کند و دشمن  ی وادار مینشیندشمن را به عقب
به   قرآنترساند. این، آن دستوری است که  را می

آمادگی  این  باید  است،  داده  روزبه ما  را  روز  ها 
 .افزایش بدهیم

 
 
 
 
 

 گیری نتیجه 
رهبر معظم انقالب در یکی دیگر از بیانات به آیه 

فرمایند: بعضی خیال  سوره انفال اشاره و می   60
تهمت می  از  را  خودمان  بخواهیم  ما  اگر  کنند 

ای المللی و منطقه طلبی و اقتدارطلبی بین سلطه
دفاعی.  الك  در  برویم  باید  کنیم،  برکنار 

نمی این دفاعی  در الك  نیست.  در جوری  رویم، 
گیریم، بلکه ما در موضع  وضع انفعال قرار نمی م

»اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّۀٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ  
  در. گیریممی قرار عَدُوَّکُم« وَ اهللِ عَدُوَّتُرهِبونَ بِه 

  از   شریفه  آیه  این  در  که  گیریممی   قرار  موضعی
بِه    آن »تُرهِبونَ  به  است    وَ   اهللِ  عَدُوَّتعبیر شده 

 بِه«   »تُرهِبونَ  چه؟  یعنی  بِه«  »تُرهِبونَ  عَدُوَّکُم«؛
  به   امروز  سیاسی  ادبیّات  در  که  است  چیزی   همان

 جمهوری .  گویندمی   بازدارندگی«  »قدرت  آن
  دارای  که  گیردمی   قرار  جایگاهی  در  اسالمی
بازدارنده  اقت  دارای   است،  بازدارندگی  قدرت دار 

می  نباست؛  اقتدار  این  در   .اشدخواهند  حال 
دستاورد شرایطی  جمهوری چنین  نظامی  های 

بودن  بروز  و  ارتقاء  برای  تالش  و  ایران  اسالمی 
دستور   به  عمل  مصادیق  از  نظامی   قرآنقوای 

ها کریم است و در این میان نمایش این دستاورد
تواند گامی مؤثر در زمینه نمایش قدرت قوای می 

همچنین   و  اسالمی  جمهوری  قدرت  نظامی 
   .بازدارندگی ما باشد

 
 

 منابع 
های  راهکارهای ارتقاء عزت و اقتدار امت،  1392آبادی اصغر، عبدلی مهرجردی حمید رضا،  نیا رضا، کریمی رکنسعادت .1

-هفتمین همایش بینقم،    کریم  قرآندانشگاه علوم و معارف  ،  کریم )نقش تجربه و خردگرایی(  قرآناسالمی از منظر  
 .یقرآنهای المللی پژوهش

 .34شماره ، 1385علوم سیاسى ، قرآنجنگ و صلح از دیدگاه ، 1385زاده کاظم، قاضی .2
3. 3.https://ask98.ir/post  

4. 4.http://www.dfai.blogfa.com/post/ 
5. 5.https://www.farsnews.ir/news/ 
6. 6.https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/  
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از    زنده  سبحان در رشد و تکامل موجودات  یخدا تی از مظاهر ربوب  یر یالگوگ
 قرآن منظر 
 

 سیدعسکری فهیم علوی
 

 ( a.fahimalavi@gmail.com )نویسنده مسئول:  و تعلیم و تربیت قرآندانشجوی دکتری 
 

 ده یچک

  مظاهر  دارد. از جمله  ی ظهور و تجل   نیاست که در ابعاد مختلف تکو  یاز صفات اله  یکیسبحان    یخدا  تیربوب
 اتیآ  در  میکر   قرآنانسان هست که    ژه یورشد و تکامل موجودات زنده به   ن،یسبحان در تکو   یخدا  تیربوب

انسان   و  واناتیآن در چهار گروه جمادات، نباتات، ح  یآن پرداخته که مقاله حاضر به بررس  ح یبه تشر   ،یفراوان
از منظر    ره یغ  و یی  افزادانش   ، یزی رخود، برنامه  ی رفاه زندگ  نیجهت تأم  طبیعتانسان از    یر یالگوگ  نهیدر زم
  ق ی تحق  روش  .قرار گرفت  یمفسران مورد بررس  یریپژوهش با استفاده از نظرات تفس  نی. در اپردازدی م   قرآن
شده   یگردآور   یعلمی  افزارهاو نرم   یاسناد نوشتار   قی از طر  ازیاست. اطالعات مورد ن  یانوشتار کتابخانه  نیدر ا

نکته   نیبا توجه به ا  حاضر  پژوهش  تی مورد پردازش قرار گرفته است. اهم  یل یو تحل  یفیروش توصاست و به
ب  شودی روشن م  با   ادی  سبحان و مظاهر آن  یخدا  ت یدرباره ربوب  هیاز هزار آ  شیکه در  شده است که انسان 

 م یبه تکامل ترس  دنیرس   جهت ی  صفت اله  نیاز ا  یریخود را با الگوگ  یزندگ  یخط مش   تواندی استفاده از آن م
 .دینما
 

 قرآن رشد و تکامل، موجودات،   ت،یربوب ،یمند بهره  ،یری: الگوگید یکل هایهواژ
 

 مقدمه

یکی از مظاهر ربوبیت خدای سبحان در تکوین، 
و است  موجودات  تکامل  و  معنای  به رشد    رشد 

وسط   و  امر  حقیقت  و  مطلب  واقع  به  رسیدن 
اصالحطریق   و  هدایت  دیگر  تعبیر  به  کردن یا 

با2/524:  1375)طباطبایی  . استموجودات    )  
از   را  ما  آفرینش،  جهان  در  اجمالی  مطالعه 

سازد و آن این است که  حقیقت روشنی آگاه می 
سراسر جهان محل رشد و پرورش موجودات و  
)مثل  جماد  از  موجودی  هر  آنهاست.  تکامل 
سنگ(، نبات )مثل گیاهان( و حیوان تا برسد به 

شریف که  همگی انسان  است،  مخلوقات  ترین 
م و  هدف  به  رسیدن  خلق برای  مشخص  قصد 

در  شده  موجودی  هر  کمال  و  رشد  ابزار  و  اند 
اختیارش قرار داده شده است و هر یک با برنامه  

م  کمال  سوی  به  همه   . شتابدیمخصوصی 

ای  موجودات جهان هر روز و هر لحظه از مرحله 
رسند مثالً  ای دیگر از رشد و کمال می به مرحله

یک درخت برومند روز نخست یک سلولی بیش  
به نب از طی مراحلی رشد  تدریوده سپس  ج پس 

آمده ترین درختِ جهان درصورت عظیم کرده و به
به   است آغاز  در  بزرگ  جاندار  آن  یا  صورت و 

سلولی در رحم مادر یا در میان تخمی سربسته  
خداوند از    ربوبیت محبوس بود. بعداً در پرتو ارادۀ  

رشد و به آخرین مرحله    رشد  ترین مرحله پائین 
کمال شایستۀ خود رسیده است. انسان نیز جزئی  
از جهان آفرینش است و همین قانون نیز در مورد  

. در همین راستا با بررسی در آیات او برقرار است
فهمیم چگونه ربوبیت خدای سبحان در می  قرآن

با  رشد و پرورش موجودات آشکار شده است که  
صح د  یتجل  از  حیفهم  موجوداتاو  انسان    ،ر 

در    مند بشود.تواند از آن الگو بگیرید و بهرهمی 
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تفس  نیا نظرات  از  استفاده  با    یریپژوهش 

بررس  قیقرار گرفت. روش تحق  یمفسران مورد 
ا  کتابخانه   نیدر  اطالعات است.    ی انوشتار 
 یافزارهاو نرم  ی اسناد نوشتار   قیاز طر  ازینمورد
و    یفیوصروش تشده است و به   ی گردآور  یعلم
است.   یلیتحل گرفته  قرار  پردازش    مورد 

سوال  بدین  این  طرح  به  مقاله  این  در  منظور 
 ی خدا  ت یاز مظاهر ربوب   ی ریالگوگپرداختیم که  

سبحان در رشد و تکامل موجودات زنده از منظر  
چیست؟ بعد از پرداختن به پیشینه و برخی    قرآن

در  را  آن  پاسخ  مقاله  عنوان  در  مهم  واژگان  از 
سبحان  ی خدا ت یمظاهر ربوب . 1قالب دو نوشتار  

انسان   . الگوگیری 2موجودات  در رشد و پرورش  
ربوب  مظاهر  موجودات   تی از  پرورش  و  رشد   در 

 سازیم:مطرح می 
 
 نهیشیپ
سبحان از    ی خدا  تیربوب   موضوع  یعلم  نهیشیپ

آدم حضرت  پ  لسالماعلیه   زمان  دوران    امبر یتا 
اد  ص  اکرم تمام  د  یآسمان  انیدر    نه یریسابقه 

ول وبه  قرآندر    یداشته،  ا  ی اژهیصورت   ن یبه 
در   قرآن  نیموضوع پرداخته شده است که مفسر

آن پرداختند اما در    ر یبه تفس  تی ربوب  اتیآ  لیذ
تفاس  :ی نگارش  نهیشیپ تب  ی ریدر    ان،یچون 

  ن ییو ... همه مفسران درتب زانیالم ان،یالبمجمع
و   .پرداختند تیربوب اتیبه آ قرآن اتیآ ریو تفس

 نهینهاد  در   قرآنها: الف: روش  رسالهدر کتب و  
در جامعه صدر اسالم،    یاله  تیکردن باور به ربوب 

ب:  -پور استاد بهجت  ییبا راهنما یمحمد سلطان 
عرب با استاد  ریاهلل مفرج، قرآندر  یربوب دیتوح

  ی تی ج: آثار ترب  - یخراسان  ی راهنما حسن رمضان
ربوب  به  منظر    تی اعتقاد  احمدقرآناز  رضا   ی ، 

أسماء د:  -  فری در یبا استاد راهنما دکتر ح  نددهم
صالح   میالکر  قرآنال  یف  تهاایو تجل  یاهلل الحسن

صورت مختصر به بهرمندی انسان از  که به  ی قناد

  ت ی ها: الف: ربوبمقاله   و در  کنداسماء اهلل اشاره می
ترب تراب  تیو  پژوهش  ی)احمد    ، یقرآن  ی هاـ 

سال  61شماره   توح1389،  کاربست  ب:    د ی( 
ترب  یربوب منظر    ت یدر  از   نی)حس  قرآنانسان 

 ، ی کوهسار  ی نیحس  داسحاقیس  ،ی محمد
  ز ییپا  ، یکالم  قاتی مقدم، تحق  ی موسو   دمحمدیس

 ی خدا  تی(، به بحث از ربوب 41ـ شماره    5931
ب  انسبح توض  ی معنا  انیو  و  مختصر    حیرب 

ه  اما  کردند؛  اکتفا  آن  ا  کیچی درباره   ن یاز 
به نوشته  بهها  خاص  و   ی ریالگوگ  ان یبگونه 

سبحان   ی خدا  تی انسان از مظاهر ربوب  ی مندبهره 
 این  پژوهش در صدد  نی؛ اما ااندپرداختهنبه آن  

سبحان در رشد    ی خدا  ت یاز مظاهر ربوب   که   است
زنده   موجودات  تکامل  با    ی ریالگوگجهت  و  را 

 . دینما یبررس میکر قرآن اتیمستند به آ
 

 مفاهیم  
 : مظاهر در لغت 1-1

)ظهر( ریشه  از  مَظهَر  جمع  راغب )  مظاهر 
شدن  به   (2/537:  1412یاصفهان  آشکار  معنای 

 «و بروز  ۀ واحد یدلّ علی قوظهر: أصل صحیح  »
ظهر« دارای یک  »  ( ؛3/471:  1404ابن فارس)

الظَّهْرُ:  »اصل است که داللت بر آشکار بودن دارد.  
ابن  )  «ءی ش  کل   من  البطنخالف  

هر 1414:4/520منظور از  باطن  خالف  و  (؛ 
می گفته  آشکاری  آن  به  صاحب    شود.شیءای 

  نویسد: »مظاهر فرهنگ معاصر ذیل واژه ظهر می 
معنای تجلی، ظاهر، صورت خارج،  جمع مظهر به 

نشان،  نمود،  ظاهر،  کردار  و  رفتار  منظر،  نما، 
(  651:  1393  )آذرنوش   .آمده است«...    پدیده و

در کتب لغت )مانند مجمع البحرین، العین، لسان 
معنای   با  مترادف  »تجلی«  کلمه  و...(  العرب 

)کاشانی  آورده  ( 301-1/300:  1426»ظهور« 
معنای ظهور و انکشاف  در مجمع البحرین به  مثالً

وَالنَّهارِ  مانند:    (1/90:  1375)طریحی  آمده است
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تَجَلَّ انکشافهوظ   یعنی  (21)لیل/  یإِذا  و    . ر 
و  1/90)همان: تَجَلَّ  ...تعالی:    قوله(  رَبُّهُ    یفَلَمَّا 

دَکا ( یعنی آشکار شد  43)اعراف/  لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ 
و   های خداوند که در کوه ایجاد کرده بودنشانه 
همچنین در کتاب العین    ؛ ویعنی ظهور  یالتَّجَلِّ

فَلَمَّا »قال اهلل عزوجل:  العرب آمده است:  و لسان
؛ ظهور پیدا  [أی: ظهر و بانَ]  «رَبُّهُ لِلْجَبَلِ  یتَجَلَّ

.  (14/151:  1414)ابن منظور  کرد و آشکار شد
أنّ األصل الواحد فی »  نویسد:صاحب التحقیق می 

المادّۀ: هو مطلق بدوّ فی قبال البطون، بأی کیفیۀ  
علی کیفیۀ   البروز هو ظهور  فانّ    ؛ وخاصّۀکان. 

و    البدوّ هو ظهور بین قهری. فَالظُّهُورُ أعمّ منهما
البطون ( اصل  7/183:  1402)مصطفوی   «یقابله 

واحد در ماده ظهر، مطلق ظهور و آشکار در قبال  
به  است  میباطن  که  کیفیتی  باشد.  هر  خواهد 

است.  مظاهر  با  معنا  هم  موارد  این  در    تجلی 
مانند   کلمات  از  بعضی  اه،  گتجلیهمچنین 

نمودجلوه،  تماشاگاه منظر،  ظهور،  محل  ،  گاه، 
به   نشانه مظاهر  همگی  معنای  با  مترادف  نوعی 

 هستند. 
 

 مظاهر در اصطالح 

ارائه  مختلفی  اصطالحی  تعاریف  واژه  این  برای 
 پردازیم.طور اختصار به آن می است که به  شده

مظاهر و تجلی از    مظاهر و تجلی از منظر عارفان:
ابن ترکه   های متعددی دارد:تعریفدیدگاه عرفا  

می  القواعد  التمهید  »در  بلفظ  نویسد:  القول 
الظهور هنا، لیس معنی الوجود، بأن یکون الشیء  
معدوما فوجد، وال أن یکون مخفیاً عن المشاعر 
الحسیه، فظهر، بل المراد بقول الظهور هیهنا أن  
الهویه المطلقۀ، لما یلزمها من الوحده الحقیقیّه  

ی تأبی اعتبار النسب و االضافات تنافی  آلتفه  الصر
مجراه   یجری  ما  الظهورو  معنی  ...  هایالانتساب 

صرافه   عن  بتنزّلها  یکون  انما  ظهورها  فحینئذ، 
و   هااطالق بالتقییدات  االنتساب  الی  ووحدتها، 

انما تظهر   الحقایق  فإن  تعیّناتها،  بکثره  االنصباع 
ور، وجود نیست «؛ »مراد عرفا از ظه  ...  بمقابالتها

معنای موجود شدن آن چیز  یعنی ظاهر شدن به 
پس از معدوم بودن آن نیست و همچنین مراد از  
ظهور، آشکار شدن چیزی از ادراك حسی مخفی 
هستی   تنزل  ظهور،  از  مراد  بلکه  نیست  بوده 
مطلق از اطالق ذاتی به منزلت و رتبت تعیّنی از  

 . اه نداردگونه کثرتی در آن رتعیّنات است که هیچ
از  آن  تنزل  ظهور وحدت حقیقی،  از  مراد  پس 
صرافت اطالق به تعیّنات خاصه و انصباغ وحدت 

:  1360)ابن ترکه  های متعیّنه است«آن به کثرت
ذیل    کشاف اصطالحات الفنون و العلومدر  .  (158

می تجلی  السالکین  »التجلی    نویسد:واژه  عند 
ذات ظهور  عن  صفاتهعبارۀ  و    «؛ اللّه 

سلوك  1/384:  1996)تهانوی  اهل  نزد  تجلی   )
 ؛ کهعبارت است از ظهور ذات و صفات خداوند

در اصطالح الصوفیه    این همان تجلی ربانی است.
 «وبیالغما ینکشف للقلوب من أنوار  »آمده است:  

انوار غیب    ( 117:  1412)میرسیدشریف از  آنچه 
م آشکار  قلب  المتاله  .شودی برای    ن یصدر 

درباره  رازیش میی  مظاهر  »هر اصطالح  نویسد: 
ب که  است  موجودی  حق  ه ممکن  علم  و  قدرت 

تعالی آفریده شده و آیینه ظهور و نماد أسماء و  
بشناساند«   را  او  و  باشد  خدا  صفات 

 . (293:  1378)صدرالمتالهین
 

 و روایات قرآنمظاهر و تجلی در 
  گویند   یبه آشکاری چیزی پس از ناپیدایی تجلّ

آمده است:  کریم    قرآندر    (131:  1380)عضیمه
 َّی وَ النَّهارِ إِذا تَجَلیعنی پس از پنهان    (2)اللیل:  ؛

آشکار  و  روشن  و  واضح  شب،  پشت  در  بودن 
  ؛ وَ النَّهارِ إِذا جَالَّهایا در آیه دیگر دارد:    گردید.

که آشکار و هویدا  و قسم بروز وقتی   (3)الشمس:
  یتجل را. دهد آنتجلّی میکند خورشید را و می 

مورد خداوند   ادر  آ  ست معنا   نیبه  خود   اتیبه 
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خود را شناسانده است    یعنینموده است    یتجل

از    ی اهیآبه    یعنیربه للجبل(    یمانند )فلما تجل 
تجل   اتیآ عالمه  همان   ؛نمود  یخود،  که  طور 

الحکم حسن فصوص  شرح  در  آملی  زاده 
نظام    نویسد:می  وجودی  کلمات  هستی  »همه 

تعبیر   به  و  اویند  اویند«   قرآن تجلیات    آیات 
  ی تجل  نیبنابرا(  1/351:  1390  زاده)حسن

خاطر ظهور علت به   ایظهور بعد از خفا و    ی معنابه
و برا  معلولش  علت  معلول    ی نزول   ایظهور 

تشأّن  ی معنابه و  متعال    تطوّر  خداوند  مورد  در 
چون نیست  خفا  صادق  از  بعد  خداوند  ظهور 

مخف   ست ین باشد   یکه  شده  ظاهر  سپس   بوده 
  ؛ و الظهور است( بلکه او دائم92: 1418 )مروارید
به  یتجل  همچنین در    یمعنخداوند  او  تنزل 

خلق   نی ب  تی سنخ  اشالزمهموجودات   و  خدا 
آمده  است. تجلی  و  ظهور  درباره  روایات  در    و 
رشّ  »  :است ثمّ  ظلمۀ  فی  الخلق  خلق  اللّه  إن 

:  1404)حسینی همدانی  «علیهم من نوره فظهر
را در    هادهیآفرینش آفر  ی سبحانخدا  ؛(5/236

تاریکی قرار داد و سپس از نور خود بر آن تابانید  
  « خَشَعَ لَهُ  ءٍلِشی  هُاللّ  یاِذا تَجَلَّ»  تا آشکار شدند.

چون خدا (  4/371:  1378)صدرالدین شیرازی  
چ چ  یتجل  ی زیبر  آن  م  زیکند   . ورزدیخشوع 

جمع بین تعاریف درباره مظاهر و تجلی از منظر 
و هو فی اللّه تعالی  »و عرفان این است که:  قرآن

بآیۀ من آیاته ال  عندهم اظهار الجالء عن نفسه 
(تجلی خداوند به 314:  1414)خراسانی«.  بنفسه

نموده   یخود تجل  اتیآ  سبب  بهاین صورت است  
است    یعنی  است شناسانده  را  اینکه  خود  نه 

باشد کرده  تجلی  بنفسه  فلما »مانند    خودش 
خود،    ات یاز آ  یاهیبه آ  یعن« یربه للجبل   یتجل
 نمود. یتجل
 
 
 

 رب
 »رب«  ی لغو ی معنا

  - 1/458:  1413ربوبیت از ماده )ر ب ب(، )مهنا
در  2/64:  1375طریحی که  از    قرآن(  یکی 

به   نیپرکاربردتر اهلل  کلمه  از  بعد  شمار واژه 
از مجموع کلمات لغویین در معنای رب،    رود.می 

مـی  بهاستفاده  رب  که  مالکیت،  شود  معنای 
حضانت سید،  صاحب،  خالق،  و    ، مصلح،  اصالح 

،  سوی کمالشیء از نقص به  قیام برشی، اخراج
تربیت کردن، امور،  کردن  کردن   تدبیر  ضمیمه 

برخی معتقدند    ... آمده است.   و  چیزی به چیزی 
قابل تقسیم است به چند قسم  الربّ  »  :که رب 

اقسام:    یعل  نقسمی و    کونیثالثه  المالک  الربّ 
  یسق ی: فیـ قال اهلل تعال  المطاع  دیّالربّ الس  کونی

ا رَبَّ   کونیو    دهیّس   ی ربَّه خمراً،  المٌصلح،  الربّ 
ربّ   (1/400:  1414)ابن منظور  «الشئ اذا اَصْلَحَهُ 

مالک   ی معناـ به  1:  شودی م  می به سه قسم تقس
او بود ـ    عی مط  د یکه با  ییآقا و موال   ی معناـ به   2

آچنان در  خمراً  یسقی»ف  هیکه  از «  ربّه  منظور 
موالست   و  آقا  و    ی معنابه ـ    3ربّ،  مُصلح 

  یزیچ  رادی و ا  ب ی ع  یکه کسیکننده. زمان اصالح
  .شودی به او رَبَّ الشئ گفته مکند،  یرا اصالح م

به چند اصل   واژه رب  برخی دیگر معتقدند که 
أُصولٍ فاألول إصالح  رب  »  گرددبرمی  یدلُّ علی 

 ءِ یو األصل اآلخرُ لُزوم الش ...و القیامُ علیه ءِیالش
و اإلقامۀُ علیه و هو مناسبٌ لألصل األوّل و األصل  

و هو أیضاً مناسبٌ لما   ءی للشَّ  ءی الثالث: ضمُّ الش
فارس  «قبله بر    رب  (282-2/281:  1404)ابن 

چند اصل داللت دارد: اول اصالح کردن شیء و  
قیام بر او ـ اصل دیگری لزوم شیء و اقامه بر آن 

ست، اصل سوم،  که این اصل، مناسب با اصل اول ا
ضمیمه کردن چیزی به چیزی این هم مناسب  

 ی بنددر جمع  قیالتحقصاحب   با ماقبلش هست. 
نّ  أ»   :سدینوی ربّ م  ی معنا  لیکتب لغت ذ  یآرا

الی جهۀ    ءی شاألصل الواحد فی هذه المادّۀ سوق  



 

175 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
و   التحلیۀ  النقائص  رفعالکمال  و    « بالتخلیۀ 
واژه    یاصل  ی معنا   ؛  (4/18:  1402)مصطفوی 

سمت کمال و از  به  زیچ  ک یدادن    سوق»ربّ«  
و افزودن و   کردنمک  صورتبه   صی بردن نقا  انیم

نتیجه اینکه با بررسی تمامی معانی واژه   .آراستن
آن مشتقاتش،  و  میرب  بهرا  واحد  توان  معنای 

سوی برگرداند که همان اخراج شیء از نقص به 
خودش کمال و رساندن آن به کمال متناسب با  

 چه مادی چه معنوی باشد. 
 

 معنای اصطالحی رب 
در   رب  سبحان   قرآنکاربرد  خدای  برای 

چیزی گونه به به  رب  گاهی  است  مختلف  های 
رَبِّ الْعَالَمِینَ* رَبُّ الْعَرْشِ  شود مانند:  اضافه می 

* رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ األرضِ* رَبِّ الْفَلَقِ* رَبِّ النَّاسِ  
... آیات  مضمون  از     و  می این  که   شودروشن 

پرورش موجوداتخداوند  تمام  سمت به  دهنده 
جانب    کمال از  تربیت  هم  و  خلقت  هم  است 
اقتضای منته  .اوست بر حسب  هریک  تربیت  ی 

، رشد کمی و کیفی  اصالحموضوع از تدبیر، نظم،  
رب   مواردی  در  گاهی  بود.  خواهد  متفاوت 

  مانند: صورت مطلق و بدون اضافه آمده است  به
  َبَلْدَۀٌ طَیبَۀٌ و لَهُ  (،  15)سبا/  غَفُور  رَبٌوَ اشْکرُوا 
  ْمِن قَوْاًل  که    و  (58)یس/  رَحیمٍ  رَبٍسَالمٌ   ...

... از تمام   مطلق تربیت به لحاظ اخالق، ادب و
گاهی هم به    جهات ممکن از آن اراده شده است.

می اضافـه  ذات  نوع  مطلق  هیچ  بدون  شود 
  اغْفِرْ   رَبِّ(،  260)بقره  رَبِّ أَرِنِی  ای مانند:ویژگی

مالکیت،    ....( و  151)اعراف/  لِی از آن  که مراد 
آنان   رشد  به  که  اختیار  صاحب  مدبر،  مصلح، 

سمت کمال و رشد ها را بهکند تا آناهتمام می
»با  نویسد:  محمدی ری شهری می   نهایی برساند.

و حدیث روش   قرآندقت در استعماالت رب در  
شود که جمیع معانی رب در کتب لغت از آن می 

می قصد  سبحان  خدای  )ری    شود.«ربوبیت 

بنابراین با همه این اوصاف   .(601:  1429شهری 
توان نتیجه گرفت که مراد از تجلی ربوبیت در  می 

موجودات رشد  و  تدبیر  همان  به    واقع  نقص  از 
هدایت   و  تربیت  همچنین  و  است  کمال  سمت 

مراح تمام  در  بهآنان  زندگی  خدای ل  عهده 
 سبحان خواهد بود.

 
 ربوبیت از نگاه مفسران

این  »  فرماید:یم  المیزانصاحب  ربوبیت  معنای 
است که مالک تدبیر امور مردم و همه موجودات  
باشد؛ و آن کسی که مالک تدبیر امور خلق است 

نعمت این  آن و  در  مردم  غیر  و  مردم  که  را  ها 
، در اختیارشان کنندیارتزاق مورند و از آن  غوطه

م تعالدهدی قرار  خدای  «  است  ی، 
انوار    .(17/18:  1375)طباطبایی صاحب 

تدبیر در »  گوید:درخشان می از  عبارت  ربوبیت 
ها را باقی  است به این که هستی آن   هاده یباره آفر

ها را  بدارد و ادامه دهد و نیازهای پی در پی آن
منا بکمال  را  یک  هر  و  آورد  برساندبر  «  سب 

همدانی در    .(3/109:  1404)حسینی  رب 
اصطالح کالم از اسمای حسنای خداوند است و  
نامی برای آفریدگار و مالک مخلوقات و بنیانگذار 

 ها در طی مراحل حیاتنظام زندگی و مربی آن 
برسند   خود  وجود  کمال  درجه  به  هریک  تا 

 . (150-149:  1386)عسکری 
 

 ی ر یالگوگ
 در لغت  یر یالگوگ
سرمشق، مدل، أسوه، نمونه    ی معنادر لغت به  الگو

به   . (1/221:  1373  )دهخدا  است   ی معناکه 
آمده    زیکردن ن  ی رویحالت پ  یعن یآن    ی مصدر
منظور  است مفردات   .(1/147:  1414)ابن  در 

است    یراغب آمده است که أسوه عبارت از حالت
چه    کندیم  دایپ  ریاز غ  ی رویکه انسان هنگام پ

بد چه  و  باشد  خوب  الگو  )راغب    آن 
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تأس  .(76:  1412اصفهانی همان  واقع  در   یکه 

آن    یکردن و اقتدا نمودن است الگو معادل عرب
ارائه شده درباره الگو    یأسوه است با توجه به معان

 ی که أسوه عمدتاً ناظر به الگوها  م یابیی و أسوه م
ب  یانسان و  ترب  شتری است  مورد    ت یتقوو    تیدر 
اخالقابعا شناخت   ی رفتار  ،ید  به   یو  کار انسان 

ولرودی م ا   ی.  بر  عالوه  الگو،   ی معنابه   نهایواژه 
آمده است که عمدتاً   زین  رهیطرح، مدل، نمونه و غ

 .کاربرد دارد ی ریادگیو  یدر مسائل آموزش 
 

 در اصطالح یر یالگوگ
الگوده  الگو اصطالح:  نمونه   یدر  ارائه   ی هاو 

است که نمونه رفتار    ی توسط مربّ  یو عمل  ی نیع
د معرض  در  عمالً  را  مطلوب  کردار    ی مترب  دیو 

 د یو تقل  ی الگوبردار  ی الزم برا  طی قرار دهد تا شرا
: الگو به آن  گری عبارت دبه   ای.  دیفراهم آ  ی و  ی برا
 در که شکل گرفته است و    شودی گفته م  ی زیچ
اجتماع  کی م  یگروه  به   ابدییحضور  عنوان تا 

رفتارها  ی هنمارا  ایمدل   در   ی اجتماع  ی عمل 
 . (264: 1380)بیرو آلن دیکار آبه
 

اول: ربوب  نوشتار  در    یخدا   ت یمظاهر  سبحان 
 موجودات  تکامل رشد و 
تکامل  رشد و  سبحان در    یخدا  ت ی ربوب  مظاهر
   اتجماد

از مظاهر ربوبیت خدای سبحان در تکوین، رشد  
ظاهر و پرورش جمادات است. که این جمادات به

حال و وضع ثابتی  ه  یک نوع موجوداتی هستند ک
دارند، آدمی تغییری ناشی از مرور زمان در آنها  

نمرا   به کریم    قرآن  در  یمنته  کندیاحساس 
حیات داشتن همه موجودات اشاره شده که یکی  

ر از لوازم حیات، رشد آن موجود است. حیات د
است که موجب بروز    ییروین  معنای به   اصطالح،
و م   حس  زنده  موجود  در  و   شودی تحرك 

کمال   به  نقص  از  را  خود  آن  با  موجودات 

. موجودی که خود را از نقص به کمال  رسانندی م
هست. رشد  و  ترقی  حال  در  یعنی  یا    برساند 

حیات عبارت از نیروئی است که  عبارت دیگر:  به
شود و حیات هر از آن آشکار می  یهائآثار و نشانه

آن   هستی  همان  )حسینی    استموجودی 
مالصدرا  .(8/210:  1404همدانی در    مرحوم 
در   اتیکه ح  می ابارها گفته   ما»  :دیسونی اسفار م

دارد، چون وجود در آنها    انیموجودات سر  یتمام
است که    قت یحق   کی. وجود  است  ی و جار  ی سار

و قدرت و ح  نیع گونه  . همانباشدی م  اتیعلم 
موجود طب   ی که  تصور   عت یبدون  وجود 

و فعل هم متصور    ی گردد، بدون علم و آگاهینم
  ،(7/150:  1981  ی رازیش  نیالدصدر «. ) باشدینم

از آن موجودات، جمادات هستند   بنابراین یکی 
که دارای حیاتند وقتی موجودی دارای حیات بود 

است.  الزمه رشد  دارای  که  است  این  اش 
در  بدین  آیاتی  به    قرآنمنظور  که  دارد  وجود 

نحوه   منتهی  دارد  اشاره  و رشد جمادات  حیات 
متفاوت  موجودات  گروه  سایر  با  جمادات  رشد 

طور که نحوه رشد نبات با حیوان و یا  است همان
انسان یا بالعکس متفاوت است. برای روشن شدن  

به نمونه  از آیات  مطلب    شود:اشاره می   قرآن ای 
مَوْتِها قَدْ بَینَّا لَکمُ  اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یحْی الْأَرْضَ بَعْدَ  »

تَعْقِلُون لَعَلَّکمْ  بدانید  »(  17)الحدید/  «؛الْآیاتِ 
! ما  کندی خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده م 

شاید  کردیم،  بیان  شما  برای  را  )خود(  آیات 
آیه شریفه به حیات و ممات زمین   «.اندیشه کنید

دارد اشاره  است  از جماد  یحْی »  فرماید:می  که 
زمین را بعد از مرگ آن زنده    «الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها 

زمین  اتیح  .کندی م   ، ی زندگان  یعنی  داشتن 
)راغب    داشتن  کردن و حرکت  رشد  دن،یکشنفس 

آیه به تغییر و تحول در   .(1/568:  1412اصفهانی
می  اشاره  انوار که    کندزمین  تفسیر  صاحب 
حیات و تغییرات »  نویسد:می باره  درخشان در این

زمین کامالً محسوس است. نیروهائی که در دل  
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ب در هخاك  شده،  ذخیره  شیمیائی  مواد  صورت 

شود فصل مناسبی از سال باعث رشد گیاهان می 
و همین تبدل حاالت نشانه حیات و موت زمین  

شده   .است پنهان  خاك  دل  در  که  اند  معادنی 
ب هیچ ب  حرکتی گاه  تغییر  بدون  نمو    ماند یاقی 

سال  گذشت  از  پس  قرنبلکه  و  مواد ها  ها 
ب م ه  شیمیائی  تبدیل  مثالً    .گردندییکدیگر 

دوران در  که  زمین  تغییراتی  دل  در  قبل  های 
صورت گرفته سبب پیدایش ذغال سنگ و نفت  

م غیره  ب  شودی و  فلزات  تبدیل  نیز  یکدیگر  ه  و 
است زمین  حیات  همدانی   «نشانه    )حسینی 

با توجه به اینکه ما شاهد تغییر    .(8/210:  1404
ذغال    مثالًبینیم که  و تحول در زمین هستیم می 

می  طی  را  مراحلی  چه  به  سنگ  تبدیل  تا  کند 
خدای   این  مراحل  تمام  در  بشود  ذغال  سنگ 

سمت کمال خودش  سبحان هست که آن را به
می  اینسوق  همه  حرکت،  دهد.  رشد،  بیانگر  ها 
ا  حیات و به ... یک جماد  با توجه  بنابراین  ست 

می  فهمیده  شریفه،  آیه  چگونه  بیان  که  شود 
خدای سبحان در وجود یک جماد تجلی کرده 

صورت تازه  است که این تجلی در هر مراحلی به 
کند. به این معنا بعض از جمادات  نمود پیدا می 

می رشد  جایی  میتا  پرورش  و  که  کنند  یابند 
م به قرار  نبانات  با  مرز  هم  مانند  ینحوی  گیرند 

ساطع  نور  خود  از  که  سنگی  کوارتز؛  سنگ 
اینها    همه  دارای حس و واکنش است.  کند ومی 

آیات    از تجلیات آثار ربوبیت خدای سبحان است.
و   به رشد  این زمینه وجود دارد که  دیگری در 

عبارت دیگر تغییر و تحول جمادات  تکامل یا به 
وَ  .  »..  د:شوعنوان نمونه ذکر می اشاره دارد که به

تَرَی الْأَرْضَ هامِدَۀً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ 
بَه زَوْجٍ  کلِّ  مِنْ  أَنْبَتَتْ  وَ  (  5)الحج/  «؛جی رَبَتْ 

مرده  و  خشک  زمستان(  فصل  )در  را  »زمین 
هنگامی ی نیبی م اما  فرو  ،  آن  بر  باران  آب  که 
؛ و از دیروی و م  دیآی ، به حرکت درممیفرستی م

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنَّک »  «اندیروی هر نوع گیاهان زیبا م
تَرَی الْأَرْضَ خاشِعَۀً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ 

کلِّ    ی إِنَّهُ عَل  یوَ رَبَتْ إِنَّ الَّذی أَحْیاها لَمُحْی الْمَوْت
و از آیات او این است »  (39)فصلت/  «؛قَدیر  ءٍی شَ

بکه   )و  خشک  را  مجانیزمین  امّا  ی نیبی (   ،
مهنگامی  آن  بر  )باران(  آب  به    م یفرستی که 

کسی که ؛ همانکندیو نموّ م  د یآی جنبش درم
؛ او بر کندی آن را زنده کرد، مردگان را نیز زنده م

 .«هر چیز تواناست 
 

  رشد و تکامل سبحان در    یخدا  ت ی ربوب  مظاهر
 تاتابن

سبحان در تکوین، رشد  از مظاهر ربوبیت خدای  
آیات فراوانی به رشد نباتات   .و تکامل نباتات است

... تحت تجلی ربوبیت    از جمله درختان، گیاهان و
دست  خدای سبحان اشاره دارد با بررسی آن به 

نمی می  متعال  پروردگار  جز  کسی  که  تواند آید 
به کمال مطلوب   تا  پرورش دهد  و  را رشد  آنها 

بدین  برساند.  در خودشان  منظور جهت سهولت 
 شود: اشاره می  قرآنفهم مطلب، به آیاتی از 

بِهِ  » فَأَخْرَجْنا  ماءً  السَّماءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  الَّذِی  هُوَ  وَ 
فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا    ءٍی نَباتَ کلِّ شَ

وَ  دانِیۀٌ  قِنْوانٌ  طَلْعِها  مِنْ  النَّخْلِ  مِنَ  وَ  مُتَراکباً 
وَ   مُشْتَبِهاً  الرُّمَّانَ  وَ  الزَّیتُونَ  وَ  أَعْنابٍ  مِنْ  جَنَّاتٍ 

أَثْمَرَ وَ ینْعِهِ إِنَّ   یغَیرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِل ثَمَرِهِ إِذا 
لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یؤْمِنُونَفِ او  »  (99)االنعام/  «؛ی ذلِکمْ 

و   کرد،  نازل  آبی  آسمان،  از  که  است  کسی 
وسیله آن، گیاهان گوناگون رویاندیم؛ و از آن،  به

سبز، خارج ساختیم؛ و از آنها    ی هاها و شاخهساقه 
  ییهامتراکم، و از شکوفه نخل، شکوفه   ی هادانه

هایی فرستادیم؛ و باغ باریک بیرون    ی هابا رشته 
به   شبیه  )گاه(  انار،  و  زیتون  و  انگور  انواع  از 

ب )گاه(  و  هنگامی شباهت ی یکدیگر،  میوه  !  که 
دهد، به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که  ی م

  )از عظمت خدا( برای افراد با   ییهادر آن، نشانه
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است پرورش   .«ایمان  و  رشد  بیانگر  شریفه  آیه 

خد ربوبیت  تحت  که  نباتات  است  سبحان  ای 
ماءً وَ  »فرماید:  می  السَّماءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  الَّذِی  هُوَ 

او کسی است که  »«؛  ءٍی فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کلِّ شَ
وسیله آن، گیاهان از آسمان، آبی نازل کرد، و به

«. از تجلیات پروردگار این است  گوناگون رویاندیم 
آبی که از آسمان  وسیله  نباتات )مانند هسته( را به 

می  شده  ایننازل  به  ابتدا رویاند  در  که  معنا 
طی به باران  بارش  اثر  در  و  بوده  دانه  صورت 

زند. که صاحب  شکل سبزه جوانه می فرایندی به
نَباتَ  »نویسد:  تفسیر نمونه در ذیل آیه شریفه می

)گیاهان هر چیز( منظور آن انواع و    «ءٍی کلِّ شَ
همه با یک آب آبیاری اصناف گیاهانی است که  

،  ابند ییو از یک زمین و یک نوع خاك پرورش م
همه   و این از عجائب آفرینش است که چگونه این

انواع گیاهان با آن خواص کامالً متفاوت و گاهی 
متضاد و اشکال گوناگون و مختلف همه در یک  

تر اینکه جالب.  ابندییزمین و با یک آب پرورش م
تنها گیاهان   برکت آب  صحرا و خشکینه  از  ها 

م پرورش  بسیار    ابندیی باران  گیاهان  بلکه 
 ندیروی کوچکی که در البالی امواج آب دریاها م

نور  پرتو  از  است  دریا  ماهیان  عمده  خوراك  و 
) مکارم    «کنندی باران رشد م   ی هاآفتاب و دانه

انوار    .(5/368:  1389شیرازی  تفسیر  صاحب 
می  بیان  آیه  ذیل  »کندرخشان  نیز  د:  درختان 

حرکت درآمده  ه  نموده ب  ی ازندگی تازهه  شروع ب
م و خرم  در   شوند ی سبز  که  تاك  درخت  مانند 

آغاز گل آن صنوبری شکل بهم پیوسته است و  
پس از رشد و نما مانند ساق گندم خوشه آن نیز  
نمای   از  پس  و  پیوسته  بهم  و  شکل  صنوبری 

م جدا  یکدیگر  از  )حسینی  شوندیبیشتری   »
نَباتَ  »مقصود از  بنابراین    .(6/67:  1404انیهمد

وسیله آن هر چیزی  ه « چیزی است که بءٍی کلِّ شَ
کند رشد  و    . (4/528:  1372)طبرسی  بروید 

 زد پردامیبه شرح این جمله    در ادامه آیه  سپس

مِنْهُ حَبًّا  »فرماید:  می  نُخْرِجُ  خَضِراً  مِنْهُ  فَأَخْرَجْنا 
سبز گیاهان    ی هاوسیله آن ساقه ما به «  ...  مُتَراکباً

دانه   از  و  ساختیم،  خارج  زمین  از  را  نباتات  و 
با طراوت و سرسبز که    ی اکوچک و خشک ساقه 

م  خیره  را  چشم  آن  زیبایی  و    کندی لطافت 
دانه.  آفریدیم سبز،  ساقه  آن  از  هم روی   ی هاو 

چیده شده، )همانند خوشه گندم و ذرت( بیرون 
آن از درختان نخل   وسیلههمچنین به   میآور ی م

سربسته  از   ی اخوشه  پس  که  فرستادیم  بیرون 
رشته  شدن  که   ی هاشکافته  زیبایی  و  باریک 

و    کنندی خرما را بر دوش خود حمل م  ی هادانه
خارج    شوندی از سنگینی به طرف پائین متمایل م

می  .گرددی م دیگر  آیه  در  »یا  الْبَلَدُ  فرماید:  وَ 
بِ نَباتُهُ  یخْرُجُ  ال  الطَّیبُ  خَبُثَ  الَّذی  وَ  رَبِّهِ  إِذْنِ 

لِقَوْمٍ   الْآیاتِ  نُصَرِّفُ  کذلِک  نَکداً  إِالَّ  یخْرُجُ 
»58)االعراف/  «؛شْکرُون ی پاکیز(  و ه  سرزمین 

؛ امّا دیرویشیرین(، گیاهش به فرمان پروردگار م
شورهسرزمین  )و  طینت  بد  گیاه  های  جز  زار(، 
گونه آیات این؛  دیروی ، از آن نمارزشی ناچیز و ب

بیان   شکرگزارند،  که  آنها  برای  را  )خود( 
این  «میکنی م در  کوثر  تفسیر  باره صاحب 

در اثر    هاوه یبا ذکری که از رویش منویسد: »می 
که    سازدیمیان آمد، خاطر نشان منزول باران به

اند: زمین پاك و آماده که با  ها بر دو گونهزمین 
امر خداوند، گیا به  باران،  هان گوناگون در  نزول 

، و زمین پلید که حتی اگر باران هم ندیرویآن م
آن   در  چیزی  هرز  علف  اندکی  جز  ببارد،  برآن 

همه  .دیروینم بر  خدا  رحمت  مباران   باردیجا 
  کنند یبرداری مآماده از آن بهره   های ولی زمین 

  ندیروی ها و گیاهان و درختان میوه در آن مو گل 
  کنند ی از آن استفاده نم  استعدادی های بو زمین 

نم صورت  آن  در  نموی  و  رشد  « ردیگیو 
بنابراین با توجه به بیان  .  (4/111:  1376)جعفری 

می  فهمیده  شریفه،  خدای آیه  چگونه  که  شود 
سبحان در وجود یک نبات هم تجلی کرده است  
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صورت تازه نمود  که این تجلی در هر مراحلی به

بعض از نباتات تا جایی  کند. به این معنا  پیدا می 
نحوی هم  یابند که به کنند و پرورش میرشد می 

می  قرار  حیوانات  با  گیاهان  مرز  مانند  گیرند 
ربوبیت  گوشت  آثار  تجلیات  از  اینها  همه  خوار. 

 خدای سبحان است. 
 

  رشد و تکامل سبحان در    یخدا  ت ی ربوب  مظاهر
 وانات یح

رشد  از مظاهر ربوبیت خدای سبحان در تکوین،  
هم مانند سایر    حیوانات  و تکامل حیوانات است.

رشد  از    ی امرحله تازهو هر آن  هر روز    موجودات
به نقطه نهایی    تا  کنندی تکامل خود را طی مو  

برسند. خود  سایر    تکامل  مثل  هم  حیوانات 
باران،   نزول  ماده،  و  نر  لقاح  از طریق  موجودات 

یابند  ... رشد، پرورش و تکامل می   تغذیه نباتات و
وجود دارد که  قرآن منظور آیات فراوانی در بدین 

طور به رشد و تکامل حیوانات اشاره دارد که به
 شود:خالصه به آن بیان می 

فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَکمْ مِنْ أَنْفُسِکمْ  »
لَیسَ   فیهِ  یذْرَؤُکمْ  أَزْواجاً  الْأَنْعامِ  مِنَ  وَ  أَزْواجاً 

  (11)الشوری/  «؛وَ هُوَ السَّمیعُ الْبَصیر  ءٌی کمِثْلِهِ شَ
ها و زمین است و از جنس  او آفریننده آسمان»

هایی از شما همسرانی برای شما قرار داد و جفت
چهارپایان آفرید؛ و شما را به این وسیله ]بوسیله  

چیز همانند او نیست  کند؛ هیچیهمسران[ زیاد م
وَ أَنْزَلَ لَکمْ مِنَ الْأَنْعامِ  ...»  «ناستیو او شنوا و ب

بُطُونِ أُمَّهاتِکمْ خَلْقاً مِنْ    یثَمانِیۀَ أَزْواجٍ یخْلُقُکمْ ف
ف خَلْقٍ  لَهُ   یبَعْدِ  رَبُّکمْ  اللَّهُ  ذلِکمُ  ثَالثٍ  ظُلُماتٍ 

( »... 6؛ )الزمر/« الْمُلْک ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّی تُصْرَفُون
از چهارپایان ایجاد کرد؛  و برای شما هشت زوج  

از  بعد  آفرینشی  مادرانتان  شکم  در  را  شما  او 
تاریکی میان  در  دیگر،  سهآفرینش  گانه،  های 

که  بخشدی م شما  پروردگار  خداوند،  است  این   !
هیچ   اوست؛  آن  از  هستی(  )عالم  حکومت 

حق  راه  از  چگونه  پس  نیست؛  او  جز  معبودی 
م عالوه.«؟!دیشوی منحرف  شریفه  قرار    برآیات 

انسان برای  ها، زوجیت چهارپایان  دادن زوجیت 
وَ مِنَ  »  فرماید:هم اشاره دارد که در آیه اول می

فیهِ یذْرَؤُکمْ  أَزْواجاً  جفت ؛  «الْأَنْعامِ  از و  هایی 
وسیله  ه چهارپایان آفرید؛ و شما را به این وسیله ]ب

که بحث از زوجیت . وقتی کند یهمسران[ زیاد م
از یک چهارپای    عتاً یطبشود  می چهارپایان مطرح  

طریق   از  آن  که  شد  خواهد  بحث  دیگری 
گذاری نطفه حیوان نر در رحم حیوان ماده  جای 

آید که آن نطفه طی فرایند رشدی وجود می به
شود و در نهایت تبدیل به یک حیوان کامل می 

به  ولد  و  زاد  چرخه  این  شد.  خواهد  متولد 
الدوام ادامه دارد و خواهد داشت. در تمام این علی

مراحل ما شاهد رشد و پرورش حیوانات هستیم  
تعالی تدبیر می باری  ربوبیت  شود. در که تحت 

وَ أَنْزَلَ لَکمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِیۀَ  »فرماید:  آیه دوم می
چهارپایان  ؛  «أَزْواجٍ از  زوج  هشت  شما  برای  و 

معنای شتر و گاو و به   «انعام»کلمه    .ایجاد کرد
جفت  هشت  را  آنها  اگر  و  است،  بز  و  گوسفند 
  خوانده، به این اعتبار مجموع نر و ماده آنهاست 

در ادامه به کیفیت    .(17/238:  1375  )طباطبایی
خلقت که در واقع همان نحوه رشد و مراحل آنها  

می کرده  ف»فرماید:  اشاره  بُطُونِ    ی یخْلُقُکمْ 
او  ؛  «ظُلُماتٍ ثَالثٍ  یاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فأُمَّهاتِکمْ خَلْق

از   بعد  آفرینشی  مادرانتان  شکم  در  را  شما 
تاریکی میان  در  دیگر،  سهآفرینش  گانه،  های 

اشاره به ظلمت شکم    «ظُلُماتٍ ثاَلثٍ. »بخشدی م
مادر، و ظلمت رحم، و مشیمه )کیسه مخصوصی  

قرار گرفته است(   د که در  رادکه جنین در آن 
حقیقت سه پرده ضخیم است که بر روی جنین  

شده  این    .(766/ 8:  1372)طبرسی  کشیده  در 
گانه جنین به رشد و تکامل خود ادامه مراحل سه

یفه صاحب تفسیر نمونه در ذیل آیه شر  دهد.می 
ظلمتنویسد:  می  آن  در  عجیب  آفریدگار  گاه 
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  کند یگری مو صورت  زندیچنان نقش بر آب م

م آن  تماشای  مجذوب  همه  در شوندی که  و   ،
کس به آن که هیچ دسترسی از ناحیه هیچجایی

نیست رزق و روزیش را که برای پرورش و رشد 
طور مداوم به  سریع سخت به آن نیازمند است به

م شیرازی   رساندیاو    . (19/380:  1389)مکارم 
شریفه  آیه  ذیل  درخشان  انوار  تفسیر  صاحب 

آیه از نظر تشریف خطاب به بشر »آورده است:  
نموده و چگونگی خلقت او را بیان نموده که در  
درون و ارحام مادران رشد و نمو نموده و اطوار  
چندی را پشت سر گذارده نطفه و ماده تناسلی 

صورت ه ه درآمده و نیز بصورت علقه رشد نموده ب
و پیچیدگی    یگرهیگوشت جویده درآمده و در ت

مشیمه و رحم و شکم مادر پنهان بوده و پس از 
خارج قدم  ه  از درون رحم ب  ی ازی نیرشد و نمو و ب

« در هر صورت اند.نهاده و سر تسلیم فرود آورده
همه این مراحل در وجود یک حیوان هم صادق  

.  (14/183:  1404نی  خواهد بود )حسینی همدا
ذلِکمُ اللَّهُ رَبُّکمْ لَهُ الْمُلْک  »  فرماید:در پایان آیه می

إِالَّ هُوَ إِلهَ  این است خداوند، پروردگار شما   ؛«ال 
هیچ   اوست؛  آن  از  هستی(  )عالم  حکومت  که 

-این فراز از آیه شریفه  معبودی جز او نیست؛  
و چگونگی  بشر و چهار پایان  پس از بیان خلقت  

تناسلی ماده  و تحوالتی که در رشد    آنها   تدبیر 
می هب هیچکار  و  مرموز  همه  که  قابل رود  یک 

بیان توحید افعالی   به-دبینی بشر نخواهد بوپیش 
نمونه  آنهاو    پرداختهپروردگار   صفت    ی ارا  از 

فرماید که نسبت به  می ربوبیت پروردگار معرفی  
سایر  و  طبقات حیوانات  و  باالصاله  بشر  سلسله 

ب نیز  را  مهموجودات  شامل  طفیلی    . شودی طور 
و   رشد  از  بارز  نمونه  فوق  شریفه  آیات  بنابراین 

که است  حیوانات  ربوبیت    تکامل  تجلی  تحت 
کند. البته این رشد  خدای سبحان نمود پیدا می 
رود که ای پیش می و پرورش حیوانات تا مرحله

مرز با انسان خواهد هم  باًیتقربعضی از حیوانات  

پذیر هستند و هم زبان با انسان  هم تعلیم   که   شد.
رسان یا طوطی یا سگ  شوند مانند کبوتر نامه می 

واقع   در  و  شکاری.  رشد  از  درجه  یک  به  اینها 
 تکامل بیشتر نسبت سایر هم نوع خود رسیدند. 

 
  رشد و تکامل سبحان در    یخدا  ت ی ربوب  مظاهر
 انسان 

از مظاهر ربوبیت خدای سبحان در تکوین، رشد  
نحوه رشد و  به  قرآن و پرورش انسان است که در 

به  که  شده  اشاره  انسان  تکوینی  طور تکامل 
 کنیم: خالصه بیان می 

رَیبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا   ی یا أَیهَا النَّاسُ إِنْ کنْتُمْ ف»
خَلَقْناکمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَۀٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَۀٍ ثُمَّ  
مِنْ مُضْغَۀٍ مُخَلَّقَۀٍ وَ غَیرِ مُخَلَّقَۀٍ لِنُبَینَ لَکمْ وَ نُقِرُّ  

أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ نُخْرِجُکمْ    یفِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِل
وَ   یتَوَفَّی  مَنْ  مِنْکمْ  وَ  أَشُدَّکمْ  لِتَبْلُغُوا  ثُمَّ  طِفْالً 

أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکیال یعْلَمَ مِنْ بَعْدِ    یمِنْکمْ مَنْ یرَدُّ إِل 
شَیئاً   در »  (؛5)الحج/  «...عِلْمٍ  اگر  مردم!  ای 

توجّه   نکته  این  )به  دارید،  کنید  رستاخیز شک 
که:( ما شما را از خاك آفریدیم، سپس از نطفه،  
»مضغه«   از  سپس  شده،  بسته  خون  از  بعد  و 
بعضی   که  شده[،  جویده  گوشت  شبیه  ]چیزی 
دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل؛  

چیز قادریم(! تا برای شما روشن سازیم )که بر هر
را که بخواهیم تا مدّت معینی در    ییهان یو جن

؛ )و آنچه را بخواهیم  میدهی دران( قرار مرحم )ما
م ب می کنی ساقط  را  شما  بعد  طفل  ه؛(  صورت 
حدّ ؛ سپس هدف این است که به میآوری بیرون م

رشد و بلوغ خویش برسید. در این میان بعضی از 
که    کنندی؛ و بعضی آن قدر عمر مرندیمی شما م

م پیری(  )و  زندگی  مرحله  بدترین  ؛  رسندیبه 
چیزی  آن آگاهی،  و  علم  از  بعد  که  چنان 
آیاتی است .  «!دانندینم از  یکی  آیه شریفه  این 

را مطرح می  انسان  مراحل رشد  کند که در که 
واقع بیانگر مرحله به مرحله تجلی ربوبیت خدای 
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سبحان است تا اینکه نشان دهد چگونه خداوند 

کند بنابراین  دهد و تربیت می ا رشد میانسان ر
جامعه بشر و مبنی بر اثبات ه خطاب ببا آیه این 

یا أَیهَا النَّاسُ »فرماید:  شروع شده می   روز قیامت 
و سپس به خلقت    «رَیبٍ مِنَ الْبَعْثِ  یإِنْ کنْتُمْ ف 

فَإِنَّا خَلَقْناکمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ »  کندی انسان اشاره م
ثُمَّ مِنْ عَلَقَۀٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَۀٍ مُخَلَّقَۀٍ وَ غَیرِ   مِنْ نُطْفَۀٍ

قدرت کامل خود او  ه  به اینکه پروردگار ب  «مُخَلَّقَۀٍ
را از خاك و گل آفرید و همچنین سایر افراد بشر  

صورت ماده تناسلی در  ه را از طریق مواد غذائی ب
ب مخصوص  امکانات  با  و  و  ه آورده  علقه  صورت 

سپس   و  بسته  گوشت    صورته بخون  و  مضغه 
صورت هجویده درآورد و پس از آنکه جنین را ب

را ب او  اعضاء و جوارح  حد هکامل درآورد سپس 
از آنکه در درون مادران   رشد کامل رساند پس 

ب یافت  استحکام  آنان  جوارح  و  صورت ه اعضاء 
ت  دنیا انتقال خواهد یافت و وسایل تربیه  نوزاد ب

  یدنیوسیله غذای لطیف آشامهو رشد بیشتری ب 
بدین  سال  دو  مدت  در  و  آورده  فراهم  مناسب 
منوال اعضاء و جوارح بدن کودك نیرومند شده  

روب و  کند  صرف  دیگری  غذای  رشد  ه بتواند 
و   محکم  او  جوارح  و  اعضاء  و  گذارد  بیشتری 

گردد همدانی  نیرومند  :  1404  )حسینی 
این.  (11/127-128 جلوهها  همه  از  بیانگر  ای 

در  و  است  در خلقت  تکامل  و  در رشد  ربوبیت 
تمام مراحل آن تجلی حق صورت گرفته است؛ 

ای در ظرف به این نحو که خداوند در هر مرحله
وجودی همان مرحله به اندازه آن آشکار و نمایان 
به سعه وجودی   توجه  با  نیز  قابل  و  است  شده 

فیض شده  خود از تجلیات و فیض دائم الهی مست
 و به مراحلی از کمال رسیده است 

 
  ت یانسان از مظاهر ربوب  الگوگیری  نوشتار دوم:
   موجودات تکامل در رشد و 

تکامل    یتجل و  رشد  در  سبحان  خدای  ربوبیت 

بهره موجودات   و  ی مندباعث  موجودات   تمام 
رسهب و  انسان  به  دنیخصوص  کمال    ی سواو 

اله برا  یوقرب  شد.  ا  دنیرس  ی خواهد    ن یبه 
 ی ریلگوگ اهلل با افه یعنوان خلبه   دی انسان با  ،مرحله

در    ی خدا  تیربوب  یتجل  نیا  از  حیصح سبحان 
متقن    و  حیصح  یتیریمد  ،رشد و تکامل موجودات

  ی داشته باشد تا بتواند مدع  ییایدر تمام امور دن
با   خواهدی که م  یعالم  یجهان ماوراء باشد، مدع

اهلل کند تاهم  فهیهرآنچه در توان دارد انسان را خل
باشد ودهیا  ی ایدن را    آل داشته  هم آخرت خود 

در قبال    یاسالم، انسان حت  دگاهیاز د  سامان دهد.
و   شیخو  تیثیحفاظت از جان و مال و آبرو و ح

موجودات است.   سایر  با  مسئول  هرچه    دیپس 
  نه ی زم  نیا  شده در  وارد  اتیروا  و  اتیاز آ  شتر یب

  ن یدر ا  تیروا  نیجمله مهمتر  از  کرد.  ی ریالگوگ
باشد که ی م)ص(    مکرم اسالم  ی سخن نب   نهیزم

تعال»  فرمودند:  اهلل  أَحَدُکُمُ    حِبُّیُ  ی انّ  عَمِلَ  إذا 
دوست دارد که    ی»خداوند تعال  «تقِنَهُیُعَمالً أن  

فرد کار  ی هرگاه  و    ی از شما  محکم  را  آن  کند 
دهد.«    بیعی ب   ( 1383/305  اینده )پانجام 

تواند بنابراین با توجه به مسائل مذکور انسان می 
از رشد و تکامل موجودات الگوبرداری کند تا در 

مند شود تا از این  زندگی روزمره خود از آن بهره 
منظور مواردی طریق به کمال نهایی برسد بدین 

 .شودعنوان نمونه ذکر می را به
 

 طبیعت انسان از  یر یالگوگ
برا  ییالگو  شه یهم  عتیطب و    ی مناسب  رشد 

از این  بوده تا    در امور زندگی  هان انساپیشرفت  
ها را  ی مهندس  نیها و بهترزم یمکان  نیبهترطریق  

در    یصورت مصنوع و به   ده یکش  رونیاز دل آن ب
کار ببرند.  خود به   ی هاساخته آالت و دستن ی ماش

که نتوان    ستین  ی دار یپا  ی الگو  چیه  عت،یدر طب
چ آن  ح  از  .ختآمو   ی زیاز  حرکت    وانات یمدل 

گ و  جانوران  بدن  ساختار  تا  .  اهانیگرفته 
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موقع  ی زیچهر م   ی تیدر  راه ی خاص   ی گشاتواند 

باشد؛    ی جامعه بشرپیشرفت    ی بزرگ برا  یمشکل
کاف  نگاه  یتنها  با  طب  قی عم  یاست    عت یبه 

در به  .ستینگر روش  مهمترین  جهت  همین 
الگوگیری از نحوه رشد و پرورش موجودات توجه 
به عوامل رشد است که انسان با دقت در عوامل 

را در نظام خلقت تواند بهترین الگوگیری  رشد می 
تکامل و  رشد  که    جهت  آب  مانند  باشد  داشته 

رود که  شمار مییکی از عوامل رشد موجودات به
از این طریق خلق کرده    خداوند همه موجودات را

الْماءَ » عَلَیهَا  أَنْزَلْنا  فَإِذا  هامِدَۀً  الْأَرْضَ  تَرَی  وَ 
بَهِ زَوْجٍ  کلِّ  مِنْ  أَنْبَتَتْ  وَ  رَبَتْ  وَ    «؛ جی اهْتَزَّتْ 

،  ینی بی »و زمین را خشک و مرده م  (45)النور/
صورت باران و برف و تگرگ(  پس چون آب را )به
و از هر   دیآی و باال م جنبدی بر آن فرو فرستیم م

 «..اندیروی م  زیانگنوع )گیاه و نهال( بهجت 
 

 یی دقت و دانش افزا
را  آنها  رشد  موجودات،  خلقت  از  بعد  خداوند 

تر به پرورش  عهده گرفته و با دقت هرچه تمامبه
است   پرداخته  بهترین  آنها  از  های راه یکی 

در  الگوگیری انسان در این مرحله این است که 
دگرگونسیر   و  تحول  موجودات،   ی های تکاملی 

  شان تربیترشد و    ی هانه ی، فراهم آمدن زمهاآن
بهو   و  چگونه  پرورش  چه  اینکه  و  رشد  صورت 

اند دقت و تأمل کرده تا از این طریق برای  یافته
بهره  مطلب  حقیقت  به  چون رسیدن  شود  مند 

های رسیدن به واقع این است که به  یکی از راه
دستور موجودات   انسان  خلقت  در  شده  داده 

این   به  این  شدند  خلق  نحو  چه  به  که  بنگرد 
نحوه   به  خلقت  چگونگی  بر  عالوه  که  معناست 

حد کمال رسیده  رشد آن دقت شود که چگونه به 
بهره آن  از  بگیرد.تا  الگو  بتواند  و  شود  در   مند 

ها از هر دسته و  انسان  ،و دین حق  قرآنفرهنگ  
نو و  گروه  هر  از  و  با  صنفی  و  عی  الگوگیری 

رشد را که   توانندی از عقل و اندیشه م ی مندبهره 
راه  مستقیم  یافتن  جاده  و  بفهمند  است  کار 

جای اجبار و اکراه در دین نیست، با روشن  هیچ
راه ضاللت، عقل هر  حتی  بودن صراط مستقیم، و  

راه رشد را آزادانه انتخاب   دیگوی انسانی به او م
آری با   .کن، و از رفتن در راه ضاللت اجتناب نما

که آراسته شدن به آن  روشن بودن حقیقت و این
با شده به غی همراه  دارای پاداش است، و آلوده

است عالم  .  کیفر  و  دینی  و حکومت  شارع دین 
دین چه نیازی به اجبار مردم به قبول دین دارد،  

حق یا باطل،    ین یدی ت که دین یا ب انسان آزاد اس
خدا یا شیطان، ابولهب یا احمد، معاویه یا علی،  
را  دوزخ  یا  بهشت  خالصه  و  یزید  یا  حسین 

 .(7/85: 1393)انصاریان انتخاب کند
 

 ت یو خالق یابتکار و نو آور
از آنجاکه    نکهی ا  گرید  ی مندبهرهالگوگیری و    از
  تیو خالق  ی نوآور  ، ابتکار  ی،ائیپو  نِیاسالم د  نید

به علم و دانش و سفارش به تعقل    قیاست تشو
آ در  تفکر  و  تدبر  روح  تیحکا  یاله  اتیو   هیاز 

  دیاسالم دارد. پس انسان با  ی و نوآور  یتحول گرائ
  ت تنوع خلق  نیاز ا  میکر  قرآنبا توجه به سفارش  

وتکامل،   رشد  چگونگی  تا    ی ریالگوگو  کند، 
گو را پاسخ   شیعصر خو  ی های ازمندیاز ن  ی اریبس

در   است  میکر  قرآنباشد.  مَّا  »  آمده  لَهُم  وَأَعِدُّوا 
رِّبَاطِ    سْتَطَعْتُمٱ وَمِن  قُوَّۀٍ  بِهِ عَدُوَّ   لِیلْخَٱمِّن  تُرْهِبُونَ 
با    . (40)االنفال/  «وَعَدُوَّکمْ  للَّهِٱ مبارزه  مقام  در 

  د یو تا آن حد که بتوان   دیکن   ایکافران، خود را مه
تسل و  آذوقه  جنگ  حاتی از  آالت  اسبان    یو  و 

دشمنان    دیتهد  ی برا  ی سوار و  خدا  دشمنان 
ما را امر کرده    قرآن«  دیساز  ایخودتان کامالً مه 

  ست ین  نیا  شیمعنا  یول  می که خود را مجهز کن
  م، یفراهم کن   ری اسب و شمش  میکه مانند زمان قد 

زمانه است    اقتضائاتمناسب با    لهیدر واقع نوع وس
ما مقدور باشد.    ی که برا  ی در حد  )ما استطعتم( و
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و خالق  نه یزم  هیآ  نیا نوآور  ت یتنوع  در   ی و  را 

  تیتا نها  شودیآور مادیما  , به یدفاع   ی رویعرصه ن
ب  یسع در  را  کوشش  وسائل هو  آوردن  دست 

بکار   دیجد  یدفاع دشمن  برابر  در  مطمئن  و 
تکنولوژ  میببند دن  ی و  نظام  ایروز  امور  در    ی را 

نمائ  را    میفراهم  به ما  تا دشمنان جرأت تعرض 
بنابرا باشند.  هوش  نینداشته  در   دیبا  اریانسان 

عرصه و خالقتمام  تنوع  نوآور  ت یها  داشته   ی و 
متعدد خود را رفع کند. و    ی ازهای باشد تا بتواند ن

الگوبردار  نیا با  امکان  ی جز  عالم  نظام   ریپذاز 
  یاز آن الگوبردار  ح یصح  حونبه   دی با  ی منته  ستین

کند و با استفاده از آن بتواند به سعادت برسد.  
 ی مَنِ اسْتَوَ : »ندیفرمایمالسالم  علیه  نیامام حس

آخِرُ    وْمَاهُی مَنْ کانَ  وَ  مَغْبُونٌ  فَهُوَ    هِیوْمَیفَهُوَ  شَرَّهُمَا 
لَ مَنْ  وَ  إِلَ  یفِ  ادَۀَیالزِّ  عْرِفِیمْ  مَلْعُونٌ  کانَ    ی نَفْسِهِ 

النُّقْصَانِ أَقْرَبَ فَالْمَوْتُ    یأَقْرَبَ وَ مَنْ کانَ إِلَ  انِالنُّقْصَ
هرکس    .( 3/342:  1403  )صدوق  اۀ« یلَهُ مِنَ الْحَ  رٌیخَ

است و    انکاریباشد مغبون و ز  ی دو روزش مساو
اگر روز بعدش بدتر از روز قبل باشد ملعون است. 

نقل شده:    ص  اسالم   امبریاز پ  یگرید  تیدر روا
  یال  یقربنیُعلماً    هیال ازداد ف  ومی  یَعَلَ  ی»اذا آت

تعال ل  یاهلل  بورك  ذلک    یف  یفال  طلوع شمس 
 ی؛ اگر روز (8/3932:  1429  )ری شهری   وم«یال

 یزیکه در آن روز بر دانش خود چ  دیایبر من ب 
طلوع   ،گرداند  کم ینزد  یتعال  ی که به خدا  میفزاین

 .آن روز بر من مبارك مباد دیخورش
 الگوگیری در زمینه صنعت 

الگوگ  توانمی که    یموارد  گرید  از آن   یریدر 
به   رانیصنعت است هرچند ورود ا  نه یکرد، در زم

ع  از جمله؛ صنعت ساخت انوا  نی نو  ی های تکنولوژ
بالگرد،    ن،یو بدون سرنش  نیسرنش  با  ی ماهایهواپ
قطارها  ییایردر یز   ق،یقا  ،یکشت و   ی بار  ی و 

م  ی مسافربر همان  دهدینشان  ما  کشور    ند که 
نعرصه  ریسا نقل  و  حمل  صنعت  در  از    زیها، 

ظرف  هاییتوانا برا  ی هات یو  و    ی نوآور   ی الزم 

به  تیخالق اما  است،  مبرخوردار    رسد ی نظر 
خودروساز کند   ی صنعت  با  روند  کشور  شدن 

نظارت  شرفت،یپ مد  یضعف  سوء  در   تیریو 
از منابع و امکانات مواجه است و   نه یاستفاده به 

ن  بازار و    ی باال   جمح  زی در حال حاضر  تقاضا در 
تندامن و  مصرف زدن  شرادادن  به    ط یکنندگان 

نابسامان   دیموجود مز مطرح در صنعت    ی های بر 
بنابرا  یخودروساز است.    ی روین  دیبا  نیکشور 

کار شده و به ابتکار و جوان و تازه نفس دست به 
پ  ی نوآور ا  شرفتیو  ا  نهی زم  نیدر   نیبپردازند. 

در اسالم استمرار   دیبا  تیو خالق  ی تنوع و نوآور
چون    میخود برس  یداشته باشد تا به اوج شکوفائ

شده   ی اد یر توجه زو ابتکا  تیدر اسالم به خالق
 است. 

 گیری نتیجه 
رشد    ن،یسبحان در تکو  ی خدا  ت یاز مظاهر ربوب 

  دن یرس   ی معناموجودات است و رشد بهتکامل  و  
به   ای  قیامر و وسط طر  قتیبه واقع مطلب و حق

موجودات    تیهدا  گرید  ریتعب کردن  اصالح  و 
و   پرورش  و  رشد  محل  جهان  سراسر  که  است 
تکامل آنهاست. همه موجودات جهان هر روز و  

از رشد   گرید   ی ا به مرحله  ی اهر لحظه از مرحله
جهان   نیاز ا  یجزئ   زی. انسان نرسند ی و کمال م

در مورد او برقرار   ز یقانون ن  نیاست و هم  نشیآفر
الگوگیری   است. به  مباحث  و   در  از رشد  انسان 

تکامل اشاره شده است که چگونه از این موهبت  
تا در   نماید  الگوبرداری  آن  از  و  ببرد  بهره  الهی 

به  که  زندگی خود  بکند  پیدا  سمت کمال سوق 
بود.   انسان همین خواهد  از خلقت  نهایی  هدف 
بنابراین در تمامی گروه موجودات ما شاهد تجلی 

بوده  سبحان  خدای  بآثار  که  سعه ایم  اندازه  ه 
اوج   که  است  کرده  تجلی  خداوند  وجودیشان 
تجلی او در انسان کامل صورت گرفته است که  
هدف اصلی و نهایی این بوده که انسان به کمال  

 مطلوب برسد. 
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 با دانش بشری  قرآنرابطه  
 

 2پورفاطمه زینلی ،1محمد اسماعیل مجلسی 
 

 ی زاهدان قرآن، بلوار بزرگمهر، دانشکده علوم استان سیستان و بلوچستان مدرس ارشد درس دفاع مقدس -1
 ( BASIREBRAT@YAHOO.COM)نویسنده مسئول:  

 

 چکیده 
 سرلوحه   باید   آسمانی  کتاب  همواره  رو،این   از  دارد   نیاز  قرآن  به  کندمی   زندگی  و   است  حیات  قید  در  که  انسانی   هر

 قرآن تا باشند، ارتباط در کریم قرآن  با باید زندگی، سطوح  تمامی در هاانسان زمینه این در باشد، افراد زندگی
 فتل   شاه   االسالم حجت.  برسند  زیادی  هایموفقیت   به  آسمانی   کتاب  این  برکت   به  و   باشد   جاری  آنها  زندگی  در

 بشریت  هدایت  کتاب  و  گیردبرمی   در  را  دینی   احکام  و  دینی   هایآموزه   از  زیادی  هایبخش   قرآن:  کرد  تاکید
 نماید،   درک  و   بفهمد  که   بوده  آن   درصدد  بشر   همواره   و   کندمی   برابری   انسان  خلقت   با  دانش   و   علم   است. پیدایش

 سعادت،   راه  که   است  این  انسان  زندگی  در   علم   نقش .  است  ایویژه   جایگاه  دارای   انسان  زندگی  در   دانش   و   علم
.  بسازد  خواهدمی   که  آنگونه  را  آینده  که  کندمی   توانا  را  انسان  علم،.  آموزدمی   انسان  به  را  ساختن  راه  و  تکامل
  دهد   فرمان  و  بخواهد  انسان  که  چنانآن  را  طبیعت  و  گیردمی   قرار  انسان  خواست  اختیار  در  ابزاری  مانند  علم
 کرد   وادار  را  اصحابش  کودکان.  کردمی   تشویق  دانش  و  علم   فراگیری   به  را  پیروانش(  ص)   اکرم  پیامبر  . سازدمی 
 سبب  علم  باره  در  هاتشویق   و  تأکید  این.  بیاموزند  سریانی  زبان  داد  فرمان  را  یارانش  از  برخی  بیاموزند،  سواد  که
 کجاهر   را  علمی  آثار  پرداختند،   جهان  همة  در  علم  جوی  و  جست  به  نظیریبی   سرعت  و  همت  با  مسلمانان  که  شد

 شدند  ارتباطی  حلقة  که  این  برعالوه   راه  این  از  و  پرداخته  تحقیق   به  خود  و  کردند  ترجمه  و  آوردند  دستبه  یافتند
 از  یکی   خود  اروپایی،  جدید  تمدن  و  غیره،  و  هندی  و  مصری  و  ایرانی  و  رومی  و  یونانی  قدیم  هایتمدن  میان

 شده  شناخته  اسالمی  فرهنگ  و   تمدن  نام  به   که  آفریدند   را  بشریت  تاریخ  هایفرهنگ   و  هاتمدن  شکوهمندترین 
 علم   کسب  بر  آسمانی  ادیان  و  بشری  مکاتب  همه   نیست،   مخفی  بشریت   بر  دانش  و   علم   اهمیت  امروزه .  شودمی   و
  اسالم   مبین  دین  تردید  بدون  لکن.  شمرندمی   افتخارآمیز  را   علم  مسیر   در  ترقی  و  پیشرفت  و  دارند  تأکید  دانش  و

 قرآن  در آیه هاده . است فراخوانده تعلّم و تعلیم به را هاانسان و داده بها علم به دیگری آیین و دین هر از بیش
 تعریف،  جایگاه،  علم،  اهمیت  بیان  در(  ع)  عصمت  بیت  اهل  سخنان  ارزشمند  مجموعه  در  حدیث  صدها  و  کریم

  مجموعه  این  به  گذرا  نگاهی  با.  است  آمده  آن  آثار  و  جهل  مذمت  نیز  و  آموزش  و  علم  مسائل  و  شرایط  اقسام،
  این  با  هم   آن   تأکید،  و  توصیف  همه  این  مکتبی   هیچ  که  دریافت  توانمی   مکاتب،  دیگر  با  آن  مقایسه  و  گرانسنگ
 . ندارند علم  درباره نورانی و بلند متامین

 
 دانش  و علم - نورانی و بلند متامین  -تعلّم و تعلیم  -علمی  آثار  -بشری دانش -قرآنکلیدی:  هایهواژ
 

 مقدمه
  که   است  این  ورزید  غفلت  آن  از  نباید  که  ای نکته 

  است   متفاوت  مختلف  مکاتب  در  علم  تعریف
 هاآن  همه   بین  نیز  مشترکی  وجه  که   هرچند
 همه   که  است  این  هاآن  مشترك  وجه   دارد؛  وجود

  علم  دانست،نمی  قبال انسان کهچیزی  دانستن  به
  نامدمی   علم  را  دانشی  تنها   اسالم  اما   گویند،می 

  او  خشیت  و  خوف  بر  و  داشته  توحیدی   جهت   که
  فاطر   سوره  28  آیه  در  کریم  قرآن  لذا.  بیافزاید

  از  الْعُلَماءُ؛ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما: »فرمایدمی 
«  ترسندمى  او  از  عالمان  تنها  خدا،  بندگان  میان

  شده   نقل(  ع)  صادق   امام  از  متعددی   روایات  در  و
  برای  علم  عِلْما؛  اللَّهِ  بِخَشْیَۀِ  کَفَى: »فرمود  که  است

  بنابراین   «است  کافی  خدا  از  ترس   و  خشیت
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  تعریف   در  بشری   مکاتب   با  اسالم  عمده  تفاوت

 واژه  یک  عنوانبه  را  علم  اسالم  که   است  این  علم
 بشر   سعادت  و  تعالی   رشد،  جهت  در  مقدس

  در   را  الهی  گیری جهت  لذا  و  گیردمی   خدمتبه
  علم   را  دانستن  مطلق  و  داندمی   شرط  آن

 داند می   نوری   را  علم  اسالم  رواین  از.  شماردنمی
 العِلْمُ»  دهد؛می  قرار  بندگانش  قلب  در  خدا  که
  دلیل   همینبه   3«یَشاء  مَنْ  قَلْبِ  فی   اهللُ  یَقْذِفُهُ  نورٌ

  تعلیم  کریم،  قرآن  در  متعال  خداوند   که   است
  کرده  معرفی  باطل  و  شیطانی  را   جادو  و  سحر
 النَّاسَ   یُعَلِّمُونَ  کَفَرُوا  الشَّیاطینَ  لکِنَّ  وَ»  است؛
 توحید  مسیر  در  را  هاانسان  سحر  زیرا  4«السِّحْرَ 
 نیست  برخوردار  الهی  نورانیت  از  و  بردنمی   پیش

 توجهیجالب  بسیار  نکته  .است  شیطانی   دانشی  و
 این  خوردمی   چشمبه   ما  دینی  های آموزه  در  که

  کرده   معرفی   نادانی  و  جهل   نوع   دو   اسالم  که   است
  دیگری  و  است  علم  برابر  در  که  جهلی  یکی:  است

  و   معروف  روایت  در  است؛  عقل  برابر  در  که  جهلی
  را  جهل  و  عقل  جنود(  ع)  صادق  امام   که  مفصلی 

 از  را  علم   فرمودند،  بیان  هاآن  ضدیت  و  برشمرده
  و   دانستند  جهل  را  آن  ضد  و  شمرده  عقل  جنود

  5.شمردند  جهل  نیز  را  عقل  ضد   حالعین   در
 ترمهم   لکن  است،  جهل  ندانستن   اگرچه  بنابراین

  بنابراین .  است  جهل   نیز  عقل  خالف  که  این  آن  از
 و  عقل  مخالف  که  نیست  جهل  صورتی  در  علم

  علم (  ع)  امیرمؤمنان  البالغه،نهج   در  . نباشد  شرع
  کرده   تقسیم  مسموع   و  مطبوع  قسم  دو  به  را

  طبیعت،   در  که  علمی  یعنی   مطبوع  علم  6است؛
 علم  و  است  شده  نهاده  انسان  فطرت  و  سرشت
  دستبه   شنیدن  با  که  علمی  یعنی  مسموع

 دو به  را علم نیز، اسالمی مفسران و علما. آیدمی 
  تقسیم   اکتسابی   و  خدادادی   یعنی  موهبتی  قسم
  و   خطا  از  مصون  را  موهبتی  علم   و  7کنندمی 

  قسم   این  از  را  انبیا  علوم  و  دانندمی   اشتباه 
 از  مصون  را  اکتسابی  علم  ولی  آورند،می  حساببه

  مشابه   جهاتیبه  نیز  تقسیم  این.  دانندنمی  خطا
  است   این   است  مهم  چهآن  لکن. است  تقسیم  آن
 از  بتوان  که  علمی  هر(  ع)  بیت  اهل  دیدگاه  از  که

  خداوند   جانب  است   نوری   نامید،  علم  اسالمی   نگاه 
  حتی   انجامد،می  مؤمن  گری روشن   به  که  متعال

  بنده   تالش  و  کسب  واسطهبه   الهی  القای   این  اگر
  آمده   دستبه  ظاهری  هواس  با   و  باشد  مؤمن
 هاییژگیو  و  علم   اقسام  توضیح  و  تفصیل  .باشد 

  مجالی   که  است  مفصلی  و  مستقل  بحث  هریک،
  درصدد   نوشتار  این  در  ما  لذا  طلبدمی  دیگر

 با   یادشده  های ویژگی  و  مذکور  تعریف  تطبیق
  آن  بر  سعی  تنها  و  نیستیم  روز  علوم  و  علوم  اقسام
  قرآن دیدگاه از را آموزش و علم  جایگاه  که  است

  طبیعی   لذا.  بکاویم(  ع)  عصمت   بیت  اهل  روایات  و
 علما   و  علم  برای   که  مقاماتی  و  فضائل  که  است

  مربوط  گیرد،می  قرار  بحث  مورد  نوشتار  این  در
خالفت  آن  اسالمی  تعریف  با  علم  به   و   است. 

 مقام  یک  صرفاً  خلق،  بین  در  خدا  جانشینی
 از   اواًل  کسی  خدا  خلیفه  بلکه  نیست،   تشریفاتی

  اجرای  توان  ثانیاً  و  باشد  آگاه  الهی  نواهی  و   اوامر
  نه   کهکسی  لذا.  باشد   داشته  را  خلق   بین  در  آن

 نه  و  دارد  او  اسمای   و  خداوند  به  کامل  عرفان
 دارد،  خداوند  افعال  و  مخلوقات  به   کافی   شناخت

  از .  باشد   خلق  بین   در  خدا  جانشین  تواندنمی
 خواهدمی   وقتی  متعال  خداوند  بینیممی  رواین

 که  علمی  هر  یعنی  اسما  همه  بیافریند،  خلیفه
 عَلَّمَ  وَ: »آموزدمی  او  به  است،  اللهی  خلیفۀ  الزمه

  جانشین   خواهدمی   کهکسی«کُلَّها  الْأَسْماءَ  آدَمَ
 مثال  باشد؛  آگاه  چیزهمه  از  باید   باشد،  خدا

  تا   بداند   را  هاآن  اهداف  و  مقامات  و  خدا  رسوالن
  بین   در  تضاد  و  نکند  حرکت  انبیا  سایر  برخالف

 کفار  از  را  مؤمنان  باید  و  نیاید  پیش  آنان
 و  هاتهدید  و  هاتشویق  و  ارشادات  در  تا  بازشناسد

  همه  باید  نیز  و  نشود،  خطا  دچار  انذار،  و  بشارت
  بتواند،   تا   بشناسد  را  آنان  های نیاز  و  موجودات
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  روبدین .  باشد   خدا  حکم  او  حکم  و  خدا  جانشین

  در  اسماء(  ع)  عصمت  بیت   اهل  احادیث  برخی  در
  و   شیعیان  ائمه،  انبیا،   اسمای   به   شریفه  آیه

 ها،زمین   اسمای   به  دیگر  برخی  در  و  دشمنان
 تفسیر  حیوانات  و  درختان  نباتات،  ها،رود  ها،کوه 
  صادق  امام  حدیثی   در  نیز  و.  است   شده
 با  شریفه  آیه  از سؤال  به  پاسخ  در  که  السالمعلیه

 و  کرده  اشاره  سو  این  و  سو  آن  به  خود  دست
 آدم حضرت به  خداوند تعلیم مصداق را چیزهمه

  جامعیت   گرنشان  احادیث  این  همه.  دانستند(  ع)
  . است  خدا  جانشنی  الزمه  که  است(  ع)  آدم  علم
 علم  طلب  وجوب  بر  نیز(  ع)  بیت  اهل  احادیث  در

(  ص)  اعظم  پیامبر.  است  شده  بسیار   تأکید
»فرمایدمی    واجب   مسلمانی  هر  بر  آموزی علم: 

 حد   در  علم  آموزش  بر  تأکیدی   چنین  «است
  علم   به  اسالم  ویژه  اهتمام  نشانگر  دینی،  ای فریضه

.  است  مردم  از  نادانی   و  جهل  زدودن  و  دانش  و
  بسیاری   منابع  در  متعددی   روایات  مضمون  بدین
  اضافاتی   احادیث،  این  از  برخی  در  است؛   شده   نقل

  نهفته   ها آن  در  توجهیقابل  نکات  که  است  آمده
 که است «علم»  این کریم، قرآن دیدگاه است. از

  خدا  جانشینان  و  خلفا  بزرگی  و  برتری   سبب 
  و  صفات  و  اسما  به  نسبت  که  مخلوقی  هر  است؛

 او   مخلوقات  از  و  باشد،  ترعالم   خداوند،  افعال  نیز
  خدا  جانشین   نتیجه  در  و   برتر  باشد،  داشته   آگاهی

  بقره،   سوره  در  که   متعال  خداوند  لذا.  است  خلق  بر
 آدم   حضرت  خلقت  جریان  35  تا  آیات  طی

  نموده،  گزارش  را   زمین  در  خدا  خلیفه   عنوانبه
  مالئکه   بر  او  برتری   دلیل  را  آدم   حضرت  علم

:  است   فرموده  و  نموده  احتجاج  آنان  با  و  دانسته
  اگر   20  صادِقینَ؛  کُنْتُمْ  إِنْ  هؤُالءِ  بِأَسْماءِ  أَنْبِئُونی »

  خبر  من   به  را   اینها  اسامى  گویید، مى   راست
 !«دهید

 
 

 تعریف علم
  مفردات)  «چیزی   حقیقت  یافتن»  :لغت  در  علم

  « شیء  بر  احاطه  و  حضور»   و(  580  ص  راغب،
  ص   ،8  ج  الکریم،  قرآنال  کلمات  فی  التحقیق)

  . است  شدهبیان  علم  لغوی   معانی  عنوانبه   .(206
  تعریف   علم،  از  ای شاخه  هر  :اصطالح  در  علم

  و  فالسفه  منطقیون،.  دهدمی   ارائه  علم  از  خاصی
  و   دارند  علم  از  خاصی  تصور  هرکدام  طبیعیون،

  آن   های روش  و  هاآموزه   با  مناسب  صورتیبه  را  آن
  این   در  علم  از  ما  منظور.  کنند می  تعریف  علم

  که   است  تعریفی  همان  یا  تجربی  علم  مباحث، 
 قضایای   مجموعه: »دهندمی   ارائه  هاپوزیتویست

.  باشد  اثبات  قابل  حسی  تجربه  راه  از  که  حقیقی
 . (61 ص ، 1 ج فلسفه، آموزش) ،«
 

 فرد  بر قرآن منظر از دانش و علم  اهمیت
 آموزش  و  دانش   دین   اسالم،  دین  شود   گفته  اگر

 بشر   اخروی   و  دنیوی   سعادتمندانه  زندگی  برای 
 علم   اهمیت.  است  نشده  گفته  بیش  سخنی  است،

  ایکلمه اولین  که  است بقدری  اسالم  در دانش و
  نازل (  ص)  اکرم  پیامبر   بر   متعال  خداوند  که

 (.بخوان)  اقرأ  عربی   در  بود  که  بود  این:  فرمود
 ارزش  گمانبی  دانش   و   علم  اهمیت   و  جایگاه
 از   است؛  دانش  به  یقرآن  های آموزه  در  انسان

  زمانی   هستی،  و  فرشتگان  تسخیر  که  روستاین
  انسان  به   خداوند  که   شد   شدنی  انسان  برای 

 دانش  به  انسان  و  داد   تعلیم  را  خویش  اسمای 
  شکل   به   هرچند  آگاهی   این  .شد   آگاه  اسمایی
 به   آن  از  که   است  شهودی   و  حضوری   آگاهی
 و   جان  در  زیرا  شود؛می   تعبیر  نیز  وجودی   دانش
 همه  بلکه  بخشی  و  گیردمی  جای   انسان  وجود
:  مولوی   تعبیر  در  که  بخشدمی   شکل  را  وی   وجود

 استخوان  جز  مابقی.  ای اندیشه  همه   تو  برادر  ای 
 همه   این  با  است؛  شده   تبیین  خوبیبه  ای،ریشه  و

 مقام  به  را  انسان  که  است  ارزش  دارای  دانشی
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 رساند  عروج  به  هبوط  مقام  از  و  بازگرداند  خودش

 برین  افالك  عرش  به  خاك  از  را  ایدوباره  صعود  و
  که   روستاین  از  . کند  آغاز  المنتهیسدره   عرش  تا

  اسمایی   دانش  به  را  آدمی  اعتبار  و  ارزش  قرآن
  همه  به  ظرفیت  و  توانایی  دانش  که   است  دانسته

  خداوندی  به  را  خداوند  که  است  چیزهایی  آن
 اسمایی  دانش  با  آدمی.  است  ساخته  متصف

  مقاییس   معجم)   برسد  مطلق  کمال  به  تواندمی 
  در  صفات  و  اسما  تفاوت.  (355  ص  دو،  ج  اللغه،

 خداوند   در  اسما  که  است  این  در  انسان  با  خداوند
  عین   انسان  در  و  است   ابدی   و  ازلی   و  ذات  عین
  عنایت   و  ذات  عارض   شکلی  به  بلکه   نیست  ذات
  که   است  انسان  این  همه  این  با.  است   الهی
  کسی   که   برسد  جاییبه   خویش دانش  با  تواندمی 
  این   با  را  سخن  .است   نیافته دست   بدان  هستی  در

  که   انسان  علمی  نیازهای   کنیممی   آغاز   پرسش
 تعلیمی   جعل  به   را  الهی  اسمای   همه  انسان  اگر

 بیاموزد  را  آن  تا  دارد  لزومی  چه  داراست،  و  دانسته
  آیا   اصواًل  یابد؟  دست  داشته  دانش  این  به  و

  خود   که  را  چیزی   انسان  که  است  پذیرفتنی
  رسد   می  نظربه   بخواهد؟  و  بجوید  دوباره  داراست

.  است  داشته  اشاره  مهمی  جهتبه  پرسش  این  که
  معنای به  آموزی دانش   از  گفتن  سخن  رواین  از

  انسان   زیرا  است؛  نادرست  سخنی  یادگیری 
 داراست  که  راچیزی   تواندنمی  که  گونههمان

  که  چیزی   تواندنمی   چنینهم   بخواهد   و  بجویید
 رواین  از.  بجوید  و  بخواهد  را  ندارد  اصالً

  یا   و   آوردن  فعلیت  به  جز   چیزی   نیز  آموزی دانش
  در   که  نیست  اسمایی   دانش  آن  تذکر  و  آوردن 

 دیگر  بیان  به.  دارد  وجود  انسان  سرشت  و  نهاد
  و   تذکر  جز  چیزی   دانش  که   شد  مدعی  توانمی 

 نیز   آموزی دانش   و  غفلت  از  رهایی  و  یادآوری 
 ،3  ج  البحرین،  مجمع)  نیست  یادآوری   جز  چیزی 

  ص   ،2  ج  ،قرآنال  علوم  فی  االتقان  و  ، 473  ص
 آیات  در  معنا  دو  به  تعلم  و  آموزه  بنابراین  .(220

  و  جعل  معنای به   گاه  است؛  رفته  کاربه   یقرآن
  تعلیم   آن  به   که  است   توانایی  و  ظرفیت  ایجاد

  و   است  شده   گفته  بقره  سوره   31  آیه  در  اسمایی
  پدیداری  یا  و  یادآوری   و  تذکر  معنای به   دیگر  گاه

  ظهور   و  بروز  برای   مناسب  ای زمینه   و  بستر
  به  انسان  در  که  است  اسمایی  دانش  و  استعداد
  آموزیدانش  در  که.  است  شده  نهاده  ودیعت

  غیرمستقیم   و  مستقیم   شیوه   از  هم  توانمی 
  مستقیم  دانش  از  گیری بهره   که  هرچند .  بردبهره 

 گرفته  آن  سرچشمه  و  منشا  سر  از  که  جهتیبه
 بخشی کمال   و  زایی کمال   و  خلوص  از  شودمی 

  معنی بدین   این  ولی  باشد می   برخوردار  بیشتری 
  مفید   هرکسی  برای   دانشی  هر  که  بود  نخواهد
  رشدی  و  خاص  دانش  هر  بنابرین  .بود  خواهد
  نزدیک   از  یا  و  سرچشمه  و  مقام  از  که  هرچند

  برای   که   نیست  معنااین   به  شود  گرفته  سرچشمه
  را   دانشی  انسان.  باشد  سازنده  و  مفید  هرکسی

  باشد  سازنده  و  مفید  او   برای   که  بجوید  بایستمی 
  هر  که  دهدمی   نشان  این  آن  به  باتوجه  بتواند   و

  خالصی   و  باال   منبع   از  و  برتر  که  هرچند  دانشی
  شخص  در  ظرفیت  دو  از  بایستمی   شود  برداشته

  تا  باشد  برخوردار  آن  از  کارگیری به   اهداف   نیز  و
  دانش   بعضی   تعبیر  به   و   بوده  سودمند   و  مفید 

  و   اندیشه  دانه  معنای به   دانش  .باشد  رشدی 
.  است  انسان  ذهن  در  دانه  این  پاشیدن  دانشجوی،

 هایچیستان   از  رازی   کلید  ،دانشی  داده  هر
  پنهانی   پدیده  روی  از  پرده  که  است  طبیعت 

  چیز   چند  یا  دو میان پیوندی   با  را  ما  و  داردبرمی 
  که   نکته  این  دانستن  نمونه،  برای .  کندمی   آشنا
 دانه  آورد،می   جوش  به  و  کندمی   گرم  را  آب  آتش

  برای   کهکسی  ذهن  در  که  ست  دانشی  ای 
 شودمی   کاشته   شود،می   آشنا  آن  با  بار  نخستین 

  اندك   دانه  این.  ؛(156  ص  ، 2  ج   المحیط،  قاموس)
 و  شودمی  بارور  و  یابدمی  پرورش  ذهن  در  اندك

  کند؛ می   آشکار  آتش  و  آب  میان  ای تازه   پیوندهای 
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  را   آب  و  کرد  آب   را  یخ  توانمی  تشآ  با  کهاین

  را  آن  های باکتری   و  هامیکروب  و  آورد  جوشهب
 ها،گوشت   نیز  و  ساخت  خطربی  را  آن  و  کشت
  کرد   نرم  آب  آن  در  را  سفت   سبزیجات  و  هامیوه 

  زدود   را  هاآلودگی  آتشناك،  آب  با  هم  و  پخت  یا  و
 آب  کاربرد  با  و  کرد  گرم  را  ای بسته  فضای   نیز  و
  این .  یک  و  هزار  و  ساخت  بخار  ماشین  آتش،  و

  طبیعت   بر  انسان  پیروزی   ابزار  دانش،  گونه،
  وی .  کندمی   فراهم  را  بیشتر   سازگاری   و  شودمی 
 راستای   در  تا  نمایدمی   بازپردازی   و  بازسازی   را  آن

  تا   گفتم   را  همه  این  .دهد  شکل  خود  نیازهای 
 این  و  نیست  علم  فارسی  ترجمه  دانش،  که  بگویم

  یعنی   علم، .  اندبرآمده   گوناگون   دیدگاه  دو  از  دو
  آمده   دین  نامهآئین   در  آنچه  آموختن  و  فراگیری 

  چند  در  که  هاییدانسته   دانستن  یعنی  است؛
  دانش   اما .  است  آمده  روایت  و  حدیث  کتاب

 نو  پدیدارهای   راز   واگشایی  راه  در  هماره  کنکاشی
 چرا  که  است  پرسش  حساب،  این  با.  است   گونه

 دارد  دانش  از  زیبایی  این  به  تعریفی  که  فرهنگی 
  گونه این  داند،می  توانایی  و   آگاهی  مایه  را  دانایی  و
 دانش   صورتبه  چه  دانش  است؟  بیگانه  دانش  با

  و   تالش  نیازمند  آید  دستبه  ای واسطه  یا  و  لدنی
  بایستمی   آموزدانش   و   است  بسیار  کوشش 

 رنج   به  توانمی   جمله  آن  از  که  برد  بسیار  های رنج
  . وردآ  دستبه  نظرمورد  دانش  کسب  و  راحتی  سفر

  نیز   و   دانش  نوع  به   توجه  با   بایستمی   تعلیم  روش
 هایروش  با   ما  رواین  از.  یابد  تغییر   آن  کاربرد

.  هستیم   روروبه  گوناگون   های دانش  در  مختلفی
  بررسی   و  مشاهده  روشبه   توانمی  نیز  جمله  آن  از

 آموختن  برای   حیوانات  و   جانوران  زندگی  شیوه
 و  عمل  در  همراهی  و  زندگی  در  تجربیات
  ج   العرب،  لسان)  گرفت   یاد  نآ  استناد  با  همکاری 

.  (156  ص  ،2  ج   المحیط،  قاموس  ؛26  ص  ،10
 به  و  آفریده  نور  از  را  مالئکه  خداوند  که  دانیممی 

 و  اسباب  داده،  فرمانبرداری   نیروی   و  عقل  آنان

  نداده   قرار  اختیارشان  در  را  انحراف  های انگیزه 
  تنها  که آفریده  را حیوانات دیگر  طرف از و. است

  پیروی  خویش  حیوانی   های کشش  و   غرایز  از
 همچون  اندیشیدن  و  عقل  نیروی   از  و  نمایند
 از   و  آفریده  را  انسان  اما .  باشندمی  محروم  انسان

  داده   را  اندیشیدن  و  تعقّل  توانایی  او  به  طرف  یک
  هایخواسته  اسباب  و  هاانگیزه   دیگر  طرف  از  و

.  است  داده  قرار  اختیارش  در  را  حیوانی   و  نفسانی
  و   عقالنی  درونی  نیروی   دو  خاطر  همینبه  و

 به  را   او   یک   هر  شرارت،  و  نفسانی  خیرخواهی،
  است   ارتباط  همین  در  و.  کشانند می  خویش  طرف

  تقویت   جهت  در  علم  منزلت   و  نقش   به  قرآن  که
  و  نموده  اشاره  انسان  خیرخواهی  و  عقالنی  جنبۀ

  آگاهانی   و  عالمان  تنها  که   معنیبدین .  فرمایدمی 
  راستینی   آگاهی  خداوند  منزلت  و  مقام  به  که

.  دارند دل در( را او دین از انحراف)  هراس دارند،
 بلندی   و  علما  و  علم  به  نهادن  حرمت  در  قرآن

  پیشگام   اندیشه  و  علم  صاحبان  منزلت  بخشیدن
  . است  آسمانی  ادیان  های کتاب  همۀ  پرچمدار  و

  ماندگاری   و  دوام  دانش  و  علم  های ویژگی  از  یکی
  پس   حتی   همآن  پاداش  و  اجر  و .  است   آن  منافع 

 خواهد  پیدا  ادامه  همچنان  انسان  برای   مرگ  از
  علم   کهکسی.  (412  ص  راغب،  مفردات)  کرد

  برداری نسخه  و آموزدمی  دیگری   به  را  سودمندی 
 آن  کهکسانی   همه  پاداش  و  خود  پاداش  نمایدمی 
 کهآنهایی   و  کنند می  برداری نسخه  یا  آموزندمی  را
 آن  کهزمانی   تا  کنند،می   عمل  او  از  پس  آن  به

 پاداش   شود،می  عمل  آن  به  و  ماند می   باقی  علم
 این  از.  ماند  خواهد  باقی  آن  کنندۀ  نقل  و  نویسنده

 که   شده  داده  برتری   عبادت  بر  دانش  و  علم  جهت
  و   شود،می   نیز  دیگران  و  عالم  شامل   علم  منافع 
.  است  گذارعبادت  خودبه  منحصر  عبادت  منافع
  بداند   است  ممکن  را  هرچه  که  دارد   تمایل  آدمی

 کنجکاوی.  است  شده  زاده  کنجکاو  زیرا  بفهمد،  و
  تر کامل   دیگر  زنده  موجود  هر  کنجکاوی   از  انسان
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 این   نشاندنفرو  در  آدمی  رضایت.  است  پایدارتر  و

  آوردن،  خاطربه  در او  توانایی  با  همراه   کنجکاوی،
  فرهنگ   پیدایش  به  دادن،ارتباط  و  کردناستدالل 

  تفسیر)  است   شده منجر   علم  جمله  از  و  کامل، 
  توان می   بنابراین(.  39  ص  یک،  ج  البیان،  مجمع
  این   به  پای   انسان  کهزمانی   همان  از  که  گفت 
  با   و  آمده  وجودبه   نیز  علم   است،  گذاشته  جهان
  هرگاه .  است  یافتهتکامل  علم  بشر،  فکری   رشد

 و   فقیه  را  او  برساند  خیر  کسیبه  بخواهد  خداوند
  او   به  را   نجات  و   رشد  راه  و  نموده  دین  در   دانای 
 مجموعه  از  است  عبارت  دانِش.  است   کرده  الهام

 آنها  از  خود  زندگی  برای   بشر  که  هاییدانستنی 
  بشر   دانش  قدیم  های زمان  در.  گیردمی   بهره

 توانستمی   نفر  یک  حتی   گاهی  و  بود  محدود
. دهد  جای   خود  حافظه  در  را  بشری   دانش  بیشتر

 بشر  های دانستنی   معلومات،  رشد  با  تدریجبه   اما
 تخصصی  و  مختلف  های حوزه  و  شدند   بندی طبقه 
 ریشه   از  عربی  ای واژه)  علم.  گرفت  شکل  دانش

 برای   است  ساختاری (  آموختن  معنای به   علم
 در   طبیعی  درباره جهان  دانش   ساماندهی  و  تولید
  . شدنی آزمایش  های بینی پیش   و  هاتوضیح   قالب

  اتکا  قابل  های آگاهی  از  ای مجموعه  را  علم   ارسطو
  توضیح   قابل   عقالنی  و  منطقی  لحاظ  از  که  داندمی 

(. 1190ص   ،2  ج  ،قرآنال  علوم  فی  االتقان)  باشند
  حقیقت  و  جستجوگر  و  دوست  دانش  فطرتاً  بشر

 علم   تحصیل  ارزش  و  اهمیت  طرفی  از  و  جوست
  و   دین  بزرگان  و   احادیث  و  قرآن  نظر  از  دانش  و

  دانش  و  علم.  نیست   پوشیده  کس هیچ  بر  علم
  جهت   از  را  او  و   دارد  زیادی   اهمیت  انسان  برای 

  انسان   افکار  چون.  کند می   اشباع  معنوی   و   روحی
  نجات   آن  ی نتیجه  و  گیردمی  قرار  عالی  سطح  در

)    است  سیاه بختی  و  گمراهی  از   جامعه  و  خود
 دیگر  سخن  .(9  ص  ،قرآن  تفسیر  شناسی  روش

  هر  در  ما  باالخره  که  است  این  زمینه   این  در  ما
  به  باید  نیز  عمل.  داریم  کاری   و  سر  عمل  با  لحظه

  از   عملی  اگر  و  کند  تکیه  اساس  و  اصل  یک
  فاقد   نباشد   برخوردار  عملی  و  نظری   ی پشتوانه

:  است  این  یقرآن  دستورالعمل.  است  ارزش
 نداری   دانش  کهچیزی   از  و  علم  به  لیسَ  ما  والتَقفُ
 باید   رفتار،  و  عمل  از  قبل  بنابرین.  نکن  پیروی 
  گاه آن   و  کرد  کسب   را  الزم  معرفت   و  دانش

  تحصیل،  خصوصدر.  ورزید  عملبه  مبادرت
  در   اجتماعی  و  فردی   رفتار  حرفه،  و  کار  تدریس،

 «شناخت»  باید  اول   مرحله  در  زندگی  شئون  تمام
  عمل   ارزش  و  کرد   کسب  را  الزم  «معرفت»  و

  و  دقیق  علم  اساس  بر   عمل  وقتی.  است   نامعلوم
 آدمی   سعادت  نگرفت   صورت  شایسته   معرفت

  ج   ،قرآنال  علوم  فی  البرهان)  رفت  خواهد  خطربه
 . (104 ص یک،

 
 اسالم نظر از علم  بهترین

  باید   علمی  چه  اسالم  نظر  از  اینکه  مورد  در
  منظور :  اول  نظریه  :دارد  وجود  نظریه  چند  آموخت

  کسی  است  ممکن  است.  دینی  علوم  ،علم  از  اسالم
  علم   ها،توصیه   و  تأکید   این  همه  از  مقصود   بگوید
  گفته   منظوراین  به  همه  یعنی  .است  دین  خود
 اگر   و  شوند  عالم  دین  خودبه  مردم  که  است  شده
  به   حقیقت   در  باشد   دین  علم  علم،  از  اسالم  نظر

 اطالع  معنی به   علم   درباره   و  کرده  توصیه  خودش
  چیزی   عالم  امور  شناختن  و  کائنات  حقایق  بر

 هر  زیرا  ماند،می  باقی   اول  حالبه  اشکال   و  نگفته
 و  آگاهی  با  و  باشد  علم  ضد  هم  اندازه  هر  مسلکی

 مردم  معلومات  و  فکر  سطح  باالرفتن  و  اطالع
  نیست،  مخالف  خودش  با  آشنایی  با  باشد،  مخالف

  من   غیر   با   و  باشید  آشنا   من   با   گفت   خواهد  بلکه
  پس   (.4  ص  ،1  ج  تفسیرالمیزان،)  نباشید  آشنا
  باشد   دینی  علم  خصوص   علم،  از  اسالم  منظور   اگر
  نظر   و  است  صفر  علم  با  اسالم  موافقت  گفت  باید

  کهکسی  برای .  است  منفی   علم  درباره  اسالم
  جای   باشد  آشنا   اسالم  منطق   و  اسالم   با  درست
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 درباره   اسالم  نظر  بگوید  که  نیست  احتمال  این
  فقط   احتمال  این  . است  دینی  علوم  منحصراً  علم

  که   اخیر  های قرن  در  مسلمین  عمل  طرز  ناحیه  از
  و   کردند  کوچکتر  را  معلومات  دایره  تدریجاً

 اال   و  شده،  پیدا  کردند  محدود  را   خود  معلومات
  است   مؤمن   گمشده  حکمت   :فرمایدمی   کهآنجا
 از  بخواهید   اینکه  ولو  آورید  چنگ  به   را  آن  پس

  خصوص  که  ندارد  معنی  بگیرید،  مشرکان  دست
 یا  چکار؟  دین  علوم   با  را  مشرك  . باشد  دینی  علوم

  چین   ، «بالصین  لو  و  العلم  اطلبوا»  جمله  در
 آن  در  اینکه  اعتبار  به   یا   و  نقطه  دورترین  عنوانبه

  یاد  بوده  جهان  صنعت  و  علم  مراکز  از  یکی  ایام
 زمان  آن  در  نه  چین  که  است  این  مسلم  قدر.  شده

  نبوده   دینی  علوم  مرکز  دیگر  های زمان  در  نه  و
  سخنان   متن  در   هااین  همه  از   گذشته  .است

  که  شده   تفسیر  و  تحدید  و  تقیید  اکرم  رسول
 اینکه  عنوانتحت  نه  اما  است،  علمی  چه  مقصود

  علم   عنوانتحت  بلکه   علم،   فالن  یا  باشد   علم  فالن
  و   برساند  فایده  آن  دانستن  که   علمی  نافع،

.  (397  ص  البیان،)  برساند  ضرر  آن  ندانستن 
  هر  .است   نافع  علم   هر  علم،  از  منظور:  دوم  نظریه
 فایده  آن  و  باشد  اثری   و  فایده  متضمن  که  علمی

 را  اثر  آن  یعنی  بشناسد  رسمیت  به  اسالم  را  اثر  و
  خوب   اسالم  نظر  از  علم  آن  بداند  مفید  و  خوب  اثر
  حسابش   پس  .است  تشویق  و  توصیه  مورد  و

  و   فایده   را  چیزچه  اسالم  دید  باید  است،   روشن
  از  هدفی  که   علمی  هر.  داندمی   ضرر  را  چیزچه

  و   دهدمی  کمک  اسالم  اجتماعی  یا  فردی  اهداف
 هامسلمان  زندگی  در  اخالل  سبب  آن،  ندانستن

 علمی  هر  و  کندمی   توصیه  اسالم  را  علم  آن  شود،
 اسالم  ندارد  تأثیر  اسالمی  منظورهای   در  که

  که   علم  هر  و  ندارد،  خاصی  نظر  علم  آن  درباره
  دین  ائمه  سیره  .است  مخالف  آن  با  دارد  سوء  تأثیر

  علیهم -  اطهار  ائمه  و  هستیم   شیعه  علما  درباره
.  دانیممی  (ص)  اکرم  پیغمبر  اوصیای   را  -السالم

  .است   سند   ما   برای   آنها  سیرت   و  گفتار 
  اوایل   و  اول  قرن  اواخر  از  دانیممی  که  طوری همان
 آشنا  جهان  علوم  با  مسلمین  هجری  دوم  قرن

  ایران   و  هند   و   یونان  از  را  علوم  انواع  و  شدند 
 )ع(  اطهار  ائمه  دانیم می   طرفی  از  و  .کردند  ترجمه

  کوتاهی   خلفا  کارهای   به  گیری خرده  و  انتقاد  از
  . انتقادها  این  از  است   پر   ما  های کتاب  کردند،نمی
  و   منفی  نظر   علم  درباره  اسالم  نظر  که   بود  بنا  اگر

  کننده منهدم   و  کننده خراب  علم  و  بود  مخالف
  که  را خلفا عمل این  )ع( اطهار ائمه بود،می  دین

 وجودبه   ناقلین  و  مترجمین  از  وسیعی  دستگاه
 منطقی،   نجومی،  کتب  انواع  و   بودند  آورده

  تاریخی  و  ادبی  شناسی، حیوان  طبی،   فلسفی،
  که   طوری همان  کردند،می  انتقاد  شد  ترجمه
  انتقاد   مورد  شدیداً  را  خلفا  دیگر  کارهای   بعضی

 ج  الکریم،  قرآنال  کلمات  فی  التحقیق)  دادند  قرار
 . (206 ص ،8
 

 علم  درباره قرآن منطق
  علم  درباره  قرآن  خود  منطق  اینها  همه  از  گذشته

 اختصاص   و  تخصیص  قابل   که  است   شکلی به
 ظلمت  را  جهل  و  نور  را  علم  قرآن.  باشد نمی
 ترجیح  ظلمت  بر  نور  مطلقاً  فرمایدمی  داند،می 

  موضوع   عنوانبه  را  مسائلی  صریحاً  قرآن  .دارد
 موضوعات  این.  کند می   پیشنهاد  تفکر  و  مطالعه
  علوم   همین  آنها  مطالعه  نتیجه  که  هاستهمان

  است   غیره  و  تاریخی  و  زیستی  و  ریاضی  و  طبیعی 
  سوره   در  همچنین   .بینیم می   دنیا  در  امروز  که

 السموات   خلق  فی  إن : »فرمایدمی  164  آیه  بقره 
  التی   الفلک  و  النهار   و  اللیل   اختالف  و  االرض  و

  من   اهلل   أنزل  ما  و  الناس  ینفع  بما  البحر  فی  تجری 
  بث   و  موتها  بعد  االرض  به  فأحیا  ماء  من  السماء

 السحاب   و  الریاح  تصریف  و  دابۀ  کل  من  فیها
«  یعقلون  لقوم  الیات   اعرض  و  السماء  بین  المسخر

  آفرینش   در  (.61  ص   ،1  ج  فلسفه،  آموزش)
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 در  روز،  و  شب  گردش  در  زمین،  و  هاآسمان
  بشر   آن  وسیلهبه  که  آب   روی  بر  کشتی   حرکت
  سبب   که  باران  ریزش  و  آمدن  گردد،می   منتفع
  زمین   روی   در  که   حیواناتی  گردد،می   زمین   حیات

  مخصوص   حالت  و  بادها  گردش  اند،حرکت  در
  در   اند،معلق  آسمان  و  زمین  میان  در  که  ابرها
  پروردگار   حکمت  و  قدرت  های نشانه  اینها  همه
 و  دارند  نظاماتی  و  قوانین  اینها  همه  یعنی  .است

 نزدیک  توحید  به  را  شما  نظامات  این  شناختن 
  این  در  مطالعه  به  را  مردم  صریحاً  قرآن.  کندمی 
  هاست همین   مطالعه  دانیممی   و  کرده  توصیه   امور
  شناسی، ستاره   و   فلک  علم  به   منجر  که

  جویه،   کائنات  علم   دریاشناسی،   شناسی،زمین 
  است  همچنین  . است  شده   غیره  و  شناسی حیوان

  و   25  آیه  فاطر  سوره  و  2  آیه  جاثیه  سوره  در
  اولین   که   است  کتابی  قرآن.  دیگر  آیات  بسیاری 

  علم   خواندن،  با  را  خود  سخن   شد نازل  که   مرتبه
 آغاز  اینها   تذکر  با   قرآن  وحی.  کرد  آغاز  کتابت   و

  االنسان   خلق  خلق،  الذی   ربک  باسم  إقرأ: »گشت 
«  بالقلم  علم  الذی   ،االکرم  ربک  و  إقرأ  علق،  من

  از  را انسان آفرید، آنکه پروردگارت، نام به بخوان
  ترین کریم   تو  پروردگار  و  بخوان.  آفرید  بسته   خون

  علق،)  را  قلم  با  نوشتن  آموخت  که   است  کریمان
 .(257 ص ، 1996 عرجون،) .(4- 1
 

   علم و توحید
 و  گرددمی  آغاز  توحید  با  که  است  دینی  اسالم

 در  تعبد   و  تقلید  که   تعقلی   است  ای مسأله   توحید
 در   استدالل  و  تعقل  باید  حتما  نیست،  جایز  آن
  برای  قرآن  که  است  موضوعاتی  اینها.  باشد  آن

  کمتر  مسلمین  اینکه  اما  و.  داردمی   عرضه  مطالعه
  بپردازند   مطالعه  به  موضوعات  این  در  شدند  موفق

 دادند   قرار  موضوعاتی  را  خود  مطالعات  بیشتر  و
  مطلب   نشده  قرآن  طرف  از  ای توصیه  گونههیچ  که

  جای  فعالً  که  دارد   خاصی  علل  و  است  دیگری 

  نشان   که   است  قرائنی   همه  اینها  .نیست   آن  بحث
 از  .نیست   دینی  علوم  منحصراً  اسالم  نظر  دهدمی 

  اسالم منظور آیا که  بوده مطرح  مطلب این قدیم
  چیست؟   خوانده  واجب  و  فریضه  را  آن  که  علمی  از
 را(  ص)پیغمبر  کالم   اندخواسته  ای دسته   هر  و

  اندداشته  خودشان  که  معلوماتی  رشته  همانبه
 مقصود  اندگفتهمی   متکلمین   . کنند  تطبیق

  اند گفتهمی  مفسرین  است،  کالم  علم  خصوص
  اند گفته می   محدثین  است،  تفسیر  علم  مقصود
  مقصود   اندگفته   فقها  است،   حدیث  علم   مقصود

  یا   باشد  مجتهد   یا   باید  کسیهر  که   است   فقه   علم
  اخالق   علم  مقصود  اندگفته   اخالق  علمای   مقلد،

  متصوفه   است،  مهلکات  و  منجیات  از  اطالع  و
 توحید  و  سلوك  و  سیر  علم  مقصود  اندگفته می 

  نقل   زمینه  این  در  قول  بیست  غزالی  است،  عملی
 اند گفته   محققین  که  طورهمان  ولی   کند،می 

  . نیست   بالخصوص  علوم  این  از  یکهیچ  مقصود 
( ص)  پیغمبر  بودمی  خاص  علم  مقصود  اگر
 مفید  علم  هر  مقصود.  کردمی   تصریح  علم  همانبه
  ابو   غزالی)  خوردمی  کاربه   که  است  سودمندی   و

 (. 135 ص  ،3 ج: نیز  296 ص  ،1411حامد،
 

   نافع علم
 مطلوب  ندارد،  نفع  که  علمى  اسالمى،   نگاه  در

 به  علم  این  از(  ع)  معصوم  بزرگان  حتى  ؛نیست
(  ص)  خدا  رسول  از.  اندبرده   پناه  سبحان  خداى 
 علم   من  اعوذبک  »اللهم  :فرمود  که  است  روایت

:  فرمود  که  است  روایت(  ع)  على  از   و  الینفع«
  امام .  «ندارد  سود  که   دانشى  در  نیست  خیرى »

  نقل(  ص)  خدا  رسول  از  را  ماجرایى(  ع)  کاظم
. است  تامل  و  توجه  شایان  بسیار  که  است  کرده
( ص)  اهلل  رسول  دخل  :فرمایدمى(  ع)  امام

  «ماهذا؟. »برجل  اطافوا  قد  جماعۀ  فاذا  المسجد
  اعلم: »قالوا  «العالمۀ؟  ما  و: »قال«  عالمۀ: »فقیل
 و  الجاهلیۀ  ایام  و  وقائعها  و  العرب  بانساب  الناس
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»ص)   النبى  فقال «  العربیۀ  باالشعار  علم  ذلک( 

)علمه  من  الینفع  و  جهله،  من  الیضر   میزان « 
  صدوق،   مالى  از  نقل  به   14114  ح  الحکمۀ،

 آمد  مسجد  به( ص)  خدا  رسول  روزى .  (220/13
.  اندآمده   گرد  مردى   پیرامون  که  دید  را  گروهى
»پرسید »گفتند  «ت؟یسک  این:  « است  عالمه: 
»فرمود :  گفتند  «است؟  عالمه  چیز  چه   در: 

 و  است  عرب  وقایع   و  انساب  به  مردم  داناترین»
 اشعار  و  جاهلیت  مهم  روزهاى   به  همه  از  بیشتر
  اگر   رااین: »فرمود(  ص)  پیامبر  « است  آگاه  عربى
 داند، مى   که  کسى  و  کند نمى  زیان  نداند،  کسى
  جاهلى  نظام   براى   انساب  علم  «بردنمى   نفعى
  اىعشیره   و  خویشى  روابط  مدار  بر  که  عرب،

 نظام  آن  و  داشت  عظیم  نفعى  یافت، مى   سازمان
 نظام  اسالم  ولى  ؛یافتنمى  استمرار  علم  این  بدون

  تبارنامه   اساس  بر  که  نهاد  بنیاد  را  نوینى  اجتماعى
  اسالم .  گرفتمى  شکل   انسان  الهى   و  آسمانى

  ستیز   به  عرب  جاهلى  نظام  با  کههمچنان
  به   که  نیز  ابزارهایى  و  فنون  و  هادانش   با  پرداخت،

. پرداخت  مبارزه  به  کرند،مى   خدمت   نظام  آن
 هاى بنیان  که  االنساب،   علم  از  دلیل،  همینبه

  به  و  کردمى   حفظ  را  جاهلى  نظام   و  فرهنگى 
  را   آن  و  نکرد  استقبال  داد،مى  انتقال  دیگران
 صدر  در  االنساب  علم  ترویج  .ندانست  مفید  دانشى
  و   یاد  در  همچنان  را  جاهلى  هاى نسبت   اسالم
 آن  ترك  و  داشتمى   نگاه  زنده  عرب   مردم  خاطر

  موجب   «ذکره  بترك  تموت  الباطل  ان»  مصداق  به
 - (  ص)  اسالم  پیامبر.  شدمى  فرهنگ  آن  زوال
 روزهاى   در  اسالمى  محیط  براى   را  االنساب  علم

 روابط  و  عواطف  با  هنوز  اعراب  که  نخستین، 
 و   دانستنمى   بومى   دانشى  بودند،  مانوس  جاهلى
  اسالمى   فرهنگ  براى   را  دیگرى   هاى دانش

  عبد   بن   فهد   الرومی)  شمردمى   نافع  و  ضرورى 
  رسول .  (638  - 639  ص  ،2  ج  ،1986الرحمن،

  اىدامنه  داراى   علم  کهاین  بیان  ضمن(  ص)  اکرم

 و   برترین  از   گیرى بهره   به  را  آدمى  است،  بلند
 العلم»  :فرمایدمى  و  کندمى   توصیه  علوم  بهترین

 .«احسنه  ءشى   کل  من  فخذ .  یحصى  ان  من  اکثر
  هر  پس.  آید  شمارشبه   که   است  آن  از  افزون  علم

  نیز (  ع)  على  .فراگیرید  است،  بهتر  که  را  دانشى
  زنبور   از  حقیقت،   این  نمودن  باز  براى   روایتى  در

 را   گل  اجزاى   بهترین  که   کندمى   یاد  عسل
 یکى :  سازدمى   نفیس   چیز  دو  آن  از  و  گزیندبرمى 
 که  موم  دیگر  و   است  آدمیان  شفاى   که  عسل
-   کاظم  امام  همچنین،  گیرند.مى  نور  آن  از  مردم

 علوم   ترینشایسته  درباره  -السالم  لیهع
 العمل   لک  الیصلح  ما  بک  العلم  اولى»  :فرمایدمى 
  عن   مسؤول  انت  ما  علیک  العمل  اوجب  و  به  اال 

  صالح   على  ذلک  ما  لک  العلم  الزم  و  به،  العمل
  عاقبۀ   العلم  احمد  و  فساده،  لک  اظهر  و  قبلک
  ما   بعلم  تشتغلن  فال  العاجل  عملک  فى  مازاد

  فى   یزید  ما  علم  عن  التغفلن  و   جهله  الیضرك
 است  آن  تو  براى   علم  ترینشایسته  «ترکه  جهلک

  ترین واجب  و  نشود،  اصالح  بدان  جز  تو  عمل  که
  تو   از  برابرش  در  که  است  آن  تو  براى   عمل

  تو   براى   علم  ترینالزم  و  کنندمى   بازخواست
  فساد   و  آورد  صالح  به  را  تو  قلب  که  است  علمى
  علمى   آن  فرجام  و  سازد،  آشکار  تو  براى   را  قلب
  فزاید بی  تو  دنیاى   عمل  بر  که  است  ترنیک 

.  (207  ص   ،2  ج   ه،   1350  جوهری،  طنطاوی )
  ندانستن   که  مساز  مشغول  علمى  به  را  خود  پس
  که  مشو  غافل  علمى  از  و  رساندنمى  زیانت  آن،

  خاتم   نبى   از  .افزایدمى  اتنادانى  بر   آن،  ندانستن 
 علم:  علمان  العلم»  :فرمود  که  است  روایت(  ص)

  در   اگر  حتى  روایت  این.  «االبدان  علم  و   االدیان
 دسته  دو  از  هم  باز  نباشد،  نیز  مطلق   حصر  مقام
  و  ابدان  علم:  کندمى   یاد  ترغیب  و  تایید  با  علم
  انسان   جسمانى  جنبه  به   یکى.  ادیان  علم
 او   معنوى   و  روحانى  بعد   به  دیگرى   و  پردازدمى 

 و  است  جسم  سالمت  براى   یکى .  دارد  توجه
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  مهم   گرچه  علم  دو  هر  است  روح  سالمت  دیگرى 

  را   قلب  و  جان  سالمت   که  علم  آن   اما  اند،الزم  و
  در .  است  ترمهم   اسالم  دیدگاه  در  کند،مى   تامین
  سودمندترین   نفس   معرفت  روایات،   برخى

  توحید،   دیگر،  برخى   در  و  شده   دانسته  هامعرفت 
  در   و  است  شده  شناخته   گزاره  ارزشمندترین

  و   قرین  رب،  معرفت  با   نفس   معرفت  دیگر،  برخى
 هم  در  موازات  به  اسالم  . است  شده   همنشین
 اىقبیله   و  خونى  روابط  و  مناسبات  شکستن
 انسان  الهى  روابط  و  مناسبات  تحکیم  به  جاهلیت،

 آدمى  آسمانى  نامه نسب   که  دانشى  به  و   پردازدمى 
 معرفت  رو،این  از .  نهدمى   ارج  کند،  مى  تبیین  را

  نقشى   همان  اسالمى،  فرهنگ  در  توحید،  و  نفس
 عرب   جاهلى  فرهنگ  در  االنسابعلم  که  دارند  را

 اتجاهات  ابراهیم،  محمد  شریف،)  است  داشته
 دار  قاهره،  مصر،  فی  قرآنال  التفسیر  فی  التجدید
  دینى  بوم  زاد  براى   توحید  .(709  ص  التراث،
  االنساب علم  و  است  ضرورى   و  نافع  معرفتى  آدمى،

 علمى  عرب،  جاهلیت  فرهنگى   جغرافیاى   در  نیز
 توحید  و  االنساب  علم   .است  بوده  ضرورى   و  الزم
  و   موضوع  اعتبار  به  یک  هر  ولى  اند،علم  دو  هر

  فرهنگى   و  اجتماعى  محیط  براى   خود،  متعلق
  محیط   هر.  دارند  ضرورى   و  کلیدى   نقش  اى ویژه

 اى دسته   به   خود،  اجتماعى  نظام  در  فرهنگى، 
 از  که   مختلفى  هاى دیدگاه   و  است  نیازمند   علوم

 داورى  این  در  دارد،  علم  هویت  و  حقیقت
  نیز  پوزیتیویسى  دیدگاه   از  ما   اگر  یعنى   ،مشترکند 

  علم   که  پذیرفت  خواهیم  هم  باز  بنگریم،  علم  به
 تواندمى  اى جامعه  و  فرد  هر  و  دارد  بلند  اى دامنه
  البته .  برگزیند  را  خود  بوم  و  زاد  با   متناسب  دانش
 برخى  در  موضوع،  لحاظ  به  علم،   شدنبومى 

 عظمت  و  اهمیت  .دارد  بیشترى   اهمیت  هادیدگاه
 به  قرآن  در  خداوند  که  است  حدى   در  علم؛  مقام

 الذین   یستوى   هل  قل: »دهدمى   دستور  پیامبرش
 آیا:  بگو   پیامبر  اى   ؛...الیعلمون  والذین  یعلمون 

 برابر  داندنمى   که   کسى  با  است  عالم  که  کسى
 مقام  در(  ص)  اسالم  پیامبر  (.9  آیه  زمر،)  ،«است؟
 فریضه  العلم  طلب:  فرمایدمى   علم  به  گذارى ارزش
  العلم؛   بغاه  یحب  اهلل  ان  اال   مسلم   کل  على

  همانا   است  واجب  مسلمانى  هر  بر  آموختندانش
  ، «دارد  دوست  را   دانش  کنندگان  طلب  خدا،

  ص   ،1  ح  العلم،  فضل   کتاب  ،1  ج   کافى،  اصول)
  نه  است  وسیله  علم  روایات،  و  قرآن  نظر  از  (.35

  کمال   به  را  انسان  که  اى وسیله   همآن   هدف؛
  گفتنى .  کند مى  آباد  را  او  آخرت  و  دنیا   و  رساندمى 

  علم   آن  موضوع  ارزش  به   علم  هر  ارزش  که   است
  توجه   با  -دینى  و  الهى  علوم  جهت  این  در  و  است

 است؛   برتر  و  اشرف  علوم  سایر  از  -آن  موضوع  به
  دیگر   علوم  که  نیست  معنابدین  این  ولى
  . نیست  علم  و  است  ارزش  بدون  و  اهمیتبى 

 مختلف  های انگیزه  به  علوم  یادگیری   به  گرایش
  اولیه   نیازهای   معمول  طوربه  و  گیردمی   صورت
  بیشتری   های جاذبه  محسوس  و  طبیعی  و  حیاتی

  بیشتر   سازی فراهم  برای  لذا.  دارد  هاانسان  برای 
 های گرایش  طبیعت،  بر  بیشتر  تسلط   و  آسایش
 آمده  وجودبه  فراوان  های تخصص   و  علمی  مختلف

  هستند   اندیشانژرف   و  وارستگان  تنها  اما.  است
 به  محسوسات  و  طبیعی  اولیه  نیازهای   از  فراتر  که

  با   هستی  جهان  ارتباط  و  هادانش  نهانی  ارتباط
  این  هدفمندی   از  و  کنندمی  فکر   آن  آفریننده

  . آورندمی   میان  به   سخن  هاجوش  و  جنب  همه
 در  فراطبیعی   انگیزه  ایجاد  دین  رسالت   مهمترین

 هایتالش  به   صحیح  دهیجهت  و  هاانسان   میان
  نیازهای   تأمین  برعالوه  کهطوری به   است  روزانه

 برای   تالش  و  هدفمندی   به  زندگی،   روزمره
  در  رواین   از.  کند  اقدام  هستی  مقصود  به  دستیابی
 برای   موردنیاز  های دانش  تمام  اسالمی  فرهنگ
  شده   توصیه  و  است  اهمیت  دارای   بشری   زندگی 

  فراگیری  برای   مردم  جامعه،  نیاز  و  الزم  مقدار  به
  تعبیر   «کفایی  واجب»  به  آن  از  و  کنند  اقدام  آن
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  اما .  (154  ص  ، 2  ج  ،1957  زرکشی،)  است  شده
  قرار   که  علمی  مرتبه  هر  در  هاانسان  همه  برای 
  ایمان   و  جهان  هدفمندی   و  هدف  به  توجه  دارند

  شده   شمرده  «عینی   واجب»  و  الزم  معاد  و  مبدأ  به
  تأسف  جای   بشری   جامعه  اکثریت  غفلت   و  است
  نیز   مهندسی  و   تجربی  علوم  از  حتی  زیرا  دارد
  منافاتی   و  یافتدست   مقدس  هدف  آن  به  توانمی 

  روایات،   و   قرآن  نظر  از  لذا  ندارد،  روزمره  زندگی  با
 که  اى وسیله   همآن   هدف؛   نه   است   وسیله   علم

  را   او  آخرت  و  دنیا  و  رساندمى   کمال  به  را  انسان
  به   علم  هر  ارزش  که  است  گفتنى.  کندمى   آباد

  علوم جهت  این در و است  علم آن موضوع ارزش
 سایر  از  -آن  موضوع  به  توجه  با   -دینى  و  الهى
  نیست   معنابدین  این  ولى  است؛   برتر  و  اشرف  علوم

 و  است  ارزش  بدون  و  اهمیتبى  دیگر  علوم  که
  که   علمى  هر  ،قرآن  کلى  نگاه  در  .نیست  علم

  چنگال  به  و  دهد  سوق  دنیاپرستى  به  را  انسان
  خواب  طرف  به  را  او  شعور  و  فهم  و  بسپرد  مادیات

 تنها  را  او  نهایى  هدف  بکشاند  نوش  و  عیش  و
 و  ضاللت  جز  چیزى   دهد،  قرار  مادیات  به  وصول

.  (238  ص   ،4  ج  ،الرازی   الفخر)   نیست   گمراهى
»است  آمده  کریم  قرآن   در   من   مبلغهم  ذلک: 

 این  سبیله؛   عن  ضل  بمن   اعلم  هو  ربک  ان  العلم
  حال به  خداوند  و  است   آنها  آگاهى  حد  آخرین

  نجم، )  ،«است  آگاه   شده  گمراه  حق   راه  از  کهآن
 تواندمى   نیز  غیردینى  علوم  پس(.  30  آیه

  را   آدمى  سعادت  موجبات  و  بوده   آفریننقش 
  تلقى   هدف  که  است  صورتى  در  این.  کند  فراهم
  کمال   به   رسیدن  و  پیشرفت   وسیله  بلکه  نشود،
 آن طالب  اگر نیز دینى  علوم دیگر طرف  از. باشد 
  موجب   باشد،  داشته   را  دنیا  به  رسیدن  قصد

  که  علمی  کهاین  خالصه  .شودمى  انسان  بدبختى
 تمجید   آن  از  و  شده  تأکید  آن  بر  آیات  و  روایات  در

  گردد می  محسوب  علوم  اشرف  عنوانبه  و  گشته
  از   علم  این  معلوم  زیرا  است  خداشناسی   علم

 علمی  هر  و  است  اشرف  و  برتر  علوم  سایر  معلوم
 که  است  روشن  و  دارد  ارزش  خود  معلوم  اندازه  به

  منحصر  خداشناسی  و  بینیجهان  و  معرفت  کسب
  علم  از  است  ممکن  شخصی  .نیست  رشته  یک  به

  مطالعه   از  که  بشناسد   را  خدا  چنانآن   شیمی
  است   مهم  چهآن   پس  -نشناسد  دینی  های کتاب

  پذیرفت  باید  البته  -است  هستی  کیمیای   شناخت
  و   ترنزدیک  هدف  این  به  هارشته   و  علوم  از  بعضی

 مختلف  علوم  از  صورتاین  غیر  در.  ترندواسطه   کم
 بنابراین  .کمال  نه   شده برده   نام  فضل  عنوانبه

 مشکالت  حل  جهت   در  که  دانشگاهی  دروس
  بر   خاص  جامعه  و  افراد  علمی  گسترش   و  علمی

  علومی  بلکه  نیست  الینفع   علم  تنها نه  داردمی 
 و  است  مردم  و  جامعه  به  خدمت  در  که  هستند

  رضایت   کسب  و  مردم  به  کمک  قصد  به  کهکسی
  تحصیل   به  جامعه  افراد  به  رسانیخدمت  و  خداوند

  برخی   در  بلکه  پسندیده   تنهانه   بپردازد،  علوم  آن
 ابو)  شودمی   واجب  تحصیل   این  افراد  بر  موارد
 حل   کهآنجا  مثالً.  (107  ص  ،1991جعفر،

  تحصیل  بر  متوقف  جامعه  ادارهء  و  مردم  مشکالت
  راه   که  است  آن  دیگر  نکته   . باشد  علم  فالن

  راه   از  آنها  با  آشنایی  و  اسالمی  علوم  تحصیل
  در   که  افزارهایینرم   از  استفاده  و  هاکتاب   مطالعه

  تحصیل   کنار   در  توانمی   که   هست  همه  دسترس
 ارزشی  و  اعتقادی   مبانی  با  عالقه  مورد  رشته  در

  را  خود  وظیفه  باید   هرکس.  شد  آشنا   هم  اسالم
  خدمت   تواندمی  بهتر  راهی  چه  از  ببیند  و  بشناسد

  شود نمی.  شود  وارد  راه  همان  از  کند،  جامعه  به
 در   باید  شوند  متخصص  اسالمی  علوم  در  همه  که

 داشته   وجود  متخصص  موردنیاز  های رشته  همه
  درستی   انگیزه تحصیل  از  انسان  انگیزه  اگر.  باشد 
 کار  از  گشاییگره  و  وظیفه   انجام  قصد  به   و  باشد 
 باشد  ای رشته   هر  در  تحصیل  این  باشد  مردم

  ج  ،  الرازی   الفخر)  دارد  فراوان  اجر  و   است  مقدس
 . (238 ص ،4
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   قرآن با  علمی های یافته تطبیق

 است،  معجزه  یک  بلکه،  کتاب  یک  فقط  نه  قرآن
 رواین   از  باشد،می (  ص)  پیامبر  صدق  نشانه  که

 توجه   مورد  اسالم  ظهور  اوایل  همان  از  قرآن  اعجاز
 از  پس  .گرفت  قرار  هاآن  مخالفان  و  مسلمانان

  با   قرآن  انطباق  و  یونان   علوم  با   مسلمانان  آشنایی
  و  شد   شروع  هجری   دوم  قرن  از  که  تجربی  علوم

  تفسیر   روش  یک  عنوانبه  را  خود  جای   زودی به
 فالسفه،  مفسران،  از  بسیاری   کرد  باز  قرآن

 قرن   در.  آوردند  روی   آن  به  محدثان  و  متکلمان
 روش  این  به  بیشتری   توجه  اسالمی  جوامع  اخیر،

 روشنفکران   از  بسیاری   آنجاکه  تا  کردند،  تفسیری 
  به  نیز   تجربی علوم  متخصصان  حتی  و مفسران و

 و   تجربی  علوم  وسیلهبه  قرآن  آیات  تفسیر
 آوردند،  روی   قرآن  علمی  اعجاز  اثبات  همچنین

  تفسیر  نوع  این  از  فردی   یا  گروه  هر  هدف   هرچند
 تمام   بر  قرآن  آیات  ظاهر  .داشت  تفاوت  دیگران  با

 داللت   آن  جزئیات  و  هافرمول  تمام  با  بشری   علوم
  و  علوم  از   بعضی  به  اشاراتی  قرآن  در  بلکه   ندارد،

 عرضی   و  استطرادی   که  است  شده  علمی  مطالب
  نیست   مذکور   قرآن  در  بالفعل  علوم  همه  لذا.  است

  حنفی )  است  شده  ذکر  مجمل  یا  تفصیل  طوربه  و
  . (437  ص  الکونیه،  لالیات   العلمی  التفسیر  احمد،
  در   را  قرآن  راه  ،قرآن  علمی  های مثال   چراکه
  هدف   چون  و  کند؛می  هموار  خداشناسی  زمینه
 به  مردم  دادنتوجه  و  الهی  آیات  بیان  ،قرآن
  را  مردم  تا  است  الهی  قدرت  و  فیض  های جلوه

  ذکر   راه  از  مطلب  این  که  کند  خدا  متوجه  بیشتر
  زمین،   ها،آسمان  در  الهی  آیات  و   علمی  های مثال 

.  است   شده  تأمین  انسان  خلقت  عجایب  و  دریاها
  هر   تفاصیل  و  هافرمول   ذکر  به   احتیاجی  رواین  از

 قرآن  .است  کافی  ضمنی  اشاره  بلکه  نیست  مطلب
 محمد  حضرت  الهی  پیامبر  آخرین  معجزه   کریم،

  نازل   هاانسان  راهنمایی   برای   که   است(  ص)
  پیامبر  بر  فصیح   و  عربی  زبان  به   قرآن.  گردید

 عادی   مردم  حتی  و  شد  فرستاده  فرو(  ص)  اسالم
  بهره   آن  از  و  کردندمی  درك  را  آن  راحتیبه

 آیه  یک  مقصود  و  هدف   که   مواقعی  در  و  بردندمی 
 مشکل(  ص)  پیامبر  طریق  از  آسانی  به  نبود  روشن

 این   اما  (.76؛ص1334  طالقانی، )  شدمی   حل
 بین  از(  ص)  پیامبر  و  نپایید  دیری   طالیی  دوران 

  به   احتیاج   که   بود  جااین .  کردند  رحلت  مسلمانان
  هر   که  ویژهبه .  شد   آشکار  قرآن  تبیین  و  تفسیر

 افزوده  جهان  سرتاسر  در  مسلمانان  تعداد  بر  سال
  جدید   فکر  و  سؤال  هزاران  با  نفر  هزاران  و  شدمی 

  رواین   از.  شدندمی   روبرو  مسلمانان  و  اسالم  با
  بیت   اهل  و  یاران  و  اصحاب  دنبالبه  مسلمانان

 را   قرآن  تفسیر  هاآن  از  و  رفتند(  ص)  پیامبر
  اهل   و (  ع)  علی  امام  دنبالبه  شیعیان.  خواستند

  زالل   سرچشمه  از  تا  شتافتند   اصغر  ثقل (  ع)  بیت 
 اسالمی  دیگر  فرق  عنوانبه  و  شوند  سیراب  قرآن

(  ص)  پیامبر  اصحاب  از  یکی   دنبالبه   هرکدام  نیز
  گوناگونی   های راه  ترتیببدین .  کردند  حرکت

  علم   نتیجه  در  و.  شد  ارائه  قرآن  تفسیر  برای 
 همان  از  علمی  بنابراین.  آمد  پدید  تفسیر

  دارد   ادامه  تاکنون  و  شد  شروع  نخستین  های سده 
 . (110 ص هیئت، و اسالم شهرستانی،)
 

  با  قرآن  انطباق»  علمی  تفسیر  اصطالحی   معنای
 « تجربی  علوم

  است؛  تفسیر  و   علم  واژه  دو  از  مرکب  واژه  این
 چیزی  از  حجاب  و  پرده  برداشتن  همان  «تفسیر»

  مشکل   نکات  کردن  روشن  ،قرآن  مورد  در  و  است
  . گویند  تفسیر  را   آیه  یک  اهداف  و  معانی   الفاظ،  در
  یعنی   است،  تجربی علوم  اینجا  در  علم  از   مراد  اما

 و  آزمایش»  تجربه  و  آزمون  شیوه  با  که  علومی
  قوانین   و  هانظریه  نادرستی  یا  درستی  «خطا

  منظور  پس .  کندمی   بررسی  را  طبیعت   بر  حاکم
  علوم   وسیلهبه  قرآن  آیات  تبیین  علمی،  تفسیر  از

  مختلفی   های شیوه  به  علمی  تفسیر.است  تجربی
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  است   گرفته  انجام  مفسران  غیر  و  مفسران  توسط

  عمل   شیوه   به  توجه  با  هرکس  خاطر  همینبه
 مجسم  خود  ذهن  در  علمی  تفسیر  از  که  خاصی
  گرفته  موافق  یا  مخالف  موضع   آن  مقابل  در  کرده،

  مانند »  خاصی   نام   یا  و   کرده  تعریف   را  آن  و
 و   قرآن  از  علوم  استخراج  علمی،  تفسیر  تطبیق،

  ، 1ج  ،1383  مغنیه، )  است  نهاده  آن  بر...«  
 مورد  در(  ره)  طباطبایی   عالمه  مرحوم.  (61ص

  جدید   علوم  کهکسانی   و  فالسفه  و  متکلمان  روش
  موافق  آنچه  و  دهندمی  وفق  قرآن   آیات  با  را

  و   کنندمی   اخذ  قرآن  از  هاست آن   رأی   و  مذهب 
 این »  :فرمایدمی  کنند،می  تأویل  را  مخالف  آیات

  بنامیم   تطبیق  که  است  سزاوار  را   بحث  از  طریق
  در   ذهبی  دکتر  .«نگذاریم  آن  بر  تفسیر  نام  و
 از  ما  منظور»  :گویدمی  « المفسرون  و  التفسیر»

 اصطالحات  که  است  تفسیری   آن  علمی،  تفسیر
 تالش  و  کنندمی  حاکم  قرآن  عبارات  بر  را  علمی

 از  را،  فلسفی  نظریات  و  مختلف  علوم  تا  کنندمی 
  طباطبایی،   عالمه  نظر  البته.  «سازد  استخراج  آن
 و   کند می   داللت  علمی   تفسیر  از  خاصی   نوع   بر

 المعجزۀ  هیتو،)  دیگری   نوع  بر  ذهبی   دکتر  نظر
 (.148 یه،صقرآنال
 

 اسالم  در علمی تفسیر  تاریخی پیشینه
  عربستان   سرزمین   در  اسالم  خورشید  کههنگامی 

  تعداد   که  را  سرزمین   آن  مردم  کرد  طلوع
 تجاوز  انسان  انگشتان   تعداد  از  ها،آن  باسوادان

  را   قرآن  و  کرد  دعوت  دانش  و  علم   به  کرد،نمی
  به   دعوت  با  قرآن.  نمود  معرفی  معجزه  عنوانبه

 و  ها  آسمان  خلقت  الهی،  آیات  در   تعمق  و  تفکر
  بیدار  غفلت  و  جهل  خواب  از  مردم ...    و  زمین

  قرن   در  عظیم  فتوحات  با  که  مسلمانان  .ساخت
  یافته   دست  ای تازه  های سرزمین   به  هجری   اول

 آشنا  دیگر  ادیان  و  نو  افکار  با  روز  هر  بودند،
 ها،جنگ   نسبی  کردن  فروکش  با   و  شدندمی 

  های  تمدن  و  ادیان   و  اسالم  بین  فرهنگی  تبادل
  دیگر  آثار  ترجمه  و  شد  آغاز  یونان  و  روم  و  ایران
  شدت   مأمون  و  الرشیدهارون  دوره  در  ممل،
  ریاضیات،   طب،  مانند  علومی  مسلمانان   .گرفت
 و  گرفتند  یونان  از  را  فلسفه  و  طبیعی  علوم  نجوم،

 چند  طی  در  و   افزودند  هاآن  بر  زیادی   مطالب
  چنانچه .  رساندند   دانش   قله  اوج  به  را  خود  قرن،

  بهترین  هجری،  چهارم  و  سوم  قرن  در  مسلمانان
  در  سینا،   ابن   قانون   مانند  طب،  در  را  هاکتاب

 همچنین  و  سینا  ابن   شفای   مانند  فلسفه،
 اصل  که  غرب  حتی.  نگاشتند  نجوم  و  ریاضیات

  وام   مسلمانان  به  و  گرفته  یونان  از  را  علوم  این
 آن  یافته  تکامل  شکل  دوباره  شد،  مجبور  بود  داده

  دوازده   قرن  در رواین  از.  کند  اخذ  مسلمانان  از  را
  شکل   اروپا  در  ترجمه  نهضت  بعد  به  میالدی 
 هاسال   تا  رشد،  ابن   و  سینا  ابن  نظریات  و  گرفت

 العقاد، )  گشت   حاکم   تفکر  اروپا،  های دانشگاه  در
  الکتب  دار  قاهره،  یۀ،قرآنال  الفلسفه   عباس،

 در  مسلمان  دانشمندان  (.181  ص  المصریه،
 رفع  برای   تالش  در  اسالم،  اولیه  های قرن  همان

 دو   مختلف  علوم  با  برخورد  یعنی  معضل،  این
  این   باطل  مطالب  رد:  الف  :کردند  انتخاب  را  روش
  مردم   ارشاد  و  بخشی  آگاهی  آن  هدف  که  علوم
 یونان،  علمی  و  فلسفی  مبانی  از  بسیاری   زیرا   بود؛
  اسالم   دین  با  طرفی  از  و  بود  اشکال  و  خدشه  قابل
 اساس،  این  بر.  داشت  قرار  تعارض   در  نیز

  ابوحامد »  الفالسفه  تهافت:  مانند  هاییکتاب
  . شد  نوشته  «رازی   فخر»  الغیب  مفاتیح  و  «غزالی

 تا  یونان،  تجربی  علوم  با  قرآن  آیات  انطباق:  ب
  ثابت   را  آن  علمی  مطالب   صحت  و  قرآن  حقانیت

  اعجاز  نوع  این  با   کردند  سعی  برخی  حتی.  کنند 
 ، قرآن  از  آیاتی  آنان .  کنند   اثبات  را  قرآن  علمی
 سیارات  بر  را  هفتگانه   های آسمان  از  آیاتی  مانند

  فخر   .کردند  حمل  یونانی،  نجوم  در   مطرح  هفتگانه
  شریفه   آیه  مورد  در  خود  کبیر  تفسیر  در  رازی
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(  علیمٌ   شَیءٍ   بکلِّ  هوَ  وَ  سَماواتٍ  سَبعَ  هُنَّ  فَسَوَّا)

  هفت   وجود  بر  داللت  قرآن  کهبدان   :گویدمی 
:  گویندمی   هیئت  اصحاب  و   دارد  آسمان

  آن   فوق  و  است  ماه  کره  ما،  به  هاآن  نزدیکترین
 مشتری   مریخ،  خورشید،  زهره،  سپس  عطارد،  کره

 کرد  سعی  سینا ابن   فالسفه،  بین  از.است  زحل  و
  هم   علم  شامل  که   آن  عام  معنای به   فلسفه  بین 
 فلک  همان را عرض و کند جمع  قرآن و شودمی 

  داد   قرار  «بطلمیوسی  هیئت  نهم  فلک»  االفالك
  متکلمان  دیگر  سوی  از  (.31  ص  ،1968شلتوت،)

  و   یونان  فلسفه  ورود  از  بعد   هجری  دوم  قرن
  تقسیم  مختلف  های فرقه   به  کالمی،  آرای   پیدایش

 دادندمی   تطبیق  خود  نظر  بر  را  ایآیه  هر  و  شدند
 تاریخ  نیز  و  بارهاین  در  طباطبایی  عالمه  مرحوم
 متکلمان  ای فرقه  نظرات»  :گویدمی   علمی  تفسیر
 تفسیر   در   خود  نظر  طبق  بر  هریک  تا  شد  موجب

  نظر   موافق  که  راآنچه   هرکدام  و  نهد   گام  ،قرآن
  مخالف  که   را  آنچه  و  گرفت می   بود   «مذهبشان»

 را   طریقه  این  است  بهتر  .کردمی  تأویل  بود  آن
 نظیر  ایشان.  « نگوییم  تفسیر  و  بنامیم  تطبیق
 با  را  آیات  که  فالسفه،  مورد  در  را  کالم  همین
  و  کرده  ابراز  کردند، می   تطبیق  فلسفی  مطالب 

 اعم  معنای به   فلسفه،  با  را  آیات  آنها»  :فرمایدمی 
  « اخالق  و  الهیات  طبیعیات،  ریاضیات،  یعنی»

 وارده   آیات  که  مشائین   خصوصاً  کردند، می   تطبیق
 پیدایش  و  خلق  آیات  و  طبیعی   ماورای  حقایق  در

  تأویل   را  معاد  و   برزخ  آیات  نیز  و  زمین  و  هاآسمان
  اصول   و  هافرضیه   با  که  را  آیاتی  حتی  کردند،می 

 االمام)  نبود  سازگار   طبیعی  علوم  موضوعه
  نظام   مانند   ،(29  ص   ،2  ج  الموافقات،  الشاطبی،

  فلکی  احکام  عناصر،  ترتیب  جزئیه،   و  کلیه  افالك
  تصریح  همچنین  نمودندمی  تأویل...    و  عنصری   و

  اصول   بر  مبتنی  هانظریه   این  که  کردندمی 
  نشده   اقامه   هاآن  بر  هم  دلیلی  و  است   غیربدیهی 

  توسط   هاقرن  علمی،  تفسیر  یا  تطبیق  این.  «است

  روش   است  داشته  ادامه  شیعه  و  سنت  اهل  علمای 
 در  مجلسی  عالمه:  مثال  برای   یعنی  تفسیری 

 السَّماء   إلَی  استَوَی   »ثُمَّ  شریفه  آیه  تفسیر
»فرمایدمی  سَماواتٍ«  سبعَ   فَسَوَّاهُنَّ   هفت : 
  هفتگانه   و  السماء  برای   است  تفسیر  یا  بدل  آسمان

  که   گانهنه   افالك  با  منافاتی  ها،آسمان  بودن
 هشتم  افالك  زیرا  ندارند،  اندکرده  اثبات  منجمان

  نامیده   عرش  و  کرسی   نام   به  دینی  زبان   در  نهم   و
 در  علوم  همه  اینکه  به اعتقاد  سپس.  «است  شده
 و  مفسران  از  تعدادی   چنانچه  -دارد   وجود  قرآن
  عقیده ...    و  غزالی  و  سیوطی   مثل   هاآن  مانند

  رشد تفسیری  روش این که شد  موجب  -داشتند
 توجه  البته  .گیرد  قرار  بیشتر  توجه  مورد  و  کند

  مورد  در  علمی  مطالب  ذکر  و  علم  به  قرآن
  توجه   در  گیاهان  و  زمین  کرات،  ها،آسمان

  رابطه  به  توجه  و  هاآن  رشد  و  علوم  به  مسلمانان
 کمک  علمی  تفسیر  رشد   نتیجه   در  و  علم   با  قرآن

 . (96 ص ،2،1975 ج قطب،  سید) کرد شایانی
 

 آن  گسترش   علل  و اخیر قرن  در علمی تفسیر
  قرآن   علمی  اعجاز  و  علمی  تفسیر  اخیر،  قرن  در

 و  گرفت  قرار  مفسران  و  مسلمانان  توجه  مورد
  حتی .  شد   نوشته  موضوع  این  به  زیادی   های کتاب

  مستقل   تفسیر  دوره  یک  طنطاوی   مانند  اشخاصی
  ولی  . نوشت  رویکرد  این   با  الجواهر  تفسیر   نام به

 سال  هزار  رغمعلی  که  است  آن  توجهقابل   نکته
 اوج  اخیر،  قرن  در  شیوه  این  علمی،  تفسیر  تاریخ
  کرده   تحصیل   طبقه   توجه  مورد  و   است  گرفته
  است،   گرفته  قرار  دانشمندان  و  مفسران   و  جامعه

 اسالمی،  کشورهای   دیگر  و  هند  ایران،  مصر،  در
 علوم   با  قرآن  آیات   انطباق  برای   سعی  و   تالش

 خاص  عنوانی  تحت   هرکس  و  شد  آغاز  تجربی
 از  بسیاری   نام  میان  این  در.  نوشت  کتابی

 که   خوردمی  چشمبه  تجربی  علوم   دانشمندان
  شیطنت  روی   از  برخی  و  سوزی دل   راه  از  بعضی 
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 مفسران.  زدند  قرآن  علمی  تفسیر   به   دست

  عقب   قافله  این  از  نیز  سنی   و   شیعه  عالیقدر
 نظریات  و  قوانین   با   جدید  تفسیرهای   و  نماندند 
 دالیل   ترینمهم .  گشت  همراه  تجربی،  علوم  جدید

 از  دفاع  :دانست  این موارد  توانمی  را  مسئله  این
  مکتب   پیروزی   از  پس  اروپا  در:  دینی  حقایق
  در  تجربی  علوم  سابقه بی   رشد  و  حس   اصالت

  تعارض   به  میالدی،  بیستم  و  نوزدهم  های قرن
  ج   ذهبی،)  شد  زده  دامن  دین  و  علم  میان

  مقدس   کتاب  چنانچه (.  159  ص  ،3،1396
 با  آن  اختالط  و   تحریفات  و  ضعف  نقاط  علتبه

 مجعول،  های داستان  و  بطلیموسی  هیئت
 و   آورد  تاب  علمی  حقایق  برابر  در  نتوانست

  و  مقدس  کتاب  بین  عمیق  تعارضی  تدریجبه
 تجربی  علوم  دانشمندان  و  سو  یک  از  کلیسا

 دیگر  سوی   از  انواع  تکامل  نظریه  پیروان  ویژهبه
  پیدایش   به  جریان  این  نهایت  در  گشت،  آغاز

  مانند   بستری   دین  و  الحادی   های مکتب 
  بیستم  قرن  اوایل  در  و  شد  منجر  مارکسیسم

  هرچند  .یافت  غرب  در  گیری چشم  رشد  میالدی،
  علوم   دانشمندان  با  کلیسا  اصحاب  تعارض  پیشینه
  از  یکی  اما  گردد،می   باز  وسطی  قرون  به  تجربی،

 قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  آن  اوج  های قله
  مجالت   و  هاکتاب  در   برخوردها  این.  بود  بیستم

 کشورهای   به  عربی   ترجمه  راه  از  و  منعکس
  ق، 1376  الپیدوس،  ام  ایرا)  گشت  سرازیر  اسالمی

  کشورهایی  نخستین  از  مصر  میان  این  در.  (96ص
 از   زیرا.  گرفت  قرار  افکار  این  تأثیرتحت   که  بود

 در  و  ترنزدیک  اروپا  به  جغرافیایی  لحاظ
  بود   قدیمی  فرهنگ  و  تمدن  مرکز  یک  حالهمان

 به  کشور  آن  مسلمان  روشنفکران  از  بسیاری   و
  بودند   کرده  تحصیل  آنجا  در  یا  و  کرده  سفر  اروپا

 برای   نیز  را  افکار  این  روز،  فن  و   علم  همراهبه  و
 اسالمی  دانشمندان  .آورند  ارمغان  به  خود  ملل

 افکار  و  خطرند  در  دینی  های بنیان  که  دریافتند

 های اندیشه  گرفتار  است  ممکن  مسلمان  جوانان
  فی   قرآنلل  العلمی  التفسیر)  گردد   گرامادی 

  دیگر  سوی   از  . (324  ص   پیشین،  المیزان،
  دین،  و  علم  بین  تعارض  که  دانستندمی   خوبیبه
 همواره   خود  اسالم  زیرا  ندارد؛  ای ریشه  اسالم  در

  ضروری  رواین  از.  است  بوده  علم  مشوق  و  حامی
 آشکار   مسلمانان  برای   مهم  حقیقت  این  تا  بود

 حقایق  و  تجربی  علوم   پیشرفت  با   اسالم  که  شود
  دین  مؤید  قطعی  علم  بلکه  ندارد  تعارضی  علمی
  آیات   ظواهر.  است  قطعی  علم  مؤید  اسالم  و  اسالم

 اگر  و  است  جمع  قابل  تجربی  علوم   با  روایات  و
  است   بدوی   و  ابتدایی  خورد،می   چشمبه   تعارضی

  از  بسیاری   منظوربدین .  گرددمی  رفع  تأمل  با   که
 و  آمدند  میدان  به  مسلمان  مفسران  و   دانشمندان

 دینی   توهم  آن  رفع  به  ،قرآن  حقایق  تذکر  با
  هرچند   گماشتند  همت  دین  و  علم  بین  تعارض

  صورت   نیز  هاییتفریط  و  افراط  میان  این  در
  علت   .نکردند  عمل  گونه  یک  به  افراد  همه  و  گرفت
  آن   اخیر،  قرن  در  علمی  تفسیر  گیری اوج  دیگر
  یا   و  دین  علمای   و  مفسران  از  ای عده   که  بود

  دینی   قوی   حس  که  تجربی  علوم   دانشمندان
 علوم   از  گیری بهره   با  کردند  کوشش   داشتند،
 کتاب  قرآن.  کنند  اثبات  را   قرآن  اعجاز  تجربی،
 معجزه  و(  ص)  پیامبر  بر  شده  وحی  و  آسمانی
  طول  در  حاضر  و   زنده   سند   همواره  و  اوست  جاوید
 های جنبه   و  بوده   اسالم  حقانیت   برای   تاریخ

 و   تعارض  عدم  بالغت،  فصاحت،  مانند  گوناگونی
 تأثیر   و  عجیب  آهنگ  نظم  آن،  در  تناقض

  اثبات   قرآن  اعجاز  در  هاانسان  بر  آن  العادهفوق
 فنون  و  علوم  پیشرفت  با  دیگر  سوی   از  است،  شده

 به  قرآن  اعجاز  از  تری تازه   بعد  زمان   هر  بشری،
  کیهان   تقی،  محمد  مصباح،)  است  رسیده  اثبات

  ، 28  شماره  بشری   علوم  با  قرآن  رابطه  اندیشه،
  در   که  هاجنبه  این  از  یکی  (.54  ص  ،1368  سال
  گرفته،   قرار  دانشمندان  موردتوجه  اخیر  قرن
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  مطالب   و  هامثال   ،قرآن.  است  قرآن  علمی  اعجاز
 جدیدترین  با  که  دهدمی   ارائه  فراوانی  علمی
  دارد  مطابقت  علمی شده اثبات نظریات و قوانین

 از   بسیاری   و  مفسران  موردتوجه  نکته  همین  و
  مهندسان   و  پزشکان  حتی  اسالمی،  دانشمندان

 هاغربی  از  بسیاری   کهآنجا  تا  است   گرفته  قرار
  حقانیت   به  و  شدند   قرآن  علمی  بعد  مجذوب

  اسالم  دین  به  آنان  از  برخی  و  بردند، پی  اسالم
 قرآن  مفسران  از   بسیاری   رواین  از.  شدند  مشرف

 علمی  مطالب نهادن  هم کناربه  تا  کردند  کوشش
  کنند  اثبات  را  قرآن   علمی  اعجاز  ،قرآن  آیات  و
  این   در  .(68ص  ،1ج  ،1393  اسکینر،  کوئنتین )

  الجواهر   تفسیر  همچون  مواردی   به  توانمی   میان
 اولین »  کتاب  نیز  و  سنت  اهل  علمای   از  طنطاوی 
 هاده  و  نژادپاك  دکتر  از  «پیامبر  آخرین  و  دانشگاه

 در  کریم  قرآن  هدف   .کرداشاره  دیگر  کتاب
 ها،آسمان  مورد  در  مطالبی  قبل،  قرن  چهارده
  بیان ...    و  زمین  خورشید،  حرکت  گیاهان،  زوجیت

 سال  اندی   و  هزار  از  پس  امروز  که  است  کرده
  ها آن  حقانیت  تازگی  به  تجربی  علوم  دانشمندان

 برای  توانمی   که  دیگری   علت  .اندکرده  اثبات  را
  رشد   نمود  ذکر  اخیر  قرن  در  علمی  تفسیر  رشد
  در   روشنفکران  از  برخی  انحرافی  و  التقاطی  افکار

  که  مسلمانان  از  بعضی.  است  بوده  اسالمی  جوامع
  تحصیل   آنجا  در  یا  مسافرت  غربی  کشورهای   به

  اصالت   مکتب   تأثیرتحت   نوعی  به   بودند،  کرده
 اروپا  در  تجربی  علوم  انگیزاعجاب  پیشرفت  و  حس
 از کورکورانه تقلید به  کردند سعی و گرفتند قرار

  را   تجربی  و  حسی  روش  آنها.  بپردازند  هاغربی 
  و   دانستند  مسدود  را  وحی  راه  و  پیشرفت  راه  تنها

  تطبیق   تجربی  علوم  با  را  قرآن  آیات  کردند  سعی
  تجربی   علوم  با  آیات  ظاهر  کهمواردی   در  و  دهند

  که پرداختندمی آنها تأویل به داشت، ناسازگاری 
  دانستند می   اینان  . شدمی   رأی   به  تفسیر  به   منجر

 توانندنمی   کنند،  انکار  را  دین  اصل  اول  از  اگر  که

  پایگاهی   اسالمی  جوامع  و  مسلمان  جوانان  بین 
 و  آیات  ظاهر   حفظ  با   جهت   این  از  نمایند؛ کسب

 تطبیق  خود  افکار  بر  را  هاآن  محتوای  روایات،
  قابیل   و  هابیل   که  رفتند  پیش   آنجا  تا  و  داندمی 
  دوره  و  طبقهبی  یعنی  جامعه  دوره  دو  به  اشاره  را

-220  ص  ،1372جلیلی،)دانستند    فئودالیسم
  و   کردند   معرفی  ماده  اثر  و  خاصیت   را  روح(.  22

 اصالح  برای   که  دانستندمی   نبوغ  نوعی  را  نبوت
 به  گروه  این  ورود.  کندمی  گذاری قانون  جامعه
  از  بعضی  تا  شد   موجب  علمی  تفسیر  عرصه

 را  روش  این  اسالمی  مفسران  و  دانشمندان
  توجه   سخن  این  به  نمونه  برای .  کنند  تخطئه

  در   توانمی  را  اندیشیکج  این  از  ای نمونه »   کنید
 که   زیستمی  ای زمانه  در   او   دید،  طنطاوی   تفسیر
 فرهنگ   و  یافتهراه   مصر  به   تازه  غربی،   علوم

  بود   کرده  پیدا  سیطره   مسلمانان  افکار  بر  اروپایی
 از   را  مسلمانان  کهآن  برای   خود،  گمان  به  او  و

 تفسیر  در  دارد،  باز  غرب  فرهنگ  برابر  در  فریفتگی
 با  را  علمی  مسایل  از  بسیاری   تا  کوشید  الجواهر

  مطهری   شهید  استاد.  «دهد  تطبیق  قرآن  آیات
  مسلمانان   بین  اروپا  حس   اصالت  تأثیر  مورد  در

 حسی  روش  اروپا  در  دانیممی   چنانچه»  :گویدمی 
 قیاسی   روش  بر  طبیعت  شناخت  در  تجربی  و

  شد   پیدا  فکر  این  پیروزی   این  از  پس.  شد  پیروز
 ندارد؛  اعتبار  جاهیچ  در  تعقلی  و  قیاسی  روش  که

 این قهری  نتیجه  است حسی فلسفه فلسفه،  تنها
 از   بودن  خارج  سبب به   الهیات  که  شد  این  نظریه

 و  مجهول  و  مشکوك  تجربه،  و   حس  دسترس
 یکسره  را  آن  برخی  و  شود  اعالم  تحقیق  قابل غیر

  غرب   جهان  در  که  بود  جریانی  این .  «کنند  انکار
 جهان  در(.  47  و  46ص:  1382  رشاد،)   داد  رخ

  و  تفکر   هرگونه  با   مخالفت   موج  سابقه  اسالم،
 و  سویی   از  حدیث   اهل  طرف  از  تعمق

  شناخت  در  حسی،  روش   درپیپی  های موفقیت 
 حل  و  تعمق  دشواری   نیز  و  دیگر  سوی   از  طبیعت
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  سخت   را  نویسندگان  از  گروهی  فلسفی،  مسایل

  تلفیقی   ای نظریه  پیدایش  موجب  و  آورد  هیجانبه
  قابل   الهیات  که  صورتبدین   شد  هاآن  میان  در

  الزم   منحصراً  نیز،  الهیات  در  ولی  است  تحقیق
 شناخت  برای   که  تجربی  و  حسی  روش   از  است

  . کرد  استفاده  گیرد،می  قرار  استفاده  مورد  طبیعت
(  المادی   المذاهب  اطالل)  کتاب  در  وجدی   فرید

 العالم  خسر  ما)  در  ندوی   ابوالحسن  سید  و
  نویسندگان   چنینهم  و(  المسلمین  باالنحطاط

 قطب   محمد  و  قطب  سید  مانند  المسلمیناخوان
 را مخالف  نظر و  تبلیغ را نظریه این  ها،این غیر و

  قرآن   در  بشری   علوم  همه  آیا  . کنندمی   تخطئه
  وجود   عمده  دیدگاه  سه  مورداین  در  است؟  موجود

  کنیم می   اشاره  هاآن  به  مختصر  صورت به  که  دارد
  : دهیممی  قرار  بررسی  مورد  را  هاآن  دالیل  و

  وجود   قرآن  در  بشری   علوم  همه  : نخست  دیدگاه
  کتاب   در  اندیشه  این  باراولین  برای :  دارد

 کرد   سعی  وی .  است  شده  دیده  غزالی   العلوماحیاء
 استخراج   قرآن  از  توانمی  را  علوم  همه  دهد  نشان
  صفات   و  افعال  در  علوم  همه»  :نویسدمی  او.  کرد
 و  ذات  افعال  ،قرآن  در  خداوند  و  است  داخل  خدا

 علوم  این  و  دهدمی   توضیح  را  خود  صفات
  آنها   کلیات  و  اصول  به  قرآن  در  و  است  نهایتبی 

  المرسی،  ابوالفضل  سپس.  «است  شده  اشاره
  دیدگاه  این  «المفسرون  و  تفسیر»  کتاب  صاحب

 همه :  گویدمی   و   پذیردمی   افراطی  ای گونه به  را
 گاه آن. دارد  وجود  قرآن  در  آخرین  و  اولین  علوم

  را   نظریه  این  نیز  البرهان  در  زرکشی  بدرالدین
  پس   و(.  73  و  75  ص:  1384  پریمی،)  پذیردمی 
 فی  االتقان  در   سیوطی  الدینجالل  او  از

  التنزیل   استنباط   فی   االکلیل  و  قرآنالعلوم
 تقویت   و  پذیرندمی  را  المرسی  و  غزالی  دیدگاه

  مقدمه   در  هم  کاشانی  فیض  مرحوم.  کنندمی 
  علوم   از  قسمتی  در  را  دیدگاه  این   صافی  تفسیر

  مانند   کسانی  نیز   حاضر  عصر  در.  پذیردمی 

 را   جدید  علوم  از  بسیاری   تا  کردند  سعی  طنطاوی 
 این  در  تالش  جدیدترین.  دهند  نسبت  قرآن  به
 صورت  نیازمند  رضا  نامبه   شخصی  سوی   از  راه

:  است  آورده  چنین  ای مقاله   در  وی   است،   پذیرفته
  قبول   باید  باشد،  داشته   قبول  را  قرآن  کهکسی»

 و هست  هم  علوم کلیه شامل  آن مطالب  که کند 
  شده   داده  تفصیل  دانش،  اساس  بر  چیز  هر  آن  در

  آیات   از  برخی  ظاهر  اول:   دیدگاه  دالیل.  «است
  قرآن   در  چیزهمه  که  دارد  این  بر  داللت  قرآن
  لِّکُلِّ   تِبیَاناً  الکِتابَ  عَلیکَ  نَزَّلنَا  وَ: )مثل  دارد  وجود
  کند می   مختلف  علوم  به   اشاره  که  آیاتی  (شیءٍ
  اشاره  و  گویدمی  سخن  حساب  از  که  ای آیه  مثل

 از  و(  حاسِبینَ  بِنا   کَفَی  وَ)   دارد  ریاضی  علوم  به
 و  سیصد  ابجد  حساب  با(  الدَّرَجاتِ  رَفیعُ)   آیه

 هندسه   در  دایره  درجات  بودن  درجه  شصت
 إذا   وَ)   آیه  از  پزشکی  علم  و  شودمی   استخراج

  که   روایاتی  .آیدمی   دستبه (  یَشفِینِ  فَهُوَ   مَرِضتُ 
  کند می   داللت کریم  قرآن  در  علوم  همه  وجود  بر
  باقر   امام  حدیث:  مانند(.  293ص:  1377  هادوی،)
  شیا   یدع  لم  تعالی  و  تبارك  انّ: »فرمودند  که(  ع)

  « لرسوله  بینه  و  کتابه  فی   نزله  اال   االمه  الیه  تحتاج
 که   را  چیزی هیچ  تعالی   و  تبارك  خداوند

 نکرده  فروگذار  باشند،  محتاج   آن   به  مسلمانان
 و  فرمود   نازل   قرآن  در  را  هاآن  کهآن   مگر  است؛
  بر   دیگر دلیل . است کرده  بیان( ص) پیامبر  برای 

 است  قرآن  بطون  مسأله  ،قرآن  در  علوم  همه  وجود
 دارای  قرآن که شده وارد  متعددی  روایات در که

 العلوم  احیاء  در  غزالی  . است  مختلف  بطون
  علوم   تعداد  و  نموده  استشهاد  مطلب  همینبه

 ذکر  علم  دویست  و  هزار  هفت  و  هفتاد  تا  را  قرآن
 برابر   چهار  عدد  این  گویدمی   بعد  و.  است  کرده

 حد   و  دارد  باطن  و  ظاهر  کلمه  هر  چون  شود،می 
  کتاب   فقط  قرآن  :دوم  دیدگاه  .دارد  مطلع  و

  علوم  مسایل  بیان  برای   و  است  دین  و  هدایت
  از   توانمی   را  دیدگاه  این.  است  نیامده  تجربی



 

202 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
  استفاده   مفسران  و  نظرانصاحب   از  برخی  سخنان

  اولین   که  شاطبی  اسحاقابو  مثال  برای .  کرد
:  گویدمی   بود  المرسی  و  غزالی  نظریه  با  مخالف

  جنبی   مسایل  و  آخرت  احکام  بیان  برای   قرآن»
  ص   ،2ج  ق،1388  اسپوزیتو،)  ؛ «است  آمده  آن

  نیز   کشاف  و  البیانمجمع  تفسیر  صاحبان(.  227
»نویسندمی    قرآن   در  چیزهمه  بیان  از  منظور: 

  دیدگاه   .«است  دین  و  هدایت  به   مربوط   مسایل
  همه   طرف  یک  از  یعنی  تفصیل،  دیدگاه  :سوم
  هدف   و  ندارد  وجود  قرآن  ظواهر  در  بشری   علوم
. خداست  سوی به  بشر  گری هدایت  نیز  قرآن  اصلی

  دعوت  علم  و  تفکر  به  کریم  قرآن  دیگر  طرف  از
  صحیح   علمی  مطالب  و  هامثال   از  برخی  و  کندمی 

  قرآن   علمی  اعجاز  بیانگر  که  کندمی   بیان  را  حق  و
 دالیل  رد  با  همراه  دیدگاه،  این  دالیل  .است

 قرآن  :کرد  خالصه  توانمی   چنین  را  اول  دیدگاه
  نازل   و  است   دین  و  تربیت   اخالق،  هدایت،   کتاب
  و   هافضیلت   سوی به  را  هاانسان  تا  است  شده

 ندارد   ضرورتی  بنابراین.  کند   هدایت  خداشناسی
  با   را  نقلی   و  عقلی  تجربی،  مسایل  همه  قرآن  که

  چند هر  کند؛  بیان  هاآن  های فرمول  و  تفصیالت
 این.  دارد  صادقی  اشارات  موارد  برخی  در  که

  و  قدیمی  مفسران  برخی  تأکید  مورد  مطالب
 آیاتی ظهور .است معاصر نظرانصاحب از ایعده 
 دالیلبه   است  قرآن   در  چیزهمه:  فرمایدمی   که
  برخالف  ظهور  این  -الف  :نیست  استناد  قابل  زیر

 فیزیک  های فرمول  از  بسیاری   چون  است،  بداهت
:  1379  زنجانی،  عمید)  نیست   قرآن  در  شیمی  و

 صحیح   انکار  مورد  آیات  این  ظهور  -ب  (.280ص
  اند گفته   و  است  گرفته  قرار  مفسران  از  برخی
  هدایت   مورد  در  که  است  چیزهایی  وجود  منظور
:  ج  .دارد  وجود  قرآن   در  هاآن  و  است  الزم  انسان
  علیکَ  نَزَّلنَا  وَ)  بحث   مورد  آیات  در  کتاب  لفظ

 معنای به   است  ممکن (  شیءٍ  لَّکُلِّ  تِبیاناَ  الکِتابَ
 اجل،   محفوظ  لوح  کریم،  قرآن:  باشد  گوناگون

 اطمینان   با  تواننمی   پس.  مبین   امام  خدا،  علم
  اشکال   همین  و   است  قرآن  مراد  حتماً  که  گفت

  این:  د  .است  وارد  نیز   استناد  مورد  روایات  مورد  در
 محدود   و  خوردمی   تخصیص  عقل،  دلیل  با  آیات
 قرآن  که   کند می  حکم   انسان  عقل  چون  شود؛می 
 بیان  انسان،  معنوی   هدایت  خود؛  هدف  مورد  در

  تابع   از  خارج  که  اموری   در  نه  باشد،   چیزهمه
  به   اشارتی  که  قرآن  از  آیاتی  هدف  .اوست   هدف
  و  هندسه   های فرمول   کشف  دارند،  طبیعی  علوم

 ای گونهبه  را  اشارات  این  بلکه   نیست؛...    و  شیمی
  یعنی .  است  کرده  مطرح  ای حاشیه   و  استطرادی 

  علوم   آموزش  آن  هدف  و  است  مثال  ذکر  صرفاً
 مورد  که  آیاتی  از  برخی  که  آن  بر  افزون.  نیست 

 از  گرفت  قرار  اول  دیدگاه  طرفداران  استشهاد
  مثال،   برای   است؛  نقد  قابل  تفسیری   موازین  لحاظ

 ندارد   دایره  درجات  به  ربطی  الدرجات  رفیع  آیه
 بدون  آیات  حمل  که   داشت  دور  نظر  از  نباید
  موجب   مطلب،  یک  بر  معتبر  نقلی  یا  عقلی  قرینه
  ص :  1383  خسروپناه،)  شودمی  رأی   به  تفسیر
153 .) 

 
 علمی  هایگزاره  با  قرآن انطباق  هایشیوه
  خود  و  است  قرآن  تفسیر  روش  یک  علمی،  تفسیر
  تفسیر  گاه.  است  متفاوتی  فرعی  های روش  دارای 

.  صحیح   و  معتبر  تفسیری   گاه  و  است  رأی   به
  رد   کلیبه  را  علمی  تفسیر  برخی  دلیل  همینبه

  را آن  گروهی  و  نامند می  تأویل  نوعی  را  آن  و  کنند
 دانندمی   قرآن  اعجاز  اثبات  های راه  از  یکی

 در  (.158  خطبه  رضی،  شریف  سید   البالغه،نهج )
 را  علمی  تفسیر  فرعی  های شیوه  بخش  این

 ارزیابی   مورد  هریک  تا  کنیم،می  مطرح  جداگانه
 : گردد جلوگیری  مباحث خلط از و گیرد قرار

 کریم قرآن از علوم همه استخراج -1-12
  الفضل ابی   ابن:  چونهم  قدیم  علمای   برخی

 را  علوم  همه  تا  اند،کوشیده ...    و  غزالی  المرسی،
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  که   داشتند  باور  زیرا  کند؛  استخراج  قرآن  از

 راستا،   این  در  و  است  آمده  ،قرآن  در  چیزهمه
  سازگار   علمی  قانون   یک  با   هاآن  ظاهر  که  آیاتی
  قرآن   ظواهر  هرگاه  و  کردندمی  تفسیر  را  بود،

 راآن  و  زدندمی  تأویل  به   دست  کرد،نمی   کفایت
  بر   داشتند  نظر  در  که  علومی  و  نظریات  به

  حساب،  هندسه،  علم  که  بود  اینجا  از.  گرداندندمی 
 قرآن  از  را  جدل  و  مقابله  جبر،  هیأت،  پزشکی،
  إذا  وَ)  شریفه  آیه  از  مثال  برای   .نمودند  استخراج

 قول  از  خداوند  کهآنجا (  یَشفِینِ  فَهُوَ  مَرِضتُ
  من   وقتی : »که  کند می   نقل (  ع)   ابراهیم  حضرت

 صدر،)  ؛«دهدمی   شفا  که  اوست  شدم  بیمار
 استخراج   را  پزشکی  علم  54ص   ،1ج   ،1369
 اوایل   مقطعه  حروف   از  را  جبر  علم  و  کردند
 زُلزِلَت  إذا)  شریفه  آیه  از  و.  کردند  استفاده  هاسوره 

  هجری  دو  و  هفتصد  سال  لرزه  را (  زِلزالَها  األرضُ
 این  که  است  روشن .  کردند  بینیپیش  را  قمری 

  آیات   در   زیاد  تأویالت  به  منجر  علمی،  تفسیر  نوع
  و   الفاظ  ظواهر  ادبی،  قواعد  رعایت  بدون  قرآن

  که   روستهمین  از  .شودمی   هاآن  لغوی   معنای 
  تأویل   نوعی  را،  علمی  تفسیر  مخالفان،  از  بسیاری 

  از   قسم  این  در  البته.  انددانسته   گویی  مجاز  و
 و  اقوال  قبالً،  ما  و  است  آنان  با  حق  علمی،  تفسیر
  در   علوم  همه  وجود )  مسأله  این  مختلف  دالیل
 این  که  گفتیم  و  کردیم  بررسی  را (  قرآن  ظواهر
  الکافی،   من  اصول)  ندارد  صحیحی  مبانی  کالم
 (. 415 ص ، 2ج  کلینی، شیخ

 کریم  قرآن بر علمی های هگزار  تحمیل -12 -2
  رواج   اخیر،  قرن  یک  در   علمی،  تفسیر  از  شیوه  این

  قوانین   پنداشتن  مسلم   با  افراد،  از  بسیاری   و  یافت
 آیاتی  تا  کردند  سعی  تجربی،  علوم   نظریات  و

 موافق  ای آیه  هرگاه  و  بیابند   قرآن  در  هاآن  موافق
 رأی  به  تفسیر  یا   تأویل  به  دست  یافتند،نمی  آن  با

  حمل   ظاهری،  معانی  خالفبر  را  آیات  و  زده
 الَّذی   هُوَ)  :شریفه  آیه  در  مثال   برای .  کردندمی 

 ؛ (زَوجَهَا  مِنها  جَعَلَ  وَ  واحِدَهٍ  نَّفسٍ  مِّن  خَلَقَکُم
 آفرید  تن  یک  از   را  شما  همه  که  خدایی  اوست»
 را   نفس  کلمه. «داشت مقرر را جفتش نیز او از و

 و  کردند   معنا   الکترون  را  زوج  و  پروتون  معنای به
  از   را  شما  همه  که  است  این  قرآن  منظور  گفتند

 اتم  منفی  و  مثبت  اجزای   که  الکترون  و  پروتون
  معنای   رعایت  حتی   تفسیر  این  در  و  آفریدیم  است
  سنگلجی، )  نکردند  را  نفس  اصطالحی  و  لغوی 

 یک  در  علمی،  تفسیر   گونه این  (.58  ص  ق، 1362
 موجب  و  شد  رایج   ایران  و  مصر  در  اخیر،  قرن

  به   نسبت  مسلمان،  دانشمندان  از  بعضی  بدبینی 
  علمی   تفسیر  یکسره  و  گردید  علمی  تفسیر  مطلق

 و  نظریات  تحمیل  و  رأی   به   تفسیر  عنوانبه   را
  عالمه   چنانچه.  کردند  طرد  ،قرآن  بر  عقاید

 اعالم  تطبیق  نوعی  را  علمی  تفسیر  طباطبایی
 حق  نیز،  علمی  تفسیر  نوع  این  مورد  در  البته  .کرد

  باید   تفسیر   هنگام  مفسر  زیرا  است؛  آن  مخالفان  با
  تفسیر  تا  باشد،  خالی  داوری پیش   هرگونه  از

  را   علمی  نظریه  یک  اگر  و  پذیرد  انجام  صحیح
  در   را  پا  نماید،  تحمیل  قرآن  بر  و  کرد  انتخاب
  وعده   روایات  در  که  گذاشته   رأی   به  تفسیر  طریق
  مهر، علوى )  است  شده  داده  آن   برای   عذاب
 (. 23  ـ25 ص  ،1389

 قرآن بهتر فهم  برای  علوم استخدام -12 -3
 بودن   دارا   با  مفسر  علمی،  تفسیر  از  شیوه  این  در

  معتبر،   تفسیر  الگوهای   رعایت  با   و  الزم  شرایط
  دارد  سعی  او  .کندمی  قرآن  علمی  تفسیر  به  اقدام

  مؤید  خرد  که  علوم  قطعی  های گزاره  از  استفاده  با
  به  است موافق نیز قرآن آیات ظاهر با و است آن

 را  قرآن  مجهول  معانی  بپردازد،  علمی  تفسیر
 قرار  حقیقت  تشنه  های انسان  اختیار  در  و  کشف
  بلکه  و  نوع  بهترین علمی،  تفسیر  شیوه  این.  دهد
  بخش   در  ما.  است  علمی  تفسیر  از  صحیح  نوع  تنها

  بیان   کامل  طوربه   را  تفسیر  گونه  این  معیار  بعدی،
  در   که  ورزیممی  تأکید  نکته  این  بر  و  کرد  خواهیم
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  تفسیر   و  تأویل  هرگونه   از  باید  تفسیری،  شیوه   این
 از  احتمالی  طوربه   تنها  و  کرد  پرهیز  رأی   به

  تجربی   علوم  زیرا   گفت،   سخن  قرآن  مقصود
  . است  نسبیت  عرصه   و  آورد نمی  تاب  را  قطعیت

 لِمستَقَر   تَجرِی   الشَّمسُ  وَ)  شریفه  آیه  مثال  برای 
 خود  محل  در  تا  است  جریان  در  خورشید( »لَّها

 زمان  در  .(89  ص   ،1332  هندی،)  ؛«یابد  استقرار
  حرکت   همین  مردم  شد،  نازل  که  اسالم  صدر

  به   و  شناختندمی  را  خورشید  روزمره  و  حسی
  را   حرکت  همین  آیه،  این  از  ترتیباین
  از  خورشید،  حرکت  کهحالی  در   فهمیدند،می 

 حس   خطای   زیرا  است،  کاذب  مغرب   به  مشرق
 حرکت  در  زمین  حقیقت،  در  و  ماست  باصره
  بینیم، می  متحرك  را  خورشید  ما   رواین  از  است،
  کنار   های خانه   قطار،   یک  مسافر  که  طورهمان
  علوم  پیشرفت   با .  بیند می   حرکت  در  را  جاده

  معلوم   خورشید  و  زمین  حرکت  کشف  و  بشری 
  انتقالی   حرکت  دارای   خود  هم  خورشید   که  شد

  و  شمسی  منظومه  تمام  بلکه  خورشید  نه  و  است
 و  است   حرکت  در  شیری،  راه  کهکشان  حتی

  از   آوری سرسام   سرعت  با  ستارگان  و  هاکهکشان
  پیدا   انبساط   عالم   و  شوندمی   دور  دیگر  هم
 اثبات   قطعی   طوربه   اگر   گوییممی   پس .  کندمی 
 آیه  ظاهر  و  است  حرکت  حال  در  خورشید  که  شد

 است،  جریان   در  خورشید  که  گویدمی  هم  قرآن
  خورشید   انتقالی،  واقعی  حرکت  قرآن  منظور  پس
  نیز   قرآن  اعجاز  علمی،   تفسیر  نوع   این  از  .است
  عمومی   زوجیت  قانون  مثال   برای   شودمی   ثابت

  اما   شد،  کشف  میالدی   هفدهم  قرن  در  گیاهان،
  بودن   زوج  از  آن،  از  پیش   قرن  ده  حدوده  قرآن
  ؛1375  صحابی،)  است   گفته   سخن  گیاهان   همه
 . (234ص
 
 
 

 تجربی  علوم با  قرآن انطباق مثبت آثار
  را  مثبتی  نتایج  و  آثار  علمی،  تفسیر  طرفداران

  علمی  تفسیر  و  تجربی   علوم   با  قرآن  انطباق  برای 
 را  هاآن  خالصه  هرطور  به  ما،   که  اندشده   متذکر 

  این   که  قرآن  علمی   اعجاز   اثبات  :کنیممی  ذکر
 اتمام  موجب:  الف  :دارد  مهم  پیامد  دو  خود  مطلب
  احیاناً   و  اسالم  به  آنان  دعوت  در  کفار  بر  حجت

 خالف  بر  قرآن  زیرا  گردد،می   اسالم  به  آنان   میل
  علم   با  تنهانه   دنیا  در  رایج  مقدس  های کتاب

  نیز  را  مهمی  علمی   مطالب  بلکه  ندارد  معارضت
  موجب :  ب  .است  آورده  ارمغان  به  بشر  برای 

  حقانیت   و  نبوت  ،قرآن  به  مسلمانان  ایمان  تقویت
 روشن   .(171  ص  ،1391  برزگر،)  شودمی  اسالم
 تفسیر  کهچرا  ، قرآن  آیات  علمی  تفسیر  شدن

  بدون  که  است  تفسیر  در  روش  یک  خود  علمی،
 پندار   از  جلوگیری   .است  ناقص  قرآن  تفسیر  آن،

  مطالب   شدنروشن  با  کهچرا  دین،  و  علم  تعارض
  شوند می   متوجه  انصاف   با  افراد  همه  ،قرآن  علمی

  علم   بلکه   است  سازگار  علوم  با  تنها نه   اسالم،  که
  و  قرآن از ما فهم تعمیق موجب .است دین مؤید

 بازرگان،)  شودمی  قرآن  آیات  مدلول  توسعه
 . (93- 90،صص1344

 
 تجربی  علوم با  قرآن انطباق منفی آثار

 یا   تجربی،  علوم  با  قرآن  علمی  تفسیر  مخالفان
 مخالف  علمی،  تفسیر   شیوه  یک  با  کهکسانی 
  : اندبرشمرده  چنین  را  شیوه  این  منفی   آثار  هستند

  شده   نهی   که  گرددمی   رأی   به  تفسیر  موجب.  الف
 های تأویل  به  منجر  علمی،  تفسیر.  ب  .است
  تبدیل   قرآن  حقایق.  ج  .شودمی   آیات   در  مجازغیر
  به   اعتراف  علمی،  تفسیر.  د  .گرددمی   مجازات  به

  موجب .  ه  .دارد  غیر   به  احتیاج  قرآن  که  است  این
 . شودمی  قرآن  بر  علمی  نظریات  تحمیل  و  تطبیق
  زیرا  گردد،می  قرآن صحت در مردم شک موجب

 از  پس   و  است  تغییر  معرض  در  علمی،  نظریات
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 قبالً  که)  قرآن  ظاهر  با  کرد،  تغییر   کهچندی 
  مطالب   که  مردم  و  شودمی  مخالف(  بود  آن  موافق
 شک  قرآن  صحت  در  پذیرند،می  را  علمی

 قرآن  اصلی   هدف  شدنفراموش  موجب  . کنندمی 
 . شودمی (  خدا  سویبه   او  هدایت  و  انسان  تربیت)

  راه  قرآن  به   علوم   تضادهای   و   باطل  مطالب 
 علوم  کهاین   با  شود، می   علوم  تابع  قرآن  .یابدمی 
  سوء   موجب  علمی،  تفسیر  .است  خطا  معرض  در

  ص  ،1374  کاظمی،)  گرددمی   قرآن   مقاصد  فهم
29) . 

 
   علوم  و  قرآن رابطه  بر درآمدی 

  اعظم  و  محیط  جامع،   اسم  تجلّی  و  خدا  کالم  قرآن
  و   جوحقیقت   های اندیشه  همۀ  که  است  تعالیحق

»خواندمی   فرا  سپاری دل  به  را  خردورز   کتابٌ : 
  لیتذکَّرِ   و  آیاته  لیدَبروا  مباركٌ  الیکَ   انزلناه

 جاودانۀ  معجزۀ  قرآن(  29  ص؛)  ،«اولوااللباب
 نسخۀ  تنها  و  ـ  آله  و  علیه  اهللصلی  گرامیـ  رسول
 و   راه  که  است  آسمانی  وحی  فرجامین  و  شفاف
 انسان  به  را  آفرینسعادت  و  توحیدی   زندگی  رسم
»آموزدمی   و  للّهِ  استجیبوا  آمنوا  الّذین  ایُّها  یا: 

 قرآن(24:انفال)  «یُحییکم  لما  دعاکم  اذا  للرَّسولِ
  همۀ   انسان،  برای   الهی  هدایت  پیام  عنوانبه

  در   را  معنوی   و  مادی   حیات  های ساحت 
  در   .(342ـ341ص  ،1393  دروزه،)  گیردمی بر

 و  مادی  زندگی  قلمروهای   تمام  جامع،   کتاب  این
 حقوقی،  و  اخالقی  اجتماعی،  فردی،  معنوی،
  و   آفرینش  آغاز  از  ،آن  جز  و  آخرتی   و  دنیایی

  سرمنزل   و  زندگی  برنامۀ  و  مسیر  تا  مبدأشناسی
  فضای .  است   الهی  تشریع  توجه  مورد   همه  نهایی، 

 هانانسا   رسیدن  راستای   در  قرآن  معارف  کرانبی 
 و  ملکوت  تا  ملک  از  و  جنان   تا  جنین  از  کمال،   به
  کالم، یک در و گیردمی فرا را کهکشان تا ذرّه از

  نهفته   خود  در  را   انسان  تربیت  و  هدایت   لوازم  همۀ

»دارد   « شیءٍ  لکلِّ  تبیاناً  الکتابَ  علیکَ  نزّلنا  و: 
 . (89: نحل)
 

 روایات و  قرآن علم در جایگاه
 برهان  و  علم  نهادن  برابر  با  قرآن  دیگر،  سوی   از

  هدایت   نیز  و   آسمانی  نبوت  و  وحی  با   عقلی  قطعی
.  (58  ص  ،1374  آملی،  )جوادی   عرفانی  شهود  و

  ارائۀ   و  معارف  شناخت   و  حقایق  کشف  جهت  در
  ، 1387  )طباطبائی،   علم  مطلق  سوی به   طریق  سه
 بدون  کهکسانی  سرزنش  نیز  و  .(212  ص  ،28  ج

 مجادله  به  هاراه  این  از  یکی  از  مندی بهره 
  بغیرِ   اهللِ  فی   یُجادلُ  مَن  النّاسِ  مِن  و)  خیزندبرمی 
)منیرٍ  الکتابٍ  و  الهدْی  و  علمٍ   و (  22:  حج( 

 و  شناخت  گانهشش   منابع  بر  تکیه   با  همچنین
 نیز  و  ها،آن  کارگیری به  لزوم  به   ضمنی  دعوت
  انفسی،  و  آفاقی  آیات  مطالعۀ  به  هاانسان  دعوت

  و   تکریم  با  و  خدا،  شناخت  راه  ترینمهم   عنوانبه
 و  (.92  ص  اسالم،  در   قرآن)  علم  مقام  بزرگداشت

  ضمن .  (11)مجادله/  جاهالن،  و   جهل  نکوهش 
 رویکرد  معرفت،  و  علم  کسب  برای   انگیزه  ایجاد
 احادیث  در  .است  ساخته  نمایان  نیز  را  خود  علمی

  اخبار   و  علم  حاوی   کتاب  عنوانبه  قرآن  متعددی 
  )کلینی،   داد  خواهد  و  دادهرخ   جهان  در  آنچه  هر  و

 هرچند  شود،می   مطرح  .(59  ص  ، 1  ج  ق،1407
  نباشد   علوم  این  همۀ  درك  به  قادر   آدمیان  خرد

 بنابراین،  .(158  ص  ، 7  ج   ، 60  ص   ، 1  ج  )همان،
  قرآن   فردمنحصربه   و  ممتاز  های ویژگی  از  یکی

  که چنان   است؛  آن  آورشگفت   ژرفای   و  عمق  کریم،
  آن  دربارۀ  ـ  السّالمعلیه   ـ  علی  امام   ناطق،  قرآن

 داده   نشان  تاریخ  و  « قعره  یُدركُ  ال   بحراً   و: »فرمود
  جای  در  قرآن  ماندگاری   و  جاودانگی  راز  که  است
  و   افکار  برای   آن  همیشگی  طراوت  و  تازگی   زمان،

 است   آن  ژرفای   و  عمق  همین  بشر  های اندیشه
 فهم  و  فکر  غوّاصان  کران،بی  دریای   همچون  که
  پایان  نقطۀ   به   گاه هیچ  و  پذیردمی   خود  در  را
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  تشابه  به  عنایت  با  حقیقت  این  راز  .رساند نمی

 تجلّی   قرآن.  شودمی   روشن  کنندهتجلّی  با  تجلّی
  آدمی   ناپذیرزوال  فطرت  آن  مخاطب  و  خداست

 های پیام  روی،بدین  نژاد،  و  نسل  و  عصر  هر  در
  فرازمانی،   ژرف،  محتوایی  بردارندۀ  در  قرآن

  دیگر،   سوی   از.  هستند  شمول  جهان  و  فرامکانی
 علوم  چشمگیر  رشد  پی  در  و  اخیر  قرن  چند  در

 های کتاب  با  معارضه  ترینبیش   غرب،  در  تجربی
  گرفته  صورت  «علم »  نامبه   دینی  متون  و  آسمانی

  با   .(18ـ17ص  تا،بی   عبده،  محمودشیخ )  است
 از  علوم،  گوناگون  های بخش  به  التفات

  داروین  شناسیزیست  و  کوپرنیک  اخترشناسی
  که  بوده  این  بر  ادعا  فروید،  شناسیروان  تا  گرفته، 
 های آموزه  از  بعضی   علمی،  اکتشافات  برخی

  ـ   یا  و  ابطال   را  آسمانی  های کتاب  بنیادین
  موجب   ادعا  این  و  کنند می   تضعیف  ـ   کمدست

 علم   های حوزه  کامل  جداکردن   به  جمعی  که  شد
 نظریات  مانند:  آورند  روی   آسمانی  های کتاب   و

  و   ها،پوزیتیویست  و  هااگزیستالیست  کانت،
 متون  های گزاره  تأویل  و   توجه  به  دیگر  ایعده 

 اعتباری بی   از  وسیله،بدین   تا  پرداختند  دینی
  جلوگیری   متدیّنان  سرخوردگی  و  آن  قطعی
 که  یهایپرسش   از  یکی  نیز  اسالم  جهان  در.  کنند 

 قرآن  رابطه  مسأله  شده  مطرح   قرآن  با   ارتباط  در
  و  آسمانی  هدیۀ  ترینکامل   و  آخرین  عنوانبه

  اندیشمندان   فکری   تالش  محصول  یعنی  علوم،
  است   طبیعی   علوم  و  انسانی  علوم  از  اعم  جهان،

 را  فرهیختگان  تفکر   و  ذهن  پیش،  هامدت  از  که
 و   افراط  عمل،  در  و  ساخته  مشغول  خودبه

 که   ای گونه به .  است   داشته   پی  در  را  هاییتفریط
 تجربی  علوم  با  را   قرآن  آیه  سیصد  از  بیش  برخی

  ، 1  ج  ،1385  اصفهانی،   )رضایی  اندکرده  تطبیق
 ارتباط  ادعای   موارد،  بسیاری   در  و.  (15  ص

 دیگر  برخی   و  اند نموده  علوم  با   را  قرآن  تنگاتنگ
  و   شده  منکر  را  علوم  با  قرآن  ارتباط  نوع  هر

  قرآن  بر  تحمیل  را  قرآن  از  علمی  مطالب  برداشت
  انصافی بی  گرچه.  انددانسته  «رأی   به  تفسیر»  و

  ایگرایانهاعتدال   و  خالصانه  های تالش  اگر  است
  ساحت   به  خالصانه  عشق  و  داری دین   سر  از  که

  اثبات   جهت  در  یا  و   آن  حریم  از  دفاع   حسّ  و   قرآن
  نادیده   است،   گرفته   صورت  آن   علمی  اعجاز

 و  قرآن  رابطۀ  مسألۀ   حال،  هربه  اما  شود،  انگاشته 
 و   سؤاالت  بارهاین  در  و  است  جدّی   مشکلی  علوم

  باشند می   مطرح   اساسی  هاییپرسش 
  و   سؤاالت  این  (. 163  ص  ،1392  محمدی،خان)

 علمی  های گزاره  برداشت   زمینۀ   در  هااین  نظایر
 و   قرآن  از  انتظار  نیز  و  شناسیزبان  و  قرآن  از

 این  در  که  دیگری   های بحث   همچنین  و  آن  قلمرو
  مستقلی   کاوش  نیازمند  هستند،  مطرح  زمینه

  نیز   و  منطق  و  عقل  از  استفاده  با  که  باشندمی 
 قشریگری  از  پرهیز  و  زدگیعلم  هرگونه   از  دوربه
 های دیدگاه  آوری جمع  با  و  ظاهرنگری   و

 مورد   در  معاصر  جدید  نظریات  و  دانشمندان
  تدوین   شناسی،زبان   مسائل  و   «هرمنوتیک»

  متن   از  صحیح  تفسیر  روشن  مبانی  و  اصول
 عنوانبه   تا  نمایندمی   ضروری   را   قرآن  جاودانۀ
  ی قرآن  پژوهشی،  های گروه  تمامی  برای   مبنایی 
 از  مستند  و  صحیح  های برداشت  جهت  در  علمی
  ارزیابی   و  سنجش  برای   معیارهای   نیز  و  قرآن

 در  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  محققان  تحقیقات
 کشف   و  علمی  و  دینی  معرفت  بالندگی  در  نهایت،

  بین   هاچالش  برای   پاسخی  و  بوده  مؤثر  حقیقت
.  باشد  یقرآن  باورهای   و  علمی  دستاوردهای   برخی
 را  آن  منشأ  که  انسان  کامل   خلقت  دربارۀ  بحث

 و  داندمی   نماانسان  حیوان  از  بلکه   خاك،  از  نه
 آسمانی  حقایق  که  «فرویدی   کاوی روان»  نظریۀ

  را آن  حقایق  دانسته،  امیال  سرکوب  عامل  را
  نیوتن   شناسی کیهان  نظریۀ  و  سازدمی  مخدوش

 جدید  تلّقی  با  انیشتین  «نسبیت»  و  پالنک  ماکس
  جهان   با  خداوند  ارتباط  نحوۀ   که  زمان  و  علیّت  از
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  جدید   های پیشرفت  نیز  و  نمایدمی   متحوّل   را

 های مولکول  کشف  یا  مصنوعی  هوش   و  ای رایانه
DNA  را  قرآن  شناسیانسان  نگرش  که 

  ص   ،1368  )خسروپناه،  نماید؛می   آمیزمخاطره 
 که   هستند  هایینمونه .  تلخیص(  با  ،335

 . کنندمی  طلب  را خور در هاییپاسخ  و هاحلراه
 

 قرآن ماندگاری  راز
  و  موضوعی   اصل  یک  عنوانبه   تردید،   بدون  اما

  تنها   کریم  قرآن  که   است  شده  پذیرفته  مسلّم،
 تصرّف  و  تحریف  از  که  است  وحی  دلیلبی   نسخۀ
  اساسی  و  اصلی  نقش  اگرچه  مانده؛  محفوظ  بشری 

  حقیقی   معارف  به  او  رساندن  و  انسان   هدایت  آن
 تکامل  راه  در  هاانسان  را   آنچه  تا  شده  نازل  و  است

  است،   متعال  خدای   به  تقرّب  همان  که  حقیقی،
  سترگ،   کتاب  این.  بیاموزد  هاآن  به  و  دارند  نیاز

  شناسی، کیهان   فیزیک،  کتاب  کهآن  با
 بیان  درصدد  نیز  و  نیست  آن  مانند  و  شناسیزمین 

  با   تنهانه  همهاین   با  باشد،نمی  علمی  مسائل
 به  که)  علمی  قطعی  های یافته  و  علمی  حقایق

 اگر  بلکه   ندارند،  تعارضی(  گردندبرمی   عقلی  قطع
 بدوی  و  ابتدایی  خورد،می   چشمبه   هم  تعارضی

  حاوی  قرآن.  شودمی   رفع   تأمّل  و   دقت  با   و  است
  علمی   نکات  و  باشدمی   نیز   علوم  از  هاییگزاره

  ، 1389  صداقت،) )  است  ساخته   مطرح   را  بسیاری 
  برداشت  قابل  ظهور   یا  صراحت  به   که   .((22  ص
  اثبات   نظریات  و  قوانین  ترینتازه  با  و  باشندمی 

  توان می   نمونه،  برای   دارند؛  هماهنگی   علمی  شدۀ
- 38)یس/  خورشید  حرکت  همچون  مواردی   به

  لقاح   (89)نحل/  زمین  و  هاکوه  حرکت  (41
 (36)یس/  ها،آن  زوجیت  و  (22)حجر/  گیاهان
  اشاره(  173)بقره/  خون  و  خوك  گوشت  حرمت

 کهاین   نه  هستند،   واقعیت   بیانگر  مفاهیم   این  .کرد
 مدار   و  باشند   شده  ارائه  زمانه  عرف  و  فهم  طبق

 الهی  ارادۀ  و  قصد  کشف  محور  بر  قرآن  از  برداشت

  آن   متن  پذیری فهم   و  معناداری   و  قرآن  آیات  از
  ، 2  ج  الکبیر،  التفسیر)  وحی  نصّ  عقل،  که  است
  )ع(   معصوم  امامان  و  پیامبر  منش  و  سنّت  (.3  ص

  باشد می   آن  گواه  و   شاهد  مسلمانان  جاری   سیرۀ  و
  اعتقاد   این،بر  افزون  . (24ص  ،1375  ساروخانی،)

 آیات  در  که   هاییتوصیف  با  قرآن  ناپذیری فهم   به
  موعظه،  هدایت،  مانند  آمده،  قرآن   برای  وحی
  اساس،  این  بر.  باشدمی   ناسازگار  نور  و  شفا   ذکر،

 معانی  کشف  و  شدننزدیک  برای   ای وسیله  تفسیر
 انتساب  شرط  و   است  آن  فهم  و  قرآن  مدلوالت  و

 روشمند  ای گونهبه  که  است  آن  ،قرآن  به  سخنی
 به   آن  استناد  نحوۀ  و  شود  کشف  قرآن  متن  از

  هدف   به  اگرچه  قرآن  زیرا  شود؛  داده  نشان  متن
  در  کتابی  حال،عین   در  اما  شده،  نازل  مردم  فهم

  از   محشون  و  شیوایی  و  بالغت   و  فصاحت   نهایت 
  بدایع   و  رمز  اشاره،  تشبیه،  تمثیل،  استعاره،  کنایه،
  اسالم   نهضت  فرایند   اقتضای   به  نیز  و  است  ادبی

  )ص(  پیامبر  عصر  اسالمی  جامعۀ  گیری شکل   و
 از  بعدی   های نسل  مستلزم  آن  فهم   و  شده  نازل

  و   پیوسته  قراین  از  آگاهی   و  آیات  نزول  فضاهای 
  ص   ،1392  ارکون،)  باشدمی   قرآن  متن  ناپیوسته

  مفاهیمی   به   یابیدست   و  پژوهش  بنابراین،  (.130
  بیان   کریم  قرآن  در  گوناگون  علوم  حوزۀ  در  که

 و  وسیع  و  عمیق  های کاوش  نیازمند   اند،شده 
  و   هاواژه  به  اتقان،  بر  عالوه  که  است  روشمندی 

  ها، واژه   مفهوم  و   معنا  در  بلکه   نکند،  بسننده  الفاظ
 و  شود  دقت  استفاده   قابل  های پیام  و  هاعبارت

  احراز   و  عقالنی   بدیهیات  و   اصول  با  مقایسه  از  پس
  یقینی   های گزاره  سایر  با  هاآن  با  مخالفت  عدم
 از  جز  مهم  این  و  .گیرد  قرار  استفاده  مورد  ی،قرآن

  در   متخصص  و  اندیشژرف  پژوهانقرآن  عهدۀ
  از   که  کسانی   نیست؛  ساخته  علمی  های گرایش
 و  نگری سطحی   نیز  و  تفریط  و  افراط  هرگونه

 تحمیل  هرگونه  از  و  بوده  دوربه   خودباختگی
  این   ،قرآن  حریم  و  باشند  برحذر  قرآن  بر  مطالب
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  گوناگون   ابعاد  از  که   را  آسمانی  سروش  آخرین
  غیبی   اخبار  عالی،  محتوای   بالغت،  فصاحت،  مانند

 سیدباقری،)  کنند؛  حفظ  باشد،می  معجزه  علمی  و
 در  تسامح  و تساهل هرگونه زیرا  .( 51ص ، 1394

  ترین سخت   خور  در  مقدس،  این  فهم
»هاستنکوهش   علی  اَم  قرآنال   یتدَّبرونَ  اَفَال: 

  که   است  روشن(  24:  محمد)  ؛«اقفالُها  قلوب
  و  اصول  براساس  یقرآن  علمی  مفاهیم   استخراج

  مبانی   و  اصول  نیز  و  تفسیری   شدۀ  شناخته  مبانی
  جانبه  همه  و  عمیق  تالش  علمی،  شدۀ  شناخته

 این،  بر  عالوه.  طلبد می  را  متخصصان  گونه  این
  جان   و  اندیشه  بال   بر  قرآن  الیۀ  هزار  حقایق
  آن   باطن  و  کنه  به  یابیراه  و  آیدنمی  فرود  همگان

 الّا   الیَمَسُّه»  : هاست جان  ترینصافی   ویژۀ
 محکمات،  بر  عالوه  نیز  و(  79:  واقعه)   «المطَّهرونَ
  اندیشۀ   درخور  آن  هضم  که  دارد  متشابهی

  علم   در  راسخان  و  بشری   نخبگان  و  فرهیختگان 
  « العِلم  فی  الراسخون  و  تأویلَه   یعلمُ   ما  و: »است

 ایشان  وجود  نور  پرتو  از  دیگران  و(  7:  عمران  آل)
  گردند   مندبهره   سرمدی   فیض  این  از  توانندمی 

  تذکر   اینجا،  در  .(4؛ص 1394زنجانی،  موسوی )
  اگرچه   کریم  قرآن  :نمایدمی  ضروری   نکته  چند

  در   سبحان  خدای   سوی   از  مردم  فهم   هدف  به
 آن  زبان  و  شده  نازل  عربی  مفاهمۀ  زبان   قالب
  استعاره،   کنایه،  وجود  ویژگی  همان  با   است،   عرفی
 و  است وحی ها،این همۀ با ولی  آن در...  و مجاز

 رمزی،  زبان  از  نمودهایی  و  آلود،راز  و  تو  در  تو
  حد   در  هاانسان.  دارد  خود  در  نیز   ادبی  و  علمی
 را  آن  و  بگیرند   بهره   آن  از  توانندمی   خود  وُسع

  با   که  تفسیر،  طوالنی  تاریخ.  کنند  کشف
 هر قطعاً و درآمده نگارش به گوناگون های صبغه 
 آن  فاقد  دیگری   که  دارد  خود  در  نکاتی   تفسیر
 رو،این  از.  ادعاست  این  بر  گویایی  شاهد  است،
  اقتان   و  صحّت  در  دقت   و  کامل  احتیاط   ضمن

  واهمه  رأی   به  تفسیر  شائبۀ  از  نباید  ها،برداشت

  در  فن  اهل  بلکه(  110  ص  الصلوۀ،  آداب)  داشت،
  سخن   قرآن  با  شهامت   و  جرأت  با  باید  ای رشته   هر

 تر عقالنی   با  و  کنند  مطرح  را  سؤاالتشان  و  بگویند
  عنایت  با  .دارند  دریافت  پاسخ  انتظاراتشان،  کردن

  رابطۀ »  موضوع  حساسیّت  و  کریم  قرآن  عظمت  به
 اندیشنازك  محققان  است  الزم  «علوم  و   قرآن
  واقع   با  مطابق  قطعی   وحی  که  باشند  داشته  توجه

  انطباق   متغیّر  ظنّی   علوم  با  نباید  را  االمرنفس   و
 معرض  در قرآن دادن قرار جز پیامدی  زیرا دارد؛
  قطعی   سند  این  انداختن  حجیّت  از   و  شک  و  وهم

  ش،1296  ق،  1335  خرقانی،)   ندارئد  آسمانی
  قرآن   از  برداشت  هرگونه  از  باید  رو، این  از  .(74ص

  نوع  هر  و  نقلی  و  عقلی  قراین  گرفتن  نظر  در  بدون
  و   معتبر  غیر  های تأویل  و  قرآن  بر  نظریه  تحمیل

  اگرچه   که  ظنّی،   علوم   وسیلۀبه  قرآن  تفسیر  نیز
 صفر  به  مقابل  احتمال   اما  است  آوراطمینان

  شدۀ   اثبات  مسائل  تربیش   که  چنان.  رسدنمی
  با   باید تنها  .بپرهیزند  ،قبیلند  این  از  تجربی  علوم

 و   ترکامل   فهم  به  علوم  قطعی  مطالب   به  استناد
 تجربه  بر  عالوه  که  علومی  پرداخت؛  قرآن  ترجامع 

 تعمیم  طریق  از  آن   به  اطمینان  که   آزمایش،  و
  عقلی   برهان   با  آید،می   دستبه  ناقص   استقرای 

  معنای   و  قرآن  آیات  ظاهر   با   نیز   و  باشد  شده   اثبات
  نقلی   و  عقلی   قراین  و  هاواژه  اصطالحی  و  لغوی 

  کتاب   این  مجهول  حقایق  و.  باشد  هماهنگ
 جویان حق  اختیار  در  و  کنند   کشف   را  آسمانی

  از   ای فرضیه   نشدن  تأیید  صورت  در  و.  دهند  قرار
 حال،عین   در  و   قطعی  دالیل  با  تجربی  علوم

 را   آن  توانمی   ،قرآن  ظواهر  با  فرضیه  آن  موافقت
  ، 9  ج  ،1378  نایینی،)  کرد  ذکر  احتمال  حد  در

 .(طالقان  سیدمحمود پاورقی مقدمه، 
 

 گیری نتیجه
 تشویق   دانش   کسب  و   مطالعه  به  را  انسان  اسالم

 سوی به  را  او  نهایت  در  علوم  همه  زیرا  کند  می
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  گویند می   دلیل  همینبه .  دهندمی   سوق  خداوند
  بهتر   را  خدا  شود،   بیشتر  علمش  عالم  هرچه

  همه   در  و  دارد  خوف  خدا  از  نتیجه  در.  شناسد می 
  خداوند .  گیردمی  کاربه  را  او  دستورات  کارهایش

  و   27  های آیه(  فاطر)  35  سورۀ  در  رابطه  این  در
  ماء   السّماء  من  انزل  اهلل  أنّ   تر  ألم»  :فرمایدمی   28

  الجبال   ومن  ألوانها  مختلفا  ثمرات  به  فأخرجنا
.  «سود  وغرابیب  ألوانها  مختلف  وحمر  بیض  جدد

  که  فرستاد  فرو  آبی  آسمان  از  خداوند  ندیدی   آیا
  خارج (  زمین  از)  رنگارنگ  های میوه   آن  بوسیله

(  پروردگار  لطف  به )  نیز  هاکوه  از  و  ساختیم 
  به  و  سرخ  و  سفید   شده  آفریده  هاییجاده
 از   و  سیاه   کامالً  رنگ  به  گاه  مختلف  های رنگ

  با   انواعی  پایان  چهار  و  جنبندگان  و  هاانسان
 از: است  چنین  حقیقت(  آری ) مختلف، های رنگ
  او   از  دانشمندان  تنها  خدا،  بندگان  میان
  با )  استخداوند،  غفور  و  عزیز  خداوند  ترسندمی 

 دهد می   گواهی  ، (هستی  جهان  واحد  نظام  ایجاد
  صاحبان   و  فرستگان  و  نیست   او  جز  معبودی   که

  گواهی   ،(مطلب  این  بر  ای گونه به  هرکدام)  دانش،
  قیام (  عالم  تمام  در  خداوند)  کهدرحالی  دهندمی 
  توانا   هم   که   نیست،  او  جز  معبودی   دارد  عدالت   به
  است ارزش با کسی   چنین آیا .است  حکیم هم و
  مشغول   عبادت  به  شب  ساعات  در  کهکسی  یا

  آخرت   عذاب  از   قیام،  و  سجده  حال  در  و  است
!  است؟  امیدوار  پروردگارش  رحمت  به  و  ترسدمی 
»بگو   که کسانی   با  دانندمی   کهکسانی  آیا: 

  متذکّر   خردمندان  تنها!  یکسانند؟  دانندنمی
  شده،   داده  علم  ایشان  به  کهکسانی.  !«شوندمی 

 حق  شده  نازل  تو  بر  پروردگارت  سوی   از  را  آنچه
 هدایت  حمید  و  عزیز  خداوند  راه  به  و  دانندمی 
  بسیار  کریم  قرآن  در  عالم   و  علم  ارزش  .کندمی 

  بیاموزد،   علم  بیشتر  انسان  هرچه  زیرا.  باالست
 تعجبی  پس.  بردمی  پی  خداوند  وجود  به  بیشتر
 با  رابطه  در  شد  نازل  که  ایآیه  اولین  که  ندارد

 خداوند  نزد  در  . باشد  نوشتن   و  خواندن  به  دعوت
  طریق   از  زیرا  باالست   عالم  منزلت  و  علم  مرتبه
 از  .رسدمی   خدا  به  ایمان  به  انسان  دانش  کسب
  او   از  دانشمندان  تنها  خدا،  بندگان  میان
  ما   به  کریم  قرآن  در  همچنین  خداوند  .ترسندمی 
  زمین   و  هاآسمان  در  او  آیات  در  که  کندمی   امر

  بسیاری   های آیه  در  کریم  قرآن  در  .کنیم   تفکر
 بر عالوه .  گیرند می   قرار  تحسین  مورد   دانشمندان

  دو   در (  عمران  آل)  3  سورۀ  در  شد،  ذکر  چهآن
.  شناساندمی  را  خردمندان  خداوند  مختلف  جای 

  پرستند می  را  خدا  که  هستند  کسانی  خردمندان
 اگر  . کنندمی   تفکر   و   تدبر  عمیقاً   او  آیات  در  و

  کاری   کند  هدایت  را  کسی  بخواهد  خداوند
  یقیناً .  باشد   داشته  یادگیری   و  درك  او  که   کندمی 

  علم   بین   اسالم  در  .است  یادگیری   محصول   دانش
 و  نزدیک  سالم،   رابطه   بلکه   نیست،  تضاد  مذهب   و

  ز، غم  و  قلب  بین  اسالم  در.  دارد  وجود  متعادلی
  زمینی   و  مادی   آنچه  و   آسمانی  و  معنوی   آنچه  بین 

  هر  به  که   الهی  تعادلی  دارد،  وجود  تعادل  است
 و  علم   .دهدمی   را   خود  ارزش  فوق  موارد  از  یک

  موجب   که  دارند  تنگاتنگی  رابطه  چنان  قرآن
  این   که  دلیل  این   به  خصوصبه .  است  تعجب
  . ناسازگاری   نه  است   هماهنگی   راستای   در  رابطه
 مطالعه  به  را  اسالم  صدر  مسلمانان  کریم  قرآن
  اسالمی   مذهبی  مطالعات  با  همراه  مختلف  علوم

 در  آلمان  سفیر  هفمن،  مرد  دکتر.  خواندمی  فرا
  شکوفایی   اساس:  گویدمی   رابطه  این  در  رباط

 دانش  کسب  برای   انسان  عطش  اسالمی،  مطالعات
.  بود  ذهنشان  کارگیری به   برای   مسلمین  آمادگی  و
 بردمی  نام  را  اسالم  صدر  مسلمان  دانشمند  14  او

  بن   .بخشیدند  غنا   جهان  علمی  تحقیقات  به   که
  برای  تالش  اولین   که(  888  فوت)  فرنس

  به   را  سفر  وسیله  عنوانبه  هوا  جریان  کارگیری به
  علم   که(  846  فوت)  خوارزمی  .دهندمی   نسبت  او

  گرفته  او  نام  از  لگاریتم  کله  و  کرد  ابداع  را  جبر
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  کتاب   که  .(864  ـ  935)  رازی   بکر  ابن  .است  شده

  دانشجویان   مرجع  کتاب  قرن  چند   او  پزشکی
 سینا   ابن  .بود  اروپا  های دانشگاه   در  پزشکی

  که (  980  ـ  1037)  پزشک  و  فیلسوف (  اوسینا)
  و   مؤسسات  در   او  پزشکی  المعارفدایره

  استفاده   نوزدهم  قرن  تا  اروپایی  های دانشگاه
 چهآن  مخترع (  965  ـ 1039)  هیثم ابن   .شدمی 

  .شدمی   نامیده  خانه  تاریک  نور  فیزیک  در  که
 مرد   و  علم  نگارتاریخ(  973  ـ 1050)  بیرونی

  شناسی، معدن  شناسی،ستاره   که  سیاست
 خیام  عمر  .آموخت  را  دیگر  علوم  و  داروشناسی

  ریاضیات،   در  که   بزرگ   شاعر(  1211  فوت)
 . داشت تبحر دیگر علوم و شناسیستاره 
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 قرآن های گیاهی در علوم و فرآورده
 
 2پورفاطمه زینلیو  1محمد اسماعیل مجلسی 

 

 نویسنده مسئول: ) ی زاهدانقرآنبزرگمهر،دانشکده علوم بلوار ، مدرس ارشد درس دفاع مقدس  استان سیستان و بلوچستان

BASIREBRAT@YAHOO.COM ) 
 

 چکیده 
 شده  مطرح   موضوع  تناسببه  گیاهان  این   از  ایپاره  کائنات  خالق  و  حکیم  آفریدگار  کالم  عنوانبه   کریم  قرآن  در

  برای   تالش   و  گیاهان  اهمیت   شناخت  . شمرد   گیاهان  نوع  این   اهمیت   و  ارزش  از   اینشانه   را  آن  توانمی   که  است
 و   گیاهان  از   اصولی  غیر   استفاده   یا  و  تخریب   عدم   دیگر   عبارتبه   و  آنها  ثمرات  و   آنها   از   یاستفاده   و   مراقبت 
  خاصی  یزاویه   از  قرآن.  است  شناسیگیاه  دارد؛   ایارزنده   مطالب  آن،  درباره  قرآن   که  هاییدانش   از  یکی  .درختان

 را  گیاهان  متعال،  خداوند.  است   شده  نازل  آنها  اجزای   و  انواع  گیاهان،  درباره  فراوانی   آیات   و   نگرد می   گیاهان  به
  کرده   یاد  سوگند  آنها  از   برخی  به  و  دانسته  بهشتی  هاینعمت  از  حتی  و  خود  نعمت  را  آنها  زیرا  شمرده  ارجمند
  قدرت  هاینشانه   دیگر   سوی  از   و  خدا  نعمت  سویی   از  را  گیاهان  ،قرآن  خدا  نعمت  سویی  از  را  گیاهان  ،قرآن.  است

 هستند؛  محور  دو  این  پیروان  درختان  خصوص به  و  گیاهان  یدرباره   قرآن   آیات.  داندمی   پروردگار  وجود  و  حکمت
  روزی  نعمت،  عنوانبه  گیاهان  از  ”لکم  رزقاً“   و  ”تحصوها  ال اهلل  نعمه  تعدوا  ان  و“  قبیل  از  آیاتی  در   روشنیبه   قرآن

  که   سانبدین   دارد   انگیزدل   و  لطیف  بیانی  درختان،  بودن  نعمت   معنای  تبیین  در   مؤلف.  کندمی   یاد   برکت   و
 آشکار  بسیار  درختان  مادی  هایسودمندی .  معنوی  نعمت  هم  و  هستند  هاانسان  زندگی  مادی  نعمت  هم  درختان
 جامعه  های نیازمندی   از   عظیمی  بخش  که  چهارپایان  و   بردمی   بهره  آنها  از  مستقیم  طوربه   آدمی   اینکه  چه  است

 بدین   گیاهان  هایسودمندی   و   هابرکت  توصیف  در   قرآن  اما.  کنندمی   تغذیه   آنها  از  نیز   آورندمی   فراهم  را  انسانی
  شماربه   زمین  زینت  گیاهان،  ،قرآن  نگاه  از  داند؛ می   ایارزنده  معنوی   و   روانی  آثار  دارای  را  هاآن  و  کندنمی   بسنده

 را  زمین  اندام  که  هستند   انگیزیدل   و  آفرینبهجت   فاخر،  نرم،  پوشاک  گیاهان  و  هاسبزه   واقع   در   و   آیندمی 
 زاران سبزه   و  هاسبزه   گیاهان،  درختان،.  اندآمده   در  زمین  برای   آورنشاط   و  دیدنی  بس  آرایشی  بسان  و  اندپوشانده 

 آنها  به  بصیرت   سر  از  آدمیان  اگر.  اویند  جمیل  جمال  و   حکمت  قدرت،  نشانگر  و   هستی  نشانه  ها،آب   همانند  نیز
 .  آید می  فراهم آنان  در خداوند به اعتقاد  زمینه بیندیشند آنها در سالم  ذهنی و پاکیزه فطرتی  با و بنگرند

 
 علوم  ،بصیرت ،زمین زینت ،معنوی نعمت، گیاهان اهمیت  ،کریم قرآن: های کلیدیواژه

 
 مقدمه
  آیات   از  برخی  به  کریم  قرآن   در  عزوجل  خداوند
  بیان   به   آنها   در  و   کرده  اشاره   هستی  در  موجود
 از   مردم  که  پرداخته  طبیعت  حقایق   از  برخی

  حتی  که  حقایقی  اند،بوده   خبربی   وجودشان
 وجود  گذشته،  فیزیکدانان  و  فیلسوفان  از  ایعده 

 کردندمی   انکار  را  حقایق  آن  همه  یا  برخی
  زمین   رستاخیز  زمان  را  بهار  فصل  خداوند،

  آن  ق،  سوره   11  تا  9  جمله  از  آیاتی  در  و  داندمی 

 انسان.  شماردمی  انسان  رستاخیز  همانند  را
  و   گیرد  عبرت  زمین   رستاخیز  این  از  بایستمی 

  زداید می   ایام  غبار  از  را  خانه   و  تن   که  طورهمان
  روان   و  جان  پردازد،می   هاآالیش  پاالیش  به  و

 و بپاالید هازشتی  و هاکینه  غبار  از نیز را خویش
  در  اگر  .بیاراید  ها زیبایی  و  هاخوبی  به  را  خود

  کنیم،   نگاه  گیاهان  ویژهبه   متعال  خدای   مخلوقات
 شویم؛ می   متحیر  آن  ماهیت  و  نشأت  نحوه  از
 .است  آب  گیاهان  این  همه  اصلی  ماده  آنکه  ویژهبه
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  در   زمین  خاك  با  بارد،می   باران  کههنگامی 

  و  آب  تارذ  بین  دفع  و  جذب  نیروی   و  آمیزدمی 
  خاك   حجم  آن  نتیجه  در  که  گیردمی  شکل  خاك

  که   است  علمی  واقعیت  یک  این.  یابدمی  افزایش
  و  واضح  ما  بر  مختلف  های آزمایش  از  پس  و   امروز

  زمان   و  کریم  قرآن  نزول  هنگام  اما  است،  مبرهن
 چیزی   مورداین  در  هیچکس(  ص )  اکرم  پیامبر

 این  دقت  با  کریم  قرآن  حالیکه  در  دانست،نمی
»است  داده  توضیح  ما  برای   را  مراحل   وَتَرَی: 
 وَرَبَتْ  اهْتَزَّتْ  الْمَاءَ  عَلَیْهَا  أَنزَلْنَا  فَإِذَا  هَامِدَۀً  الْأَرْضَ

  ادله  از دیگر دلیل) و «بَهِیجٍ زَوْجٍ کُلِّ مِن وَأَنبَتَتْ
  وقتی  بنگری  را زمین ( که آن معاد  بر خدا قدرت
 آن  بر  باران  چون  گاه  آن  باشد   گیاه بی  و  خشک

  نمو (  آن  در  هاتخم)  و  درآید  حرکتبه   باریم  فرو
  به   (.5  الحج)  برویاند  زیبا   گیاه  نوع   هر  از  و   کند
»کنید   دقت  دقیق  تعبیر  این   « هامدۀ  االرض: 

 ایستدنمی   باز  حرکت   از  آن  ذرات  خشک  زمین
  باران  وقتی.  است  ضعیف  آن  حرکت  بسیار  ولی
  و   گیرندمی   فزاینده  سرعت  ذرات  این  باردمی 

  عمل   این  که   کندمی   ذخیره  خود  در  را  آب  خاك
  گیاه   برای   آن  تداوم  تضمین  و  غذا   تشکیل  باعث

 و  تداوم  خاصیت  تعالی  خدای  .شودمی 
  اگر   و   داده  قرار  را  خاك   ذرات   در  آب   سازی دخیره

 وجه هیچ  به  نداشت  وجود  خاك  در  ویژگی  این
 دانشمندان.  نداشت  وجود  حیات  ادامه  امکان
  ذخیره   ظرفیت   خاك  که  اندکرده  کشف  امروز
 متمادی   های سال  برای   آب  از  زیادی   بسیار  حجم

  علمی   دقت   با  همچنین  کریمه  آیه  این  .دارد  را
  به   است؛   گفته   سخن  گیاه  روئیدن  مراحل  از  تمام
  خاك   ذرات  با  آب  و  باردمی  باران  ابتدا  که  ای گونه 

  حرکت   به  ذرات  این  سپس   شده،  مخلوط
 آن  از  پس.  یابدمی   افزایش  آن  حجم   و  آیدمیدر

 و   مکیده  را  آب  این  خاك  در  موجود  بذرهای 
  گیاهان   رویش  فرآیند  و  کند می  رشد   به  شروع

  کریم   قرآن  عظمت  و  اعجاز  از  این.  شودمی   آغاز

:  اهتزت)  کلمه  سه  در  را  مراحل  این  تمام  که  است
:  وأنبتت   / کند  نمو  و  رشد  :وربت  /درآید  حرکتبه

 در.  است  کرده  خالصه  و  داده  توضیح(  بروید
  امور   به  دانشمندان  توجه  اخیر،  های سال 

 توازن  اهمیت  به   و  یافته  افزایش  محیطیزیست
  از   اعم  موجودات  حیات  بر  آن  تأثیر  و  زیستی
 ویژه به   اند؛برده پی  گیاهان  و  حیوانات  ها،انسان

 قرن  تمدن  تحمیلی  های آلودگی  آنکه  از  پس
  تعالی   خدای  . است  شده  آفرینمشکل   بیست

  سمی   مواد  از   هوا  تصفیه  برای  ای وسیله  را  گیاهان
  گیاهان  دانیممی  که   همانطور   است؛   داده  قرار
 مصرف  را  هوا  کربن   گاز  باردهی  و  تغذیه   برای 
  شده  سبز   فتوسنتز   نام   به  فرآیندی   طی   و  کنند می 

  گیاهان   فرایند  این  نتیجه   در.  دهدمی   بار  و
 خود   حیات  ادامه  برای   انسان  که  را  اکسیژنی

  است   آن  عجیب  و  کنندمی  آزاد  کند، می   تنفس 
  حجم   با  مناسب  زمین  روی   در  موجود  گیاهان  که

  انسان   که  اکسیژنی  میان  واقع  در  .است  اتمسفر
  کنند، می  آزاد  گیاهان  که  اکسیژنی  و  دارد  نیاز

  که   کربنی   بین   دیگر  طرف  از  و  دارد   وجود  توازن
  دریافت   گیاهان  که  کربنی  و  کندمی  آزاد  انسان

  در   کریم  قرآن.  دارد  وجود  تناسب  نیز  کنندمی 
  در  علمی  هیچ  که   زمانی  در  دقیق  توازن  این  مورد
  خداوند   و  گفته   سخن   نداشته   وجود  مورد  این
»فرمایدمی    رَوَاسِیَ  فِیهَا   وَأَلْقَیْنَا  مَدَدْنَاهَا   الْأَرْضَ: 

  هم   را  زمین  و).  «مَّوْزُونٍ  شَیْءٍ  کُلِّ  مِن   فِیهَا   وَأَنبَتْنَا
 و  نهادیم  بر  عظیم  های کوه  آن  در  و  بگستردیم  ما
  موافق  و  مناسب  نبات  هر  و  گیاه  هر  از  آن  در

 «19:  »الحجر  ؛ .(برویانیدیم  عنایت  و  حکمت
  اثبات  توازن  این   دانشمندان  پژوهش  براساس

  نسبت   اگر  مثال  عنوانبه  که  ای گونهبه   است؛  شده
  بیشتر   اگر   است  درصد  21  که   اتمسفر  در  اکسیژن

  باشد   کمتر  اگر  و  گرفت  خواهد  آتش  زمین  شود
  گاز   نسبت .  شد  خواهند  خفه  موجودات  تمام

  که   است  درصد  یک  از  کمتر   هم  اتمسفر  در  کربن
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 دچار   بشر  تمام  شود  مقدار  این  از  بیشتر   اگر

 مقدار  این  از  اگر  و  مرد  خواهند  و  شده   مسمومیت
  زندگی   و  رفت  خواهند   بین  از  گیاهان  باشد  کمتر

  در  دقیقی  نزاتو  اساس  براین.  شد  خواهد  متوقف
  قرآن   در  تعالی  خدای   که  دارد  وجود  زمینه  این

 اینجا  که  سؤالی  .است   گفته  سخن  آن  از  کریم
 پیامبر  آیا  که  است  این  شودمی   مطرح
  را   گیاهان  و  خاك  ترکیبات  اسالم  الشأنعظیم 

  شده   باعث  چیزی   چه  اند؟کرده  بررسی  و  آزمایش
  و   تخصصی  علمی  موضوعات  این   به  ایشان  تا

  پیامبر  که منبعی است بدیهی کنند؟ ورود دقیق
 خدای  کرده  دریافت  را  علوم  این(  ص)  اکرم

 قرار  خطاب  مورد  را  بشریت  همه  که   است  سبحان
  به   را  علوم  این  او  که  است   کرده  تأکید  و  داده

  11  و  10  آیات  در  خداوند  . است  آموخته  پیامبر
  باران  بارش  با  زراعت  و  گیاهان  رویش  نحل،  سوره

  داند می  اندیشه  و  تفکر  اهل  برای   الهی  آیات  از  را
  چرخه  این  در  اندیشه   با  تا  خواهدمی  ایشان  از  و

  را   رستاخیز  و  معاد  چون  حقایقی  گیاهی،  زندگی
 با   ی رابطه  در  که  قرآن  آیات  از  .کنند  درك

  خداوند   که  گیریممی   نتیجه  شد  آورده  گیاهان
  چندین  گیاهان  بحث  کشیدنپیش   با  متعال
  گیاهان   -1:  بیاموزد  ما   به   خواهدمی   را  مطلب
  و   قدرت  و  متعال  خداوند  وجود  از  ای نشانه 

 دیگر   مانند   نیز  گیاهان   -2.  هستند  خدا  حکمت
  متواضع   و  کرده  سجده   خدا  برابر  در  موجودات

  طبیعیِ   سیر  به  توجه  - 3.  هستند  خداوند  درگاه
  -4.  کندمی  اثبات  را  قیامت  ما   برای   گیاهان،
  هستند   مَثَلی  سال  مختلف  مراحل  در  گیاهان

  مثل   هم  انسان  -5.  آن  بودن  ارزشبی  و  دنیا  برای 
 .دارد رویش گیاه

 
   گیاهان درباره خدا کالم واالی ارزش-2

  مقام   و  مسلمانان  بین   در  خدا  کالم  واالی   ارزش
  و   هازمان  تمام  در  الهی  بزرگ  معجزه  این  بلند

 را  جهان  سراسر  دانایان  و  پژوهان  قرآن  ها،مکان
 و   توان  اندازه  به   هرکس  و  ساخته  خود  شیفته
  است  کوشیده  آیات  تفسیر  و  تاویل  با  خود  دانش
 جمله   زا  .بردارد  قرآن  معانی  از  ابهام   پرده

  اعماق   به  مرجان  و  لولو  یافتن  امید  به  کهکسانی 
 دانشمند  یک  نهاده  پای   کرانبی  دریای   این

  در  گیاهان  بررسی  به  که  است  هندی   مسلمان
 قرآن  که   گیاهانی  .است  پرداخته  کریم  قرآن
 و  نظرخواص  از  هم  است  برده  نام   آنها  از  مجید
  وقایعی   و  رویدادها  به  اشاره  ازجهت  وهم  کاربرد

  اهمیت   از  نیز  آمده   گیاهان  این  نام  با  همراه  که
 برای  گیاهان  این  شناخت  و  برخوردارند  ایویژه
 عادل،  حداد)  است  الزم  آیات  از  بسیاری   فهم

  مَنّ: :  یقرآن  نام  (.657/  7  اسالم،  جهان  دانشنامه
  گزانگبین؛   ترنجبین:  فارسی:  متداول  های نام 

  مان؛:  عبری   منّ؛  کزنجبین،  ترنجبین،:  اردو  عربی،
  مِنّا؛ :  ملیالمی  تلگو،   تامیلی،  شیری؛ :  هندی 

  یونانی،   التینی،  روسی،  آلمانی،  انگلیسی،
 ایتالیایی. 

 
 یقرآن  اشارات-3
  وَ   الْمَنَّ  عَلَیکُمُ  اَنْزَلْنا  وَ  الْغَمامَ  عَلَیکُمُ  ظَلَّلْنَا  وَ  -1

  ظَلَمُونَا   مَا  وَ  رَزَقْناکُمْ  مَا  طَیباتِ  مِنْ  کُلُوا  السَّلْوی 
 را   ابر  و.  (57/    بقره)  یظْلِمُونَ  اَنْفُسَهُمْ  کَانُوا  لکِنْ  وَ

 سلوی   و  مَنّ  برایتان  و  گردانیدیم  سایبانتان
  شما   که  پاکیزه  چیزهای  این  از  بخورید.  فرستادیم

  بر   بلکه   نکردند،  ستم   ما  بر  آنان.  ایمداده  روزی   را
  عَشْرَۀَ   اثْنَتَی  هُمُ  قَطَّعْنا  وَ  - 2.کردندمی   ستم   خود

  قَوْمُه   اسْتَسْقئهُ   اِذِ  مُوسی   اِلی  اَوْحَینَا   وَ  اُمَماً   اَسْباطاً
  اثْنَتَا   مِنْهُ  فَانْبَجستْ  الْحَجَر  بِعَصاكَ  اضْرِبْ  اَنِ

  ناظَلّلَ  وَ  ط   مَشْرَبَهُمْ  اُناَسٍ  کُلُّ  عَلِمَ  قَدْ  عَیناً  عَشرۀَ
  کُلُوا   السَّلْوی   وَ  الْمَنَّ  عَلَیهِمُ   اَنْزَلْنَا  وَ  الْغَمَامَ  عَلَیهِمُ 

  کانُوا  وَلکِنْ  ظَلَمُونا  مَا  وَ  رَزَقْناکُمْ  مَا  طَیباتِ  مِنْ
  به   را  اسرائیلبنی.  (160  /اعراف)  یظْلِمُونَ  اَنْفُسَهُمْ 
 از  موسی   قوم  چون  و.  کردیم  تقسیم  سبط  دوازده
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  را   عصایت  که  کردیم  وحی  او  به  خواستند  آب  او
  روان   چشمه  دوازده  سنگ  آن  از .  بزن  سنگ  بر

  ابر   و.  بشناخت  را  خویش  آبشخور  گروه  هر  و  شد
 سَلوی   و  مَنّ  ایشان  بر  و  ساختیم  سایبانشان  را

  بر   که  پاکیزه  چیزهای   این  از  بخورید.  کردیم  نازل
  بلکه   نکردند  ستم  ما  به  آنان   و  ایمداده  روزی   شما

  اسْرائیلَ   بَنی   یا  -3  .کردندمی   ستم   خودشان  به
  جانِبَ   واعَدْناکُمْ   وَ  عَدُوِّکُمْ   مِنْ  اَنْجَیناکُمْ   قَدْ

 کُلُوا .  السَّلْوی   وَ   الْمَنَّ  عَلَیکُمُ  نَزَّلْنا  وَ  الطُّورِااَلیمَنَ
  فَیحِلَّ  فیهِ  تَطْغَوْا  وَال   رَزَقناکُمْ  ما   طَیباتِ  مُنْ

  هَوی  فَقَدْ غَضَبی عَلَیهِ یحْلِلْ مَنْ وَ غَضَبی عَلیکُم
 از  را  شما  اسرائیل،بنی   ای .  ( 80-81/    طه)

  کوه   راست  جانب  در  شما  با  و  رهانیدیم  دشمنتان
 نازل  سلوی  و  مَنّ  برایتان  و  نهادیم  وعده  طور

  روزی  را  شما  که  پاکیزه  چیزهای   از.  کردیم
 مبادا  تا  مگذرانیدش  حد  از  و  بخورید  ایمداده

  من  خشم  که هرکس   که رسد،  شما  به  من  خشم
 اگرچه  عربی   در  ” مَنّ.  افتد   آتش  در  برسد،   او  به
  طور به   امّا  است، «بخشش»  و  «احسان »  معنای به

  که   است  رفته  کاربه   شیرین  غذایی  معنای به   کلی
 سرگردانی  و  مصر  از  اسرائیلبنی  خروج  از  پس
  را   غذایی  ی ماده  این  خداوند  سینا  بیابان  در  آنان

  اسالم،   در  قرآن  طباطبایی،)  کرد  نازل  ایشان  بر
 ترجمه   که  یقرآن  در  علی  یوسف  عالمه(.  25  ص

  بود   شیرین  صمغی  «منّ»  که  کندمی   بیان  کرده
  دستبه   سینا   صحرای   در  گز  درختان  از  که
  نعمانی   عبدالرشید  قرآنال  لغۀ  کتاب  در.  آمدمی 

  توصیف   گیاهی  شهد  شبیه  ای ماده  «مَنّ»  آمده،
  نشیند می   درختان  بعضی  برگ  بر   که  است  شده

  از   دیگر  تعدادی .  شودمی  آوری جمع  دمصبح   و
 موالنا  آزاد،  ابوالکالم  موالنا  مانند  ،قرآن  مفسران
  موالنا   حقّانی،   عبدالحق  موالنا  ثنوی،  علی  اشراف

  دریابادی،   عبدالماجد  موالنا  و  مودودی،  ابواالعلی
  ولی   کرده  توصیف  گیاهی   ای فرآورده  را  «مَنّ»

  گیاهی   و  اصلی  منشأ   اندنتوانسته   آنان  از  یکهیچ

 که   اندنوشته   بعضی  البته .  کنند   شناسایی  را  آن
 .است  واقعی  « منّ»  همان  فعلی   ترنجبین
(  ه440-362)  بیرونی  احمد  بن  محمد  ابوریحان

  از   که  ترنجبینی  کرد  ثابت  که  بود   فردی   اولین
  مَنّ  همان  آیدمی  دستبه   «الحاج»  نامبه   گیاهی 

  کوچکی   بسیار  حشرات   کردبیان   نیز  او .  است  قرآن
  کنند می   زندگی  درختان  این  از  بعضی   روی   که

 «ترنجبین»  ی کلمه .  باشند می   ترنجبین  مولّد
  یعنی  تر. )است  «ترانگبین»  فارسی  کلمه  معرّب

  پس  هاسال   (.است  عسل  معنای به   انگبین  و  تازه
 هایفرآورده  و  گیاهان  شناخت  مورد  در  بیرونی  از

  نشد   حاصل  پیشرفتی   زمین  مشرق  گیاهی
  سال   در  (.25  ص  اسالم،  در  قرآن  طباطبایی، )

  کتاب   نویسنده  بورکهارت.  ل.ی   1237/1822
  نقل   مقدس  سرزمین  و  سوریه  ی سفرنامه   معروف

  و   فلسطین  سرزمین  در  درختان  بعضی  روی   کرد
  شیرین   صمغی  که   برند می   سربه   حشراتی  شام

  به   مشهور  مصر  در  که  بورکهارت،.  کنند می   تولید
 حشرات   این  که  کندمی   نقل  بود   برکات  شیخ
 گرمای   در  و  زنندمی   نیش  را  میزبان  درخت  ی تنه

  تراوش   مایعی  درخت  این  آفتابی   روزهای   شدید
 صمغ  صورتبه  سرد  های شب   در  که  کندمی 

 بورکهارت،  کتاب  چاپ  از  پس  .شودمی   منعقد
  نام به   معروف  شناس گیاه   دو  که   نپایید  دیری 

  در   را  خود  تحقیقات  همپریش گزارش  و  ایرنبرگ
  مَنّ   که  را  ای حشره  و  کردند  چاپ  1829  سال

.  گذاشتند  نام   مَنیپاروس  کوکوس  کند می   تولید
  تولید  سینا  درختان  از  حشره  این  که  را  مَنّی  آنان
  گز  را  درختان  این  نام  و  کردند  مشاهده  کردمی 

 خوبیه ب  نوزدهم  قرن  نیمه  در  رواین  از.  گذاشتند
 ایماده   سینا  صحرای  درختان  که   شد  روشن
  در   انسان  و  خدا  ایزوتسو،)  کنندمی   ترشح  قندی 
  مردمان   که  کردند  روایت  بعدها،  .(4ص  ،قرآن

  آوریجمع  درختان  از  را  منّ  سینا  صحرای  اطراف
.  کردندمی   استفاده   شیرین  های خوراك  در  آن  از  و
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 این  ناحیه   این  قبایل  از  بعضی  برای   حقیقت   در

 اساسبر  .بود  شیرین   منبع  تنها  گیاهی  ی شیره 
 توانمی   شده،   انجام  تاکنون  که  علمی  تحقیقات

 گونه  دو  از  آمده  قرآن  در  که  منّی  که  گفت
  گیاهی   یکی.  است  آمدهمی   دستبه   گیاه  مختلف

 علمی  نام به(  خارشتر)  «عاقول»  یا  «الحاج»  نام به
  خوراك   و  خاردار  ای بوته   که  «موروروم  الحاجی»

 شوك »  رواین  از   و  است  شتر  برای   مناسبی 
 طول .  دارد  نام  «خارشتر»  فارسی  در   یا  و  « الجمل

  اما   است  متر  یک  از  کمتر  معمواًل  بوته  این
 بین  عمق  تا  گاهی  که  دارد  بلند  بسیار  های ریشه

  صحرای   برعالوه.  رودمی   فرو  زمین  در  متر  7  تا  5
  گیاه   این  عربی  کشورهای   دیگر  و  سوریه  و  سینا

  و   شودمی   دیده  نیز   پاکستان  و  هند  و  ایران  در
  منبع   امروزه  ایران .  رویدمی  زارشوره   در  بیشتر
  نامیده   ترنجبین  آن  محصول  که  است  منّ  اصلی

 زمان  در  که  ”الحاج”    بوته  بر  عالوه  .شودمی 
 صحرای   در  معمولی  بسیار  گیاهی  موسی  حضرت

 روییدمی  ناحیه  آن  در  دیگری   گیاه  بود،  سینا
  این .  آمدمی   دستبه   منّ  آن  از  که  گزانگبین   نامبه

 ایران   و  عراق  فلسطین،   سوریه،  در  معمواًل  گیاه
 دستبه   گزانگبین  و  خارشتر  از  که  منـّی  .رویدمی 
  و   دارد  نام  کزنجبین  و  ترنجبین  ترتیببه  آیدمی 

  تجاری  کاالیی  جهان  نقاط  از  بسیاری   در  هنوز
 ؛9ص  دین،  و  علم  باربور،  ایان)  شودمی  شمرده
 (. 40ص اسالم،  شناخت بهشتی،

 
 اسرائیل بنی طعام-4
  هر   در  و  است  آمده   منّ  نام  مورد  سه  در  قرآن  در
.  است  همراه(  بلدرچین)  سلوی   یکلمه  با  آیه  سه
 خوراکی  کهاین  بر  دارد  داللت  روشنیبه  آیات  این

 ای ماده   و(  منّ)   شیرین  کربن   ئیدراتهای   شامل
  نازل   اسرائیلبنی  برای (  سلوی )  چرب   و  پروتئینی

  غیر  در.  بود  متوازنی  غذایی  برنامه  که  شدمی 
  توانستند نمی  اسرائیلیبنی  هزار  صدها صورتاین

  سال   چهل  مدت  شیرین  منّ  خوردن  با   تنها
.  دهند  ادامه  زندگی   به.(  م.ق 1491-1451)

 اعراف  سوره  در  «ابرها  ی سایه»  به  قرآن  ی اشاره
  دارد   داللت  این.  است  معنیپر  و  مهم  بسیار  طه  و

 مقیاس  چنین  در  که  درختی  هامیلیون   که
  کردمی   فراهم  منّ  مردم،  همه  این   برای   وسیعی

 سایبان  را  ابرها  متعال  خداوندِ  و.  نبود  دارسایه
.  باشند  امان  در  سوزان  آفتاب  از  تا  داد  قرار  آنان
  خارشتر   یا  «الحاج»  که  شویم   متذکر   است  الزم
 سایه   آدمی  بر  تواندنمی  و  است  کوچک  ای بوته

  با   کوچک  است  درختی  نیز   گزانگبین .  افکند
  منظور   این  مناسب  که  فشرده  و  ریز  هاییبرگ 

  نواحی   در  درختان  این  اگرچه  رواین  از.  نیست 
 برای   مناسب  سایبانی   اما  بود  زیاد  بسیار  سینا
  اگرچه.  نبود  شانسرگردانی  دوران  در  اسرائیلبنی 
  اخصّ،   طوربه   خارشتر  و  اعمّ  طوربه  درختان  این

 پرورش  و  تولید  برای   بود  مناسبی   پناهگاه
  اسرائیلبنی   که(  بلدرچین)  سلوی   یعنی  پرندگان
  ارس،  ژری )  داشتند  دسترسی  آن  به  بسادگی

  عباس  دکتر  ترجمه  دروغین،  علم  و  علم  شبه   علم،
 (. 39 ص باقری،

 
 کریم   قرآن  شناسی گیاه اعجازهای  -5

  آیات   از  برخی  به  کریم  قرآن   در  عزوجل  خداوند
  بیان   به   آنها   در  و   کرده  اشاره   هستی  در  موجود
 از   مردم  که  پرداخته  طبیعت  حقایق   از  برخی

  حتی  که  حقایقی  اند،بوده   خبربی   وجودشان
 وجود  گذشته،  فیزیکدانان  و  فیلسوفان  از  ایعده 

  علت .  کردندمی  انکار   را  حقایق  آن  همه   یا  برخی
 و  مالحظات  نظرات،  آرا،  در  که  بود   این  انکارشان

  اشتباه   و  خطا  دچار  هستی  پیرامون  تفاسیرشان
  کرده   ارائه  آن  از   را  حقیقت  از   دور  تصویری   و  شده

  بیشتر،   تحقیقات  و  هاپیشرفت   نتیجه  در.  بودند
  که   گشت   نایل  حقایقی  کشف  به   بشر  سرانجام

  اشاره   آنها   به   ضمنی  صورتبه   یا  صراحت  به  قرآن
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 العاده خارق  واقعیت  این  هرحال  به  .است  کرده
 و  الشأنعظیم   قرآن  شماربی   معجزات   از  یکی
  هستی   آفریننده  سوی   از   آن  نزول  دلیل  خود،
 نهان  و  آشکار  کوچک،  و  بزرگ  از  کهخدایی.  است
المیدانی،  )  است  آگاه  پهناور  جهان  این حبنّکه 

  به   کهکسانی   جهت،  همینبه .  (102  ص  ؛1392
  نظرات   و  آرا  دارند،  ایمان  آسمانیش  کتاب  و  خدا

  که   را  طبیعی   علوم  دانشمندان  و  فیلسوفان
 کریم   قرآن  های سوره  و  آیات   مضمون  با  مخالف
  سرباز   آنها  شپذیر   از  و  کنندمی   رد  باشند

  بر   هستی  آفریدگار  که  دانندمی  زیرا  زنند،می 
 در  را  چیزی   ندارد  امکان  و   است  آگاه  امور  تمام

  داشته  واقعیت  آنکه  مگر  فرماید،  نازل  کتابش
  بر   حاضر  عصر  در   اندیشه  و  فکر  صاحبان.  باشد 
  علمی   اعجاز  عنوان  یقرآن  معجزه  و  پدیده  این

 به  قرآن  در  شناسیگیاه   اعجازهای .  اندنهاده  قرآن
 : هستند زیر شرح

 دانه رشد و پرورش جنبش، -5 ـ1
  اهْتَزَّتْ   الْمَاء  عَلَیْهَا  أَنزَلْنَا  فَإِذَا  هَامِدَۀً  الْأَرْضَ  وَتَرَى »

  را   زمین  و:  بَهِیجٍ  زَوْجٍ   کُلِّ  مِن  وَأَنبَتَتْ  وَرَبَتْ
 بر  آب  کـههـمـیـن  ولی  بـیـنـی،می   گـیـاهبی 
  آیـد درمی جـوش و  جـنـب به  کنیم می  نازل  آن
 نـشـاط  گـیـاهـان  انـواع  و  پـرورانـد می  و

 این  در  زمین .  (5حج/)  «رویـانـدمی  را  انـگـیـز
  نازل   با.  است  دانه  آن  از  منظور  و  مجاز  البته  آیه

 آید، می  در  جنبش  به  زمین  زمین،  بر  آب  شدن
 های دانه  خاك  در.  رویاندمی   و  شودمی   پروریده

  بینیم نمی  را  آنها  ما  که  دارند  وجود  ریزی   بسیار
  از   هرکدام  و  مترمیلی   هزارم  3  حدود  آنها  قطر  و

  از .  هستند   الیهالیه  و  مختلف   مواد   حاوی   هاآن
  اند، شده   تشکیل  مختلفی  مواد  از   هادانه  کهآنجا

  الکتریسیته  بار  هاالیه  ببارد،  آنها  بر  باران  کههمین
  ایجاد   باعت   این  و  گیرند می   خودبه   را  مختلفی 
  نفوذ   باعث  هاالیه  جنبش.  شودمی   آنها  جنبش

 مواد  با  هادانه  سپس.  شودمی  آنها  میان  در  آب

 اند،برده  ارث  به   مادر  از  که  خود  درون   غذایی
 مراحل  همان  دقیقاً.  رویندمی   و  شوند می  پرورده

  ،1380غالمی،)  است   گفته  قرآن  که   وضعیتی  و
 . (69-67 صص

 انسان  وارگیاه  پیدایش -5 ـ2
 وارگیاه   را  شما  خدا  : بِسَاطًا  الْأَرْضَ  لَکُمُ  جَعَلَ  وَاللَّهُ»
  سخن   آیه  این  .(17نوح/)  «رویانید  زمین  از

  تـشـبیـه.  است  خود  قوم  به  «ع»  نوح  حضرت
  بـه   گیاه  رویش  مانند  زمـیـن  از  انـسـان  رویـش

  وارگیاه   مراحلی  طی  انسان  که  است  معنی   این
 که  ای دانه  یعـنی  گـیـاه،.  است  شده  آفـریده

 عنصری   ابتدا  در  شود،می   گیاه  پـیدایش  به  منجر
 بنابراین  است،  خاك  و  آب  در  و  ساده   بسیار

  انـسـان   پیدایش  به  منجر  که  هم  ای زنده   موجود
 آب  در  ساده  عنصری   بـایستمی   ابـتـدا  در  شـده،

 ما  امروزی   شناخت  اساس  بر  .باشد  بوده  خاك  و
 و  زندمی   جـوانه  تدریجبه   گـیـاه  اولـیه،  حیات  از

  عـنصر  آن  بـنابرایـن  دهد،می   بـرگ  و  شـاخ
  شاخ   صاحب  و  ترپیچیده   تدریجبه  نیز  اولیه  حیاتی

  است   شده   غـیره  و  پا  و  دست  یعنی  برگ  و
  گیاهان،   تنوع و  فراوانی . (94ص  ، 1380 غالمی،)

  برای  را  حقایق  و  مفاهیم  آموزش  و  تبیین  امکان
 همواره  هاانسان  همه  زیرا  سازد،می   فراهم  همگان

 زیست  و  رویش  چگونگی  و  اندارتباط  در  گیاهان  با
 کهف  سوره  45  آیه  در  .شناسندمی   را  آنها  مرگ  و
  گیاه   و  انسان  زندگی  به  توجه  حدید  سوره  20  و
 متوجه  انسان  تا  است  آمده  یکدیگر  با  نسبت  و

  را   گیاه  .دارد  نمو  و  رشد   گیاه  همانند   که  شود
  در   رواین  از  دانست،  حیات  و  زندگی  نماد  توانمی 

 عنوانبه   سبزه   سینی،هفت   سفره  هر   سر بر  نوروز
  سبزه   و  گیاه  زندگی.  گیردمی   قرار  زندگی  نماد

  هر   که  هستند  نیز  حیات  ناپایداری   از  ای نشانه 
 تفکر  و  تدبر  آن  در  و  توجه  بدان  خردمندی   انسان

  ماه   چند  یا  هفته  چند  گیاهان  از  بسیاری .  کندمی 
 ای بهره   زندگی  و   طراوات  و  سبزی   از  بیشتر،
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  و  کوتاه  زندگی  خداوند،  حقیقت   در.  برند نمی

 ارزشی کم تا است داده قرار نشانه را گیاه ناپایدار
  بفهماند   انسان  به  را  دنیا  زندگی  بودن  غیراصیل  و
 ابدی   و  جاودان  زندگی   و  رستاخیز  حقیقت   نیز   و
  رویش   به  که  اینجاست .  نماید  تبیین   او  برای   را

  و  کندمی   اشاره  باران  بارش  از   پس  گیاهان
  از   سر  گیاهان  همانند   رستاخیز  در  فرمایدمی 

)   شویدمی   زنده  دوباره  و  داریدبرمی  خاك
  17  آیه  ظاهر  از .  (48- 45صص  ؛1391موسوی،  

 آید برمی  عمرانآل   سوره   37  آیه  نیز  و  نوح  سوره
 رشد  که  است  گیاهی  و  نبات  خود  نیز  انسان  که
 مریم  حضرت  مادر  درباره  خداوند.  دارد  نمو  و
»  فرمایدمی  «س»   حَسَنٍ  بِقَبُولٍ   رَبُّهَا   فَتَقَبَّلَهَا : 

  عَلَیْهَا   دَخَلَ  کُلَّمَا  زَکَرِیَّا  وَکَفَّلَهَا  حَسَنًا  نَبَاتًا  وَأَنْبَتَهَا
  أَنَّى   مَرْیَمُ  یَا  قَالَ   رِزْقًا  عِنْدَهَا  وَجَدَ  الْمِحْرَابَ  زَکَرِیَّا

 مَنْ   یَرْزُقُ  اللَّهَ  إِنَّ   اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ   قَالَتْ  هَذَا  لَکِ
(  مریم )  وی   پروردگارش،  پس:  حِسَاب  بِغَیْرِ  یَشَاءُ

  نیکو   گیاهی  را  او  و  شد  پذیرا  قبول   حسن  با  را
 قرار  وی   سرپرست  را  زکریا  و  آورد  بار  و  رویانید

  شد، می  وارد   او  بر  محراب  در  که  بار   هر  زکریا.  دارد
  مریم،   ای : »گفتمی   و  یافتمی  خوراکی  او  نزد
  پاسخ   در  او  و  « است؟  آمده   تو  برای   کجا  از  این
  کسهر   به  که  خداست  جانب  از  این»  :گفتمی 

  شباهت .  «دهدمی  روزی   شماربی   بخواهد،
  تأکید   آن  بر  آیات  این  در  که  گیاه  و  انسان   نظیربی 

  با   بتوانند  هاانسان  که   است  آن   برای   شده،
  و  تبیین  را   خود  زندگی  گیاهان،  زندگی  مشاهده

  که   بداند   انسان  اگر  سخن،  دیگر  به.  کنند  تفسیر
  تواندمی   است،  گیاهان  زندگی  همانند   او  زندگی
  زندگی .  آورد  دستبه   خود  زندگی   از  درستی  درك
  انسان   زندگی  و  است  ناپایدار  و  کوتاه  دنیا  در  گیاه
  بارانی   با  دوباره  گیاه  آنکه  دیگر  .است  چنین  نیز
  چون   رستاخیز،  در  نیز   انسان  و  آیدبرمی  خاك  از

 از  سرسبزتر  و  آوردبرمی   سر  خاك  زیر  از  گیاه 
 آیاتی   در  صراحت  به  خداوند.  رویدمی   گذشته 

 در  گیاه   و  بشر  زندگی  تنگاتنگ  ارتباط   چند
 جمله  از.  است  کرده  تبیین   را  رستاخیز   موضوع

  باران  پیشاپیش   را  بادها  که  اوست  و: »فرمایدمی 
  ابرهای   که  آنگاه  تا  فرستدمی  رسانمژده  رحمتش

  مرده   سرزمینی  سوی به   را  آن  بردارند،  را  گرانبار
 ای میوه   هرگونه  و  آوریم  فرود  باران  آن  از  و  برانیم 

  از   نیز  را  مردگان  سانبدین .  برآوریم  خاك  از  را
  متذکر   شما  که   باشد  سازیم،می   خارج  قبرها
  آب  با خداوند که گونههمان. (57اعراف/) «شوید
  به   و  کند می   زنده  را  مرده  گیاهان  و  زمین   باران،

  در   نیز  را  مرده  های انسان  بخشد،می  جان  آنها
 خاك  از  گیاه   چون  و  کند می  زنده   رستاخیز

 ق  سوره  5  آیه  در  نیز  معنا  همین.  انگیزاندبرمی 
: فرمایدمی  آیه  این   در  خداوند.  است  شده  بیان

  کذَلِکَ  مَیْتًا؛  بَلْدَۀً   بِهِ   وَأَحْیَیْنَا  -لِلْعِبَادِ  رِزْقًا»
  است   من  بندگان  روزی   برای   همه  اینها:  الْخُرُوجُ

  گردانیدیم،   زنده  را  ای مرده   سرزمین  آب،  آن  با  و
  را   بهار فصل  خداوند،.  «است  چنین  نیز  رستاخیز

  جمله   از  آیاتی  در  و  داندمی   زمین  رستاخیز  زمان
 انسان  رستاخیز  همانند  را  آن  ق،  سوره   11  تا  9

  زمین   رستاخیز  از  بایستمی   انسان.  شماردمی 
 غبار   از  را  خانه  و  تن  که  طورهمان  و  گیرد  عبرت

 پردازد، می   هاآالیش  پاالیش  به  و  زدایدمی   ایام
 و  هاکینه   غبار  از  نیز  را  خویش  روان  و  جان

 هازیبایی   و  هاخوبی   به  را  خود  و  بپاالید  هازشتی 
  و   سازی پاك  معنای به   تزکیه  رو  این  از.  بیاراید

  هدایتی   برنامه  در  اصلی  برنامه  یک  خودسازی،
 خانه  خواهان  قرآن  و  است  شده  معرفی  وحی
 انسان  از  و  است  تحلیه  برای   تخلیه  و  تکانی

 دمی  و   بزداید  روان  و  تن  از  را  هازشتی  خواهدمی 
 برخی   به  را  دل  باید  پس.  نورزد  سستی  کار  این  در
  ها زشتی   آراست،   اخالقی  فضایل  و  خصوصیات  از
 از  برخی  راند،  بیرون   دل  خانه  از  را  رذایل  و

 مودت   و  محبت  آب  به  و  اصالح  را  هاخصلت
 .(78ص ؛1391موسوی،) کرد آبیاری 



 

220 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 گیاهی  سبـز ماده -5 -3
  نَبَاتَ   بِهِ  فَأَخْرَجْنَا  مَاء  السَّمَاء  مِنَ  أَنزَلَ  الَّذَِی  وَهُوَ»

  حَبًّا   مِنْهُ   نُّخْرِجُ  خَضِرًا  مِنْهُ  فَأَخْرَجْنَا  شَیْءٍ  کُلِّ
 وَجَنَّاتٍ  دَانِیَۀٌ  قِنْوَانٌ  طَلْعِهَا  مِن   النَّخْلِ  وَمِنَ  مُّتَرَاکِبًا 

  وَغَیْرَ   وَغَیْرَ  مُشْتَبِهًا  وَالرُّمَّانَ  وَالزَّیْتُونَ  أَعْنَابٍ  مِّنْ
  فِی   إِنَّ  وَیَنْعِهِ  أَثْمَرَ  إِذَا  ثَمَرِهِ  إِلِى  انظُرُواْ  مُتَشَابِهٍ 

  باران   ابر،   از  که  اوست:  «یُؤْمِنُونَ  لِّقَوْمٍ  آلیَاتٍ  ذَلِکُمْ
 ماده  و  هارستنی   انواع  جوانه  آن،  با  و  فرستدمی 

 درست   ای خوشه  های دانه  و  آورد می  بیرون  را  سبز
 دنیخـور  پَـنگهای   نـخل،  های تاره  از  و  کندمی 

  را   انار  و  زیتون  و  انگور  های باغ   و  کندمی   درست
  همانند   ولی  دارند  زیادی   مشترك  ترکیبات  که

  گیاهی  سلول  در.  (99انعام/)  «آفریندمی   نیستند، 
 کلروفـیل   آن  در  که  هست  غشایی  های کیسه 

  که   گیاهی  سبزینه  یا  کلروفـیل.  شودمی   ساخته
 انرژی   است،  « خـَضِـر»  عربی  در  آن  معادل

  تـبـدیـل  شیمیایی  انرژی   به  و  جذب   را  خورشید
 از  را  معدنی   مواد  و  آب  گیاه،  های ریشه.  کندمی 

 هابـرگـ  طـرفبـه  و  مکـنـدمی  خـاك
  کربن   اکسیددی   هوا  از  نیز  هـابـرگ.  فرستندمی 
 مواد   ،(کـلـروفـیل)  خَـضِر  سپس.  گیرندمی 

  به   و  کندمی   تولید  را  درخت  نیاز  مورد  غـذایی
 را   درخت  مختلف  اجزای   و   فرستدمی   آن  سراسر
  در   که(  کلروپالست)  غشایی  کیسه  . کندمی  تغذیه
  مترمیلی   پانصدم  یک  حدوداً  دارد،  قرار  سلول
  کلروپالست  صدها  گیاهان  از  برخی  سلول.  است
  خَـضِـر   حاوی   غـشاء  از  انبوهی  آن  درون  که  دارند

 نخل  ثمرات  همچنین.  دارد  وجود(  کـلـروفـیـل)
 یکدیگر   مانند   اینکه  ضمن   زیتون  و  انار   و  انگور  و

  چون   زیادی  مشترك   ترکیبات  حاوی   نیستند،
 قـندی   مواد  و  معدنی   مـواد  پروتئین،  آب،  روغن،

 .  (56ص  ،1384)غالمی،   هستند
 خوشه در محصول نگهداری  -5 ـ4
 فَذَرُوهُ  حَصَدتُّمْ  فَمَا  دَأَبًا  سِنِینَ  سَبْعَ  تَزْرَعُونَ  قَالَ»

  گفت   یوسف:  « تَأْکُلُون  مِّمَّا  قَلِیالً  إِاَلّ  سُنبُلِهِ  فِی

.  بکارید  گذشته  های سال   بر  افزون  سالهفت 
 جزبه   بگذارید،  باقی  خوشه  در  کردید  را  درو  هرچه
  دأب .  (47یوسف/)  «خوریدمی   که   کمی  بخش

  ها سنت   بر  افزون  فعالیت  و  جوش  و  جنب  معنی به
(  غیره  و  کشت  و  شعائر  و  رسوم  و  آداب  مانند)

  بیند می  را  فربه  گاو  7  خواب  مصر  پادشاه.  است
  خوشه   7  خواب  و  خورندمی  را  آنها  الغر  گاو  7  که

 در  یوسف.  بیندمی   را  خشک  خوشه   7  و  سبز
 بکارید  افزون  سال  7که  گویدمی   وی   خواب  تأویل

  و   بخورید  که  راآن   از  بخشی  از  غیر.  کنید  تولید  و
  7  آن  از  پس  و  بگذارید  باقی  خوشه  در  را  باقی 
  است   این  مهم  نکته   .آمد  خواهد  خشکسالی  سال

 محصول  آن  از  بخشی  از  غیر  گویدمی  یوسف  که
  ذخیره   و  انبار  برای   که  را  باقی  خورید،می   که

 های بررسی   امروزه.  بگذارید  باقی  خوشه  در  است،
 نگهداری   روش  بهترین   که  دهندمی   نشان  علمی

  خوشه   شکلبه  آنها  کردن  انبار  حبوبات،  درازمدت
  )   کند  حفظ  را  خود  طبیعی  رطوبت   تا  است

 . (29،ص 1384غالمی،
 گیاهان  و درخـتـان خصوصیات -5 ـ5
  أَعْنَابٍ   مِّنْ   وَجَنَّاتٌ  مُّتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ  اأَلرْضِ  وَفِی»

 بِمَاء  یُسْقَی  صِنْوَانٍ  وَغَیْرُ  صِنْوَانٌ  وَنَخِیلٌ  وَزَرْعٌ
  فِی  إِنَّ اأُلکُلِ فِی بَعْضٍ  عَلَی   بَعْضَهَا  وَنُفَضِّلُ وَاحِدٍ
 های مزرعه   زمین  در  و:  «یَعْقِلُون  لِّقَوْمٍ  لَآیَاتٍ  ذَلِکَ

 آنها  در  و  همدیگرند  جوار  در  ناهمگون  کوچک
 نوع  از  خرما  های درخت  و  کشت  انگور،  های باغ 

 آب  یک  با  همه  که  دارند  وجود  صنو   غـیر  و  صنو
 یکدیگر   بر  محتوا  نظر  از  ولی  شوند، می  آبیاری 
  تفکرند،   اهل  که  کسانی  برای   این  در.  دارند  برتری 
  از   که  درختی.  ( 14رعد/)  «دارد   وجود   هایینشانه 

 که   درختی  و  صِـنـْـو   باشد  روییده  دیگر  درخت
 این .  شودمی   نامیده  غیرصنو   باشد  روییده   بذر  از

  صنو   از  ناشی  را  درختان  خصوصیات  و  صفات  آیه
  همین  هـم واقعیت. داندمی  آنها بودن غیرصنو و

  خصوصیات  و  صفات   تمام  صِنو،  درخت.  است
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  طـعـم،  رنگ،  نظر  از  و  دارد  را  مادر  درخت  وراثتی

 مـادر  درخـت  مانـنـد   دقـیـقـاً  غــیـره   و  مـزه
 از  که   درخـتی  خصوصیات  و  صفات  ولی   است،

 هایویژگی  از  است  ترکیبی  باشد،  روییده  بذر
  از   منظور  .است  پدر  درخت  عالوهبه   مادر  درخت
 این  در.  است  خداوندی  هـدایت  وجود  ها،نشانه 

 صورتدر   که  است  شده  اشاره  نکته   این  به  آیه
  و   خاك  یک  در  ها،پدیده   پشت  در   هدایت  نبودن

  گیاه   نوع  یک  فقط  بایستمی   منطقاً  آب
  انواع   در  خرما  درخت   مثالً  اینکه  نه  رویید،می 

  گیاهان   جمله  از  زنده  موجودات  در.  بروید  هاخاك
.  کند می   هدایت  را  گیاه  که  دارد  وجود  عنصری 

 اطالعاتی  حاوی   که  شودمی   نامیده  ژن  عنصر  این
  اساس   بر  پدیده  و  است  خود  پدیده  های ویژگی  از

  غالمی،   )  کندمی  هدایت  را  خود  اطالعات،  آن
 . (34،ص1384

 درختان و گیاهان تنوع  دلیل -5 ـ6
  زمین   در  و:  «مَوْزُون  ءٍشَیْ   کُلِّ   مِنْ  فِیها  أَنْبَتْنا   وَ»

 «آفریدیم  توازنی  و  تعادل  در  را  گیاهی  هرنوع
  مواد  از  گیاهان  و  درختان  همه.  (19حجر/)

 نیتروژن  اکسیژن،  کربن،   چون  مشترکی   اساسی
  انواع   میان  اختالف  تنها.  اندشده   ساخته  فسفـر  و

 در  عناصر  این  نسبت  درخـتان،  و  گـیـاهـان
  قطعات   زمین   در.  (56؛ص1380)غالمی،   آنهاست 
  هم،به   اتصال  وجود  با  که  دارند  وجود  مختلفی

.  دارند  مخصوصی   استعداد  و  ساختمان  هریک
  بعضی  و  شور  بعضی   نرم،  بعضی  محکم،  بعضی

 از   خاصی   نوع  پرورش  برای   هریک   و  شیرین 
. دارند  استعداد  زراعت  و  میوه  درختان  و  گیاهان
  بسیار   گیاهان  و  جانوران  و  هاانسان   نیازهای 
  مأموریت  زمین   از  قطعه  هر  گویی  و  اندمتفاوت 
 همه  اگر.  دارد  را  نیازها  این  از   یکی  برآوردن

 شکلیبه   هااستعداد  یا  و  بودند   یکنواخت  هازمین 
  بودند،   نشده   تقسیم   زمین   قطعات  در  متوازن
  خود   مختلف  هاینیازمندی   تامین  برای   انسان

  تقسیم   با  اما  شد، می  فراوانی  کمبودهای  دچار
 استعداد  بخشیدن  و  هامأموریت   این  شدهحساب
 همه  زمین،  مختلف  قطعات  به   آن  پرورش
 گاهی   .شوندمی   برطرف  کامالً  موجودات  نیازهای 
  خاصی   میوه  درختان،  های شاخه  از  هریک

  استعداد  به  ای اشاره  جمله  این  شاید.  دهندمی 
  هر  که  شکل  این  به  باشد،  پیوند  برای   درختان

. دهدمی   میوه   خاصی   نوع  و  کندمی   رشد  ی پیوند 
  اما   است،  یکی  درخت  ساقه   و   ریشه   و  خاك
 بار به   متفاوتی  محصوالت  آن  مختلف  های شاخه

:  فرمایدمی  دیگری   جای در  قرآن   .آورندمی 
  میوه  نظر   از  دیگر  بعضی  بر  را  درختان  از  بعضی»

 درخت  یک  در  که  ایمدیده  بسیار  .«دادیم  برتری 
  با   اما  جنس،  یک  از  هاییمیوه   شاخه،   یک  در  یا

  گاهی .  دارند  وجود  متفاوتی  های رنگ   و  هاطعم
  به   هاییگل   شاخه،  یک  وحتی  گل  بوته  یک  در

)الیاسی،    شوند می   دیده  مختلف  های رنگ
 (78؛ص1392

 بلندی  در باغ  -5 ـ7
 اللّهِ  مَرْضَاتِ  ابْتِغَاء  أَمْوَالَهُمُ  یُنفِقُونَ  الَّذِینَ  وَمَثَلُ»

  وَابِلٌ  أَصَابَهَا  بِرَبْوَۀٍ  جَنَّۀٍ  کَمَثَلِ  أَنفُسِهِمْ  مِّنْ  وَتَثْبِیتًا
 وَاللّهُ  فَطَلٌّ  وَابِلٌ  یُصِبْهَا   لَّمْ  فَإِن  ضِعْفَیْنِ  أُکُلَهَا  فَآتَتْ

 دارایی  که  کسانی  ونهنم  و:  «بَصِیر  تَعْمَلُونَ  بِمَا
  استواری  و  خدا  خشنودی   جستجوی   در  را  خود

  درخت   پر  باغ   مانند   کنند،می   انفاق  خود  ایمان
  بارش   اگر  که   است(  تل  از  باالتر)  بلندی   در  واقع

 و  شودمی   دوچندان  ثمرش  ببارد،  آن  به   سنگین 
  نیز  کم   بارش  با  نبارد،  آن  به   سنگین  بارش  اگر
  آنچه  بدی   و  خوبی  به  خدا  و  دهدمی  را  خود  ثمر

  « است  آگاه  بدان  و  نگردمی   دهید،می   انجام
 به  کردن  نگاه  معنی به   «بِصارَه».  (265ره/قب)

  یا   زشتی  و  غلطی  یا  درستی  و   بدی   یا  خوبی
  که   است  کسی  «بَصیر»و  است  چیزی   زیبایی
  یا   درستی  زیبایی،  یا  زشتی   بدی،  یا  خوبی

.  است  اگاه  بدان  و  شناسد می   را  چیزی   نادرستی 
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  این   مثال  این  در   خداوند  بودن  بصیر   از  منظور
  و   خوب  موقعیت  خداوند  که  گونههمان  که  است

  به   نیز  گونههمان  شناسد،می  را  نگاه  باغ   یک  بد
 آیه  در  مهم  نکته  .است  آگاه  ما  کارهای   بد  و   خوب

  با   باشد  داشته  قرار  ربوه  در  که  باغی  که  است  این
 بارش اگر و دهدمی ثمر دوچندان سنگین بارش

. دهدمی   ثمر  نیز  کم   بارش  با  نبارد  آن  به   سنگین 
 در  که   شودمی  گفته  مسطحی  زمین   به  ربوه

.  باشد  داشته  قرار   تل  ارتفاع  از   باالتر  ارتفاعی
  بهترین   که  دهندمی   نشان  علمی  های پژوهش
  محیطی   میوه  درختان   باردهی  و  رشد  برای   محیط
  سطح   از  متر  600  تا  300  میان  ارتفاع  در  که  است
  است   ارتفاعی  و   بلندی   همان  این  و  دارد  قرار  دریا
  آن   از  آیه  و  شودمی   نامیده  رَبوَه  عربی  زبان  در  که

  چنین   در  کشت  محیط.  کند می   صحبت
  و  باد  وزش:  هاستویژگی  این  دارای  هاییارتفاع
 معرض  در  ،جو  بودن  مرطوب  هوا،  تجدید  و  نسیم
  جو،   بودن  لطیف  داشتن،  قرار  خورشید  تابش

 باران  الزم،  اندازه  به  آب  نمودن  انبار  آب،  فراوانی
  رشد   که  را  آنچه  و  گیاهان  های آفت   که  سنگین
  از   آب  چون)  شویدمی   کند، می   مختل   را  گیاهان
 در  و  کندمی   حرکت  پست  های زمین   به  بلندی 

  های ریشه  نفوذ  امکان  ، (ماندنمی  ارتفاعات  آن
  را  زیادتری   های ریشک  که  اعماق  به  درختان

  و   مکدمی  را  بیشتری   غذایی  مواد   و  رویاندمی 
 در  آن  مقاومت  و  زیادتر  درخت  میوه  خود  نوبهبه

 به   .شودمی   بیشتر  نیز  تند  های وزش  و  بادها  برابر
  میان   ارتفاع  در)   ربوه  در  که  درختی  ترتیب  این

  با   دارد،  قرار(  دریا  سطح  باالی   متر   600  تا  300
 بارش  اگر  و  دهدمی  ثمر  دوچندان  سنگین،  بارش

 وجود   دلیلبه   نیز   بارشکم   با  نبارد،  آن  به   سنگین 
 خود  ثمر  هم   باز  محیط   آن  در  نامبرده  های ویژگی

 .(45،ص1384؛ غالمی، ) دهدمی را
 
 

  زوجیت)  هستی  درجهان   زوجیت  کلی   نظام  -6
 ( گیاهان ویژهبه موجودات تمام

  نه .  است  صفات  و   ذات  در  مطلق  یکتای   خداوند،
  و  است   فرزند  بدون.  یاوری   نه  و  دارد  شریکی

  تمام  بر  را  زوجیت  نظام   که   اوست  تنها.  همتابی 
 خود  مخلوقات  و   آفرینش  اصناف   و  انواع  اجناس،

  صفت  در  چیزهیچ  و  کسهیچ  تا  کرده  حاکم
  نظام   این.  نباشد  شریک  او  با  یکتایی  و  وحدانیت
 خداست،  اراده  و  خواست  از  ناشی  که  زوجیت

 گوناگون  ابعاد  در  چشمگیر  و  یکنواخت  صورتبه
  چیزی  هر  و  نباتات  حیوانات،  انسان،  نظیر  هستی

 .شودمی   مشاهده  عیناً  دارد،  وجود  از  ای بهره   که
 و   وجود  نورافشانش،  کتاب  در  جل  و  عز  خداوند
 روشن  برایمان  را   هستی  بر  حاکم  نظام  کیفیت 

  اشاره   آن  از  مواردی   به  اینجا  در  که  سازدمی 
  ما : »است   آمده  ذاریات  سوره   49  آیه  در  :کنیم می 
  شما  اینکه  تا  ایم،آفریده  را  جفتی  چیز  هر  از
 سوره 3 آیه در.  «کنید باور( را آفریدگار عظمت)

 جفت  ای،میوه   و   ثمر  هرگونه  از  و: » فرمایدمی   رعد
 45  آیات  در  و«  است  آفریده  آن  در  ای ماده   و  نر
»خوانیممی   نجم  سوره  46  و   که   اوست  و: 

 ناچیزی،  نطفه  از   آفریندمی  را  ماده  و  نر  های جفت 
 آیات  در  «شوندمی   جهانده (  رحم  به)   که  گاه   بدان
»است  آمده   قیامت   سوره   39  تا   36   انسان   آیا: 

  رها  خود  حالبه  بیهوده  که  پنداردمی(  معاد  منکر)
 کتاب  و  حساب  و  الهی  مقررات  و  قوانین  و  شودمی 

  نطفه   او  آیا  ندارد؟  اخروی   و  دنیوی   جزای   و  سزا  و
  پرت   مادر  رحم  به  که  نیست  منی  از  ناچیزی 

  آید؟ می   در  لخته  خون  صورتبه  سپس  شود،می 
 او  اندام  و  بخشیممی  ای تازه   آفرینش  را  او  سپس 

 این  از  و  دهیممی   سامان  و  سر  و  نظام  و  نظم  را
  و  سازیممی   را   ماده  و  نر  صنف   دو  انسان

:  فرمایدمی   یس  سوره  36  آیه  در .  «پردازیممی 
  همه   که  سزاست  را  خداوندی   تقدیس  و  تسبیح»
 از  و  رویدمی   زمین  از  آنچه  از  اعم  را،  هاماده   و  نر
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  دانند،نمی  ایشان  که  چیزهایی  از  و   آنان  خود

  ی قرآن   نصوص  از  مجموعه  این  .«است  آفریده
  نظام   که  دارند  داللت  حقیقت   این  بر  جملگی
  سراسر   بر  حاکم  و  یکپارچه  کلی،  نظامی  زوجیت،

  49  آیه  از  تنهاییبه   نتیجه  همین.  است   گیتی
  نظام  این.  شودمی   گرفته  نیز  ذاریات  سوره

  و   نباتی  حیوانی،  های گونه   انواع  در  انگیزشگفت 
  الکتریسیته،   و  برق   منفی  و  مثبت  بارهای   درختی،

  برای  …  و  دافعه  و  جاذبه  مغناطیسی  نیروی 
  حبنکه )  است  مشاهده   قابل  خوبیبه   همگان

 موجودات،  زوجیت .  (102ص  ،1392  المیدانی،
  که   است  مهمی  مسائل  از  یکی   گیاهان  ویژهبه

  و  تفکر  به  را  هاانسان  و  اشاره  آن  به  کریمقرآن
  قرآن .  است  کرده  دعوت  آفرینش  نظام  در  تأمل
 لَعَلَّکُمْ   زَوْجَیْنِ  خَلَقْنَا   شَیْءٍ  کُلِّ  وَمِن: »فرمایدمی 

  یادآور   شاید  آفریدیم،  زوج  چیزی   هر  از  و:  تَذَکَّرُون
  الْأَزْوَاج   خَلَقَ  الَّذِی   سُبْحَان»  .(49ذاریات/ )  «شوید
 لَا  وَمِمَّا  أَنْفُسهمْ  وَمِنْ  الْأَرْض  تُنْبِت   مِمَّا  کُلّهَا

 را  هازوج   آن  همه   کهکسى   است  منزه:  یَعْلَمُون
  از  و خودشان از و رویاندمى  زمین آنچه از آفرید،
  کُلِّ   مِن  فِیهَا  أَنبَتْنَا » َ  .(6یس/)  «دانندنمى  آنچه
  آن   در  زیبا  گیاه   نوع  هر  از  و:  «بَهِیجٍ  زَوْجٍ

  این   تفسیر  در  طباطبایی   علّامه.  (7ق/)  «رویاندیم
  را   تعالى  خداى   تنزیه  آیه  این»  :نویسندمی  آیه

  شکر   را  او  که  شد  متذکر   قبالً  چون  کند، مى   انشاء
  از   هارزق  و  نباتات  انواع  خلقت  برای   نکردند

  نباتات   بعضى  تزویج  راه  از  که  هامیوه   و  حبوبات
 اشاره  آیه  این  .«است  کرده  خلق  دیگر  بعضى  با

  پدید   و  هم  با  چیز   دو  تزویج  مسئله  که  کندمى 
  و   حیوان  و  انسان  به  اختصاص  سوم،  چیز  آوردن
 پدید  راه  این  از  را  موجودات  همه  بلکه  ندارد،  نبات
 و  فاعل  موجود  دو  از  را  عالم  طورکلىبه  و  آوردمى 

 ماده  و  نر  منزلهبه  دو  این  و  کرده  درست  منفعل
  منفعل   با   فاعلى  هر .  اندنباتات  و  انسان  و  حیوان  در

 موجود  دو،  آن  برخورد   از  و  کندمى  برخورد  خود

  با   «الْأَرْض  تُنْبِت  مِمَّا» جمله  .آیدمى   پدید  سومی
  که آنچه.  است  ازواج  بیان  حکم  در  بعدی   جمله
  ممکن   که  نباتات  از  است   عبارت  رویاند،مى   زمین 
 از  نوع  یک  که  نیز  حیوانات  شامل  بگوییم  است

 مواد  از  هم  اینها  چون  شود،مى   است،  آدمى  آن
  انسان   درباره  تعالىخداى   .شوند مى  درست  زمینى

  اللَّهُ   وَ: »فرموده  است،   حیوانات  از  نوعى   گفتیم  که
  همچون   را  شما  خدا  و:  «نَباتاً  الْأَرْضِ  مِنَ  أَنْبَتَکُمْ

  که  بینیممى .  ( 175نوح/)  «رویانید  زمین  از  گیاه
  اینکه   با  نبرده،  نام  ازواج  شمار  در  را  حیوان   ،قرآن
 بودن  زوج  از  همه  نظر  در  حیوانات  بودن  زوج

  منظور   شودمى   معلوم  پس.  است  ترروشن   نباتات
  خود   از  زمین  که   را  هرچه  «الْأَرْض  تُنْبِت  مِمَّا»  از

.  هاستانسان  و  حیوانات  گیاهان،  همه  رویاند،مى 
  لَا   وَمِمَّا»   و  مردم  خود   از  یعنى  «أَنْفُسهمْ  وَمِنْ»

 مردم  آنچه  از  یعنى  ،«الیعلمون  مما  یَعْلَمُون
 هنوز  که  مخلوقاتى  از  است  عبارت  آن  و  دانندنمى

  آنها   شدن  زیاد  یا   و  آنها   پیدایش  کیفیت  از  انسان
  ق،1417  طباطبایی،)  است  نکرده  پیدا  اطالع

  شیرازی   مکارم  اهللآیت.  (88  ـ  89  صص  ،17ج
»شریفه  آیه  درباره  الْأَزْوَاج   خَلَقَ  الَّذِیسُبْحَان : 

 لَا  وَمِمَّا  أَنْفُسهمْ  وَمِنْ  الْأَرْض  تُنْبِت   مِمَّا  کُلّهَا
»نویسند می   .(36یس/ )  ؛«یَعْلَمُون    که این  در: 
 مفسران   چیست،  اینجا  در  «ازواج»  از  منظور
  این   است  مسلم  آنچه.  دارند  گوناگونی   نظرات

  به   معمواًل  و  است  زوج  جمع  ازواج  واژه  که   است
 در  خواه  شود،مى  گفته   مؤنث  و  مذکر  جنس  دو

 واژه،  این  سپس.  آنها  غیر  یا  باشد  حیوانات  عالم
  موجودى  دو  هربه  و  شودمی  داده  معنایی  توسعه

  باشند   یکدیگر  ضد  حتى  یا  و  یکدیگر  قرین  که
 در  مشابه  اتاق  دو  به  حتى .  شودمى  اطالق  «زوج»

  قرین،   و  همکار  دو  یا  و  در  لنگه   دو  یا  خانه  یک
 هر  براى   ترتیب  این  به.  شودمى  گفته  کلمه  این

 حالهر   به. است  متصور  زوجى  جهان  در  موجودى 
  زوجیت   پدیده  که   نیست   بعید   که   گفت  توانمی 
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 جنس   یعنى  آن  خاص  معنى  همان به  اینجا  در

 آیه  این  در   نیز  مجید   قرآن.  باشد  مؤنث   و   مذکر
  و   گیاهان  جهان  تمام  در  زوجیت  وجود  از  خبر

  آن   از  مردم  که  دیگرى  موجودات  و  هاانسان
  ، 1374  شیرازی،  مکارم)  «دهدمى  ندارند  اطالعى

  به   آنها  از  که  موجودات   این.  (378  ص  ،18  ج
.  باشند  گیاهان  است  ممکن  شده،  تعبیر  ازواج

  شناسیگیاه   دانش  روز  آن  در  دانیممی 
 زوجیت  دایره  وسعت  و  ایجاد  هنوز  پزشکیوگیاه 
 های دانش  علوم،  این  و  بود  نشده  کشف  هنوز

  حیوانات   به  است  اشارتی  شاید  یا  و.  هستند  نوپایی 
  از   کسى  روزآن  در  که  هااقیانوس   و  دریاها  اعماق

  براى  آن  از  اى گوشه  امروز  و  نبود  آگاه  آنها
 موجودات  به   اشاره  یا.  است  شده  کشف  هاانسان

  که   کنندمى   زندگى  دیگر  کرات  در  که  دیگرى 
  آن   در  حیات  معمای   است  تالش  در  امروز  دانش
  بینى ذره   زنده   موجودات  یا.  کند  کشف  را  هامکان
  و   نر  امروز،  دانشمندان  که   میکروسکوپی  وحتی

 این  دنیاى   ولى  ندارند،  سراغ  آنها  در  اى ماده 
  که   معماست  از  پوشیده   قدری به  زنده  موجودات

  قسمت  این  به  هنوز  هاانسان  دانش  است  ممکن
  در   زوجیت  وجود  حتى.  باشد  نیافته   راه  آن  از

 در  جز  ،قرآن  نزول   عصر  در  نیز  گیاهان  جهان
  آن  امثال  و  نخل  درختان  مانند  خاصى  موارد

  . برداشت   پرده  آن  از  که  بود  قرآن  و  بود  ناشناخته
  علمى   های روش  با  موضوع  این  اخیر   های سده   در
 عالم  در  زوجیت  پدیده  که  رسیده   اثبات  به

 نیز  احتمال  این.  است  همگانى  و  عمومى  گیاهان،
  در   اشاره  مورد  زوجیت  از  مقصود  که  دارد  وجود
  تمام  دل  در  منفى  و  مثبت  ذرات  وجود  اینجا،

 جهان   این  اشیای   همه  دانیممى   زیرا  باشد،  هااتم
  براى  آجر  همچون  اتم  و  اندشده   تشکیل  اتم  از

  اتم   که  روز  آن  تا .  است  ماده  عالم  عظیم  ساختمان
 زوجیت  این  وجود  از  خبرى   بود،  نشده  شکافته

  و  منفى   هاى زوج  وجود  آن،  از  بعد   ولى   نبود،

  آن   دوربه   که   هایىالکترون  و  اتم  هسته  در  مثبت
  به  اشاره  را  آن  بعضى  .رسید  اثبات  به  گردند،مى 

  عرض   و  جوهر  یا  صورت  و  ماده  از  اشیا  ترکیب
  انواع  و  اصناف  از  کنایه  دیگر  بعضى  و  انددانسته
 سایر   و  تحیوانا  ها،انسان  گیاهان،   مختلف

  توان می   نتیجه  در.  اندشمرده  عالم  موجودات
  بیان   را  انسان  علم   بودن  محدود  آیه  این  که   گفت 

  در  بسیارى   حقایق  که  دهدمى   نشان  و  کندمى 
  حطیط، )  است  پوشیده  ما  بر  که  هست  جهان  این

 هامیوه   همچنین .  (137ـ138  صص  م، 1005
  ایماده  و  نر  هاىنطفه  داراى   و  زنده  موجودات

  اگر .  شوند مى   بارور  تلقیح،  طریق  از  که   هستند 
 در  سوئدى   معروف  شناسگیاه   و  دانشمند  «لینه»

  شد   مسئله  این  کشف  به  موفق  م18  قرن  اواسط
  قانون   یک  تقریباً  گیاهان  جهان  در  زوجیت  که

 همچون  نیز  گیاهان  و  است  همگانى  و  عمومى
  بارور  ماده،  و  نر  نطفه  آمیزش  طریق  از  حیوانات

  1100 در مجید قرآن دهند،مى   میوه و شوندمى 
 و  ساخت  فاش  را  حقیقت  این  آن،  از  قبل  سال
 و  مجید  قرآن  علمى  معجزات  از   یکى  خود  این

  آسمانى   بزرگ  کتاب  این  عظمت   بیانگر
 از   بسیارى   «لینه»  از  قبل  که  نیست  شکى .است

  از   بعضى  در  ماده  و  نر  وجود  به  اجمااًل  دانشمندان
 هم  عادى   مردم  حتى  و  بودند  بردهپى   گیاهان

  یعنى   ندهند،  بر  را  نخل  اگر  مثالً  که  دانستندمى 
  نپاشند،   گیاه   ماده  هاى قسمت  روى   نر  نطفه   از

  درستىبه   کسهیچ  اما  داد،  نخواهد  ثمر
  همگانى   تقریباً  قانون  یک  این  که  دانستنمى
  ولى  شد،  آن  کشف  به   موفق  «لینه»  اینکه  تا  است
 پرده  راز  این  روى   از   او،  از  قبل  هاقرن  قرآن

  هستند  فراوانى  آیات   مجید  قرآن  در  .بود  برداشته
  در   که  علمى  اسرار  سلسله  یک  روى   از  پرده  که
  بودند،   پنهان   دانشمندان  چشم  از  زمانآن

 و  اعجاز  از  اى نشانه  خود  این  که  اندبرداشته
 اعجاز  درباره  که  محققانى  و  است  قرآن  عظمت
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 آیات  این از قسمتى به غالباً اند،کرده بحث قرآن
  آیه  لقمان  سوره  در  موضوع  این  .اندنموده  اشاره

  فَأَنبَتْنَا   مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أَنزَلْنَا  و: »است  آمده  نیز  10
 فرو   آبى  آسمان  از  و»کَرِیم  زَوْجٍ  کُلِّ  مِن  فِیهَا

 ارجمندى   جفت  هر  از(  گیاهان  انواع)  و  فرستادیم
  ، 1374شیرازی،  مکارم)  «رویاندیم(  زمین)  آن  در
 در   شده،   ذکر  آیات  از  غیر.  (119ـ120ص  ، 10ج

 و  هامیوه   زوجیت  به  نیز  دیگری   متعدد  آیات
  سوره   مانند  است،  شده  اشاره  هاانسان  و  گیاهان

 آیه  ق،  سوره  ؛10  آیه  لقمان،  سوره  ؛5  آیه  حج،
  (. 189  آیه  اعراف،  سوره  و  53  آیه   طه،  سوره   ؛7
. (282  ـ277صص  ،1381  اصفهانی،  رضایی)

  مورد  در  نبات  و  گل  پژوهشگران  و  شناسانگیاه 
  نباتات،   و  گیاهان  جهان  در  موجود  زوجیت   نظام

 های ویژگی  تبیین  و  توضیح  به  آن  تأیید  ضمن
  آن  در نباتات باروری  و تلقیح های راه و نظام این

  تلقیح  این  از  برخی: »دارندمی   اظهار  و  اندپرداخته
  که   گیرندمی  صورت  بادهایی  راه  از  هاباروری   و

 خود  با   را  نر   جنس  شوندهتلقیح   عناصر  و  مواد
 از   برخی.  کنند می   منتقل  ماده  جنس  به  و  حمل

  گیرد،می  صورت  حشرات  راه  از   هاباروری   این
 های گل  روی   نشستن  با  حشرات  که  گونهبدین 

  در  موجود  عناصر  و  مواد  خوشبو،  و  رنگارنگ
 بدن   و  هالبا   پاها،  کمکبه  را(  مذکر)  نر  گیاهان
( مؤنث)  ماده  گیاهان  به  و  حمل  شانظریف
 خود نیز تلقیحات این از برخی. سازند می  منتقل

  . «پذیردمی  صورت  گیاه  اندرون  در  خودبه
  تأیید   بر  عالوه  نیز  جانورشناسان   و  شناسانزیست

 راهکارهای  و  هاشیوه   زوجیت،  نظام  وجود  قبول  و
  بیان   را  حیوانات  میان  در  باروری   و  تلقیح  مختلف

  پیوند   و  گیری جفت   راه  از  آنها  از  برخی.  اندکرده
  برخی   و  گیردمی  شکل   ماده  و  نر  جنس   میان
  به   نر  جنس  نطفه  یا  عنصر  پیوستن  راه  از  دیگر
 گیری جفت  و  پیوند   بدون  و  ماده  جنس  های تخم
. پذیردمی  صورت(  مادر  و  پدر)  جنس  دو  آن

 و  هاحفره  در  ماهیان  از  برخی  گذاری تخم
 روی   نر  ماهیان  اندازی نطفه   آبی،  های گاهنشیمن 

  نمونه   باروریشان  و  شدن  همدیگر  جذب  ها،تخم
 اراده.  هاستمثل  تولید   گونهاین  از  گویایی

  شیوه   که  کرده  اقتضا  چنین  حکیم  آفریدگار
  منوال   بدین  هاماهی  زوجیت  نظام  در   باروری 
  یکی   .است   همین  در   حکمت  رعایت  زیرا  باشد، 
  که   است  این  تولیدمثل  های شیوه  از  دیگر
 صورتبه   شده  انباشته  برهم   و   انبوه  های تخم
  آبی   های چاله  و  حفره   درون  گروهی،  و  ای توده

  شوندمی   بارور  مادر  شکم  از  تری فراخ  و  تروسیع 
  افزایش   و  شوند  تکثیر  هاماهی   طریق  این  از  تا

  خود خودبه  نادر،  های باروری   از  برخی   . کنند  پیدا
  شیوه،   این  در.  شوند می   واقع  ذاتی  صورتبه  و

  جنس تخم تلقیح و پیوستن بدون حیوان جنین
  کم   خیلی  اما  گیرد،می   شکل  نر  جنس  با  ماده
  شرایطی،   و  اوضاع  چنین   در  که  افتدمی   اتفاق

 بیاید   وجودبه  جنین  برای   طبیعی   زندگانی
 دانشمندان.  (78ص   ،1392  المیدانی،  حبنّکه)

 صورتبه  انرژی   تراکم  از  ماده  که  اندکرده  کشف
 شود،می   نامیده  اتم  که  ریزی   نهایتبی  ذرات 

  زوجیت   مسئله  مدتی   از  پس.  است  شده  تشکیل
  کشف  دانشمندان  زیرا  کرد،  سرایت  اشیاء  همه  به

 از  اتم  یعنی  موجودات  ساختمانی  واحد  که   کردند
(  مثبت  بار  با)  هاپروتون  و(  منفی  بار  با)  هاالکترون
  نامی  فیزیکدان  پالنک   ماکس.  است  شده  تشکیل

  است   مرکب  مادی   جسم  هر: »گفت   بیستم  قرن
  سرعت  با  الکترون  هر  .«هاپروتون  و  هاالکترون  از

  مرکز  دور  به(  ثانیه  در  دور  000/50)  آوری سرسام 
 ذرات  اتم  در  البته.  چرخدمی   هاپروتون  یعنی  اتم

 لحاظ  از  که  دارند  وجود  هم  نوترون  نامبه   سومی
  اخیراً   فیزیکدانان.  هستند  خنثی  الکتریکی  بار

  کشف   را   کوارك  نامبه  دیگری   بنیادی   ذرات 
 نوترون  الکترون،  دهندهتشکیل  ذرات   که  اندکرده

 بار  آمدن  وجودبه   باعث  و  هستند  پروتون  و
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.  شوند می   آنها  در   خنثی  و  منفی  مثبت،  الکتریکی

  که   است  شده  شناسایی   کوارك  نوع   شش   کنونتا
  نقش   معمولی  پایدار  مواد  تشکیل  در  D, U  نوع  دو

+  2/3  الکتریکی  بار  دارای   U  کوارك.  دارند  مهمی
.  است  ،1/3  الکتریکی  بار  دارای   D  کوارك  و

  یک   و  U  کوارك  دو  از  دارد،  مثبت  بار  که  پروتون
 طریق  این  از  و  است  شده  تشکیل  D  کوارك
  دو   دارای   نوترون.  شودمی   مثبت  آن  بار  حاصل
  خنثی   آن  بار  و   U  کوارك  یک  و   D  کوارك

  نظام   به  اتمی  متخصصان  و  کارشناسان .است
  که   گویندمی   و   نهاده  تأیید  مهر  موجود  زوجیت
 هسته  درون  در  الکتریکی  مثبت   بار   با  هاپروتون

  الکتریکی   بار  با  هم  هاالکترون  و  دارند  قرار  اتم
.  گردندمی   هسته  محور  گرد  مداری   روی   منفی

  دارند،   هم  با  که  اتحادی   و  پیوند  با  عنصر  دو  این
  . دهندمی   شکل را  مادی   جهان  این  ذرات  و  هااتم

 ترینکوچک  ژرفای   در  زوجیت  نظام  بنابراین
.  است   دوانده  ریشه  هم  اتم  یعنی  هستی  اجزای 
 دو  های سیم   که   کنید   مالحظه  را  برق  نیروی 
  کنار   و  گوشه  در  آن  منفی  و  مثبت  ای رشته 
  پیوند   و  اتصال  از  و  اندشده   گسترده  هایمانخانه

  روشن  نظیر انگیزی شگفت  و عجیب نتایج دو  آن
 درآمدن  حرکت  به  یا  تاریک  های مکان   شدن

  در  دقت   با.  آیدمی   باربه   گوناگون  های دستگاه 
  دارای  که  کنیممی   مشاهده  هم  مغناطیس   نیروی 

  اصفهانی،   رضایی)  است  منفی  و   مثبت  قطب  دو
  زوجیت،  نظام  بنابراین، .  (66-63  صص  ،1388
 از  هستی  اجزای   تمام  بر  که   است  فراگیر   نظامی
 جریان   و  برق  نیروی   مغناطیسی،   نیروی   جمله

  و   نباتات  جهان  اتمی،  نیروی   الکتریسیته،
  و   یکنواختی  این.  است  حاکم  …  و  حیوانات

 است   آورشگفت   امری   هستی،  عرصه  در  پیوستگی 
 نقشه  ایجاد  در  ناظم  و  خالق  یکتایی  بر  آشکارا  که

 دایره   در  که   ذاتی  کند، می   داللت  هستی  پهناور
 . همتاست و شریکبی  ایجادش، و خلق

 بکرزایی  و  عمومی زوجیت تعارض -7
  نخست .  دانممی  ضروری   را  نکته  دو  ذکر  اینجا  در

 از   زوجیت،   به  مربوط  آیات  از  برخی  در  کهاین
 از  برخی  در  (3آیه  رعد،   سوره)  هامیوه   زوجیت
  برخی   در  و(  7آیه  شعراء،  سوره)  گیاهان   زوجیت

  رفته   سخن  موجودات  همه  عمومی  زوجیت  از
 چیز هر  از  و:  زَوْجَیْنِ  خَلَقْنَا  شَیْء  کُلّ  وَمِنْ: »است

  پدیده   آنکه  دوم  .(49ذاریات/)  «آفریدیم   گونه  دو
(  هاسلولیتک)  یاختگانتک  میان  در  بکرزایی

 در  اطالعاتی  است  مناسب   ابتدا  در.  دارد  رواج
  کنیم   بیان  آنها  تکثیر  نحوه  و  موجودات  این  مورد

 یاختگانتک.  ( 80ص  ؛1388  اصفهانی،  رضایی)
 یاخته،تک  حیوانات  یعنی  ،(هاسلولیتک)

  که   هستند  حیوانات  سلسله  از  طبقه   ترینپست
  هسته   و  شده  ساخته  سلول  یک  از  تنها  آنها  بدن

  غشاء  وسیلهبه  که  دارند  کاملی  و  مشخص
  30  از  بیش   کنونتا .  است  شده  محصور  ای هسته
 اکثراً.  است  شده  داده  تشخیص  آنها  گونههزار

  اندازه   کنند،می  زندگی  خاك  و  آب   در  آزاد  طوربه
 چشم  با  تعدادی   و  است  میکرون  150  ـ1  آنها

 های گونه   تکثیر.  اندرؤیت  قابل   غیرمسلح
 …   و  دارانتاژك  و  مژکداران  مثل   یاختگانتک
  که   غیرجنسی  تکثیر(  الف  :است  صورت  سه  به

 که  دوتایی  تقسیم  :است  مختلف  صور  دارای   خود
  در  و  ماده  یاختهتک  دو  به  طول  از  ماده  یاختهتک

 یا  شیزوگونی  .شودمی   تقسیم   عرض  از  مژکداران
 چندین  به  مکرراً  ماده  هسته.  چندتایی  تکثیر
  سیتوپالسم   سپس.  شودمی   تقسیم  ماده  هسته

  .گیردمی   را  هسته  هر  اطراف  و  شودمی   تقسیم
  غشاء   مقاومت  سلول،  رشد  از  بعد  زدنجوانه

 شود می   تشکیل  ای جوانه  و  کم  ای نقطه   در  سلولی
  آن   وارد  مادر  سیتوپالسم   و  هسته  از  مقداری   و

  جدا   مادر  از  آنکه  تا  کندمی   رشد  و  گرددمی 
 این:  کندمی   شروع  را  مستقلی   زندگی   و  شودمی 
  .دانست  بکرزایی  نوعی  توانمی   را  تکثیر  قسم  سه
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 ارانمژکد   در  و  است   نوع   چند   جنسی  تکثیر(  ب

  دو   روش  این  در(  آمیختگی  .شودمی  دیده
  آنها  هسته  محتویات  و  جفت  یکدیگر  با  یاختهتک

  سنگامی   . شوندمی   جدا  هم  از  سپس   و  ترکیب
  یکدیگر   به  گامت  نامبه   ماده  و  نر   جنسی   سلول
  . دهندمی   تخم  تشکیل  و  شوند می   ملحق
 یاختهتک  اووسیست  داخل  در  ابتدا  روگونیاسپو
 آیندمی  وجودبه   اسپوروزئیت  زیادی   تعداد

 مراحلی  طی  بعداً  و(  چندتایی  غیرمستقیم  طوربه)
 طریقبه  و  دهندمی  تشکیل  را  جنسی  های ل سلو

  داورمزدی، )  شوندمی   جفت  یکدیگر  با  سنگامی
 . (46 ـ  37 ص  ،1372

  دیدگاه  از  کشاورزی  توسعه  عوامل  و  اهمیت-8
   قرآن

 یکی  کشت،  و  برزگری   زراعت،  معنای به  کشاورزی 
  آدمی   مأموریت  و  بشر  غذایی  منابع  ترینمهم   از
.  است  اهللخلیفه  عنوانبه   زمین  در  خداوند  سوی   از

  و   جامعه  قوام  موجب  قرآن  نظر  از  کشاورزی 
  در   خاص  اهمیت   از  رو،این  از.  است  حکومت

 عللبه   خداوند  . باشدمی  برخوردار  قرآن  های آموزه
 پرداخته  کشاورزی   موضوعبه  گوناگون  اسباب  و

 محصوالت،  توسعه،  آثار،  اهمیت،  درباره  و  است
 سخن  کشاورزی  نابودی  علل نیز  و منابع مراحل،

  عوامل   درباره   مطلب  این  در  نویسنده . است   گفته 
  گفته   سخن  مختلف  ابعاد  در  کشاورزی  توسعه
 (. 89ص ؛1362باریور،) است

 کشاورزی  آثار   و اهمیت -9
 انواع  که  یافت  اهمیت  و  ارزش  زمانی  زمین،

  گیاهان.  آمدند  پدید  آن  در  جانوران  و  گیاهان
  زیبایی   بسیار  شکلبه   زمین  تا  شدند   آن  موجب
  جان   آن،  طراوت  و   گیاهان  سبزی .  شود  آراسته
.  کندمی  فزاییجان  و  دهدمی   نوازش  راآدمی

 آفرینش  شاهکارهای   از   یکی  گیاهان  گمان،بی 
  تواند می   گیاهان  در  اندیشه  و  تفکر .  است  الهی

  و  کند  آشنا   هستی  حقایق  از  بسیاری   با  راآدمی

 در  خداوند  .آورد  فراهم  را  وی   کمال  و  رشد  زمینه
  و   گیاهان  رویش  نحل،   سوره  11  و  10  آیات

 اهل   برای   الهی  آیات  از  را  باران  بارش  با  زراعت
  با  تا خواهدمی  ایشان  از و داندمی اندیشه و تفکر

  حقایقی   گیاهی،  زندگی  چرخه  این  در  اندیشه
  آفرینش .  کنند   درك  را  رستاخیز  و  معاد  چون
  مهم   آیات  از  زراعی،  محصوالت  و  هامیوه 

  محصوالت   و  هامیوه   فرینشآ  .است   خداشناسی
  شباهت   عدم  و  آنها  گوناگونی  و  تنوع  با  زراعی

 از  قبلی  آگاهی  و  علم   با  اینکه  و  یکدیگر  به  هاآن
 بر  هایینشانه   اند، شده  متمایز  دیگر  یک

  با   بایستمی  آدمی  که  است   خداوند  آفریدگاری 
  آورد   دستبه   را  حقایق  این  هاآن  در  تدبر  و  تأمل

  ص   ،4  و  3  ج  البیان،  مجمع  و   99  آیه  انعام،)
 این   آنکه   با  مردمان  از  بسیاری   البته.  (529

  ولی   بینندمی   گیاهان  در  را  شگفتی  و  عظمت
 این  راه  از  و  ندارند  را  هاداده  درست  تحلیل  قدرت
  خالقیت   درك  یعنی  عالی  مقصد  به  هانشانه 

  ایمان   با  های انسان   تنها  و  رسندنمی  خداوند
  فهم  و  هدایت  برای   الزم  زمینه  دارای   که  هستند

  به   نگاهی   با  و  هستند  خداوندی   هاینشانه  و  آیات
  دست   عالی  حقیقت  به  هاآن  گوناگونی  و  گیاهان

  خاك،   و  آب  یک  از  که  بیندمی   انسان.  یابندمی 
  محصوالت   و  گیاه  در  گوناگونی  و  تنوع  همه  این
 این  در  که   است  کسی  کمتر  ولی  آید،می  وجودبه

  و   آفریدگاری   به  و  کند   اندیشه   حقیقت 
 4  آیه  در  خداوند  . برسد  یکتا  خداوند  پروردگاری 

 و  درختان  های میوه   بودن  گوناگون  رعد،   سوره
 همه  مندی بهره   رغمبه  را  کشاورزی   محصوالت

  از   هایینشانه   عنوان به  خاك،  و  آب  یک  از  هاآن
 از  که  شماردبرمی  خردمندان  برای   خداشناسی

  33  آیه  براساس  .رسندمی   حقیقت  به   هانشانه 
 محصوالت  و  هادانه  انواع  رویش  یس،  سوره

 از   آن  مانند  و  برنج   و  جو  گندم،  چون  کشاورزی 
  قدرت  بر  قاطع  نشانه   و  گواه  بهترین  خود  زمین، 
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 رویش  همین  چنانکه   است؛  یگانه  و  یکتا  خداوند
  بر   گواه  بهترین  مرده،  زمین  از  گیاه  مجدد

 قدرت  و  قیامت  بر  قاطع  حجت  و  دلیل  و  رستاخیز
  گیاهان  همانند  هاانسان   رستاخیز  بر  خداوندی 

  بنابراین.  (661  ص  ،8و  7  ج  البیان،  مجمع)  است
  از   چند  اموری   در  بایستمی  را  کشاورزی  اهمیت
  شناخت   و  خداشناسی  منبع  ترینمهم  جمله

  دوباره   شدن   زنده  و  معاد  و  رستاخیز  چون  حقایقی
 کشاورزی   و  گیاهان  همه،این   با  .دانست  مردگان

 دیگر   آیات  در  که  دارد  بشر  زندگی  درمهمی  آثار
 از  آیاتی در خداوند. است شده  داده توجه آنها  به

  سوره  56  و  55  و  47  و  بقره  سوره  205  جمله
 و  بشری   جامعه  قوام  عامل  را  کشاورزی   یوسف،

  منبع   ترینمهم   کشاورزی،  زیرا   داند؛می   حکومت
  نیازهای   کنندهبرطرف  و  انسان  غذای   تامین
  10  آیات  نحل،  و  24  آیه  یونس،)  اوست  ای تغذیه

  آیات   ق،  و  33  آیه   یس،  و   27  آیه  سجده،  و  11  و
  کسی   بر  آن  اقتصادی   نقش  بنابراین،  .(11  و  9

 نیازهای   از  بخشی  که  دامداری   .نیست  پوشیده 
  تنگاتنگی   ارتباط  کند،می   تامین   را  بشر  ای تغذیه

  ترینمهم   از  یکی  کشاورزی   زیرا  دارد؛   کشاورزی   با
  رود می   شماربه  چارپایان  علوفه  تامین   منابع

 رو این   از  .(54  و  53  آیات  طه،  و  24  آیه  یونس،)
  . انددانسته  اقتصاد  مادر  آب،  کنار  در  را  کشاورزی 

 رونق  معنای به  کشاورزی  رونق  هرحال،  به
 تقویت  و  جامعه  شکوفایی  و  رشد  و  اقتصادی 

  باید  لذا.  است  دولت  و  حکومت  شوکت  و  قدرت
 کشاورزی  .شود  بخش  این  به  ای ویژه  توجه

. شودمی   هاانسان  شادی   و  سرور  مایه  همچنین
  او   به  سبزه  دیدن  از  که  شادی   بر  افزون  انسان
  مزارع،  سرسبزی   و  باران  نزول  از  دهد،می   دست

  جامه   در  خود  اگر  ویژهبه   شوندمی   شادمان
  داشته   نقش   گیاهان   این  رویش  در  کشاورز

 سوره  29  آیه  در   خداوند  (20  آیه   حدید،.)باشد 
 و  رویش  از  کشاورزان  شگفتی  از  گزارشی  فتح

  تأثیرگذاری  بیانگر  که  دهدمی   مزارع  سرسبزی 
 هایانسان .است  انسان  نهاد  در  سبزی   و  رویش
  و   سبزی   از  سلیم،  عقل  و  پاك  فطرت  با  سالم

 به  اساس  همینبر  و  شوندمی  شاد  گیاهان  طراوت 
  نظر   از.  دارندمی  مبذول  خاص  توجه  کشاورزی 

  تنها   نه  زیبایی  و  تزیین  وسیله  کشاورزی   ،قرآن
. (14  آیه  عمران،آل )  هاستانسان  خود  بلکه  زمین
  زیبای   ظاهر  همین  به  چون  دنیا  شیفتگان  البته
  نظر   صرف   آن  بودن  آیه  و   نشانه  از  و  نگردمی   دنیا
 های نشانه   همین  شوندمی   غافل  آن  از  یا  کنند می 

  جهت   مانعی  به  شناسی،   رستاخیز  و  خداشناسی 
 شود؛ می   نیک  عاقبت  و  آخرت  به   آنان  دستیابی

 گیاهان،  و  کشاورزی   یابی  وزینت  گری جلوه  زیرا
 شودمی   دنیا  شیفتگان   این  برای  فریبی  دام

 های مأموریت  از  یکی  خداوند.  (14  آیه  عمران،آل)
  هود،   سوره   61  آیه  اساسبر   را  زمین  در  بشر

 از  گمانبی  کشاورزی   داند،می  زمین   آبادانی
  است؛   آبادانی  این  مصادیق  ترینکامل  و  ترینمهم 
 زیبایی  آن  سرسبزی   و  گیاهان  رویش  با  زمین  زیرا

  انسان   شادمانی   و  سرور  موجبات  و  یابدمی   خاصی
 (.45ص  ،1344بازرگان،) گرددمی 
 کشاورزی  توسعه عوامل -10

 و   یابد  توسعه  جامعه   در  کشاورزی   اینکه  برای 
  بر   تا  است   الزم  شود،   دولت   و  ملت  قوام  موجبات

 . شود مبذول خاص توجه آن  ای توسعه عوامل
 آب  مدیریت  -10 -1

 کشاورزی،  توسعه  عامل  تریناصلی  و  نخستین 
 بسیاری   آیات   در   خداوند.  است  آن   مدیریت  و   آب
  نقش   به  یونس  سوره   24  و   انعام  سوره   99  جمله  از

 اشاره  کشاورزی   توسعه  و  رونق  در  آب  اساسی
  ریزدمی  فرو  آسمان   از  که  آبی .  است  کرده
 بر  رواین  از.  است  زرع  و  کشت  منبع  ترینمهم 
 هایآب  مهار  و  محافظت  اندیشه  در  تا  است  بشر

 پدید  را  هاچشمه  و  نهرها   و  رودها  که   باشد   باران
 سازدمی   انباشته  را  زیرزمینی  های سفره   و  آوردمی 
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 دیگر   و  بشر  اختیار  در  را  گوارا  و  شیرین  آب  و

  ای زنده   موجود  هر  زیرا  گذارد؛می  زنده  موجودات
 من  جعلنا  و: »است  شده  آفریده  آب  از  زمین  در

  زنده   آب  از  را   چیز  همه  شیءحی؛  کل  الماء
  و   آب  مهار.  (30  آیه  انبیا،  سوره)  «گردانیدیم

  و   رونق  در  شگرفی  تأثیرات  تواندمی  آن  مدیریت
  آیات   در  خداوند.  گذارد  جابه   کشاورزی  توسعه

 گاو  از  یهودیان  استفاده   به  بقره  سوره  71  و  67
.  کندمی   اشاره  کشاورزی   های زمین  آبیاری   برای 

  گوناگون   ابزارهای   طریق  از  آبیاری   بنابراین،
  خاك   وری بهره   افزایش  درمهمی   تأثیرات  تواندمی 

  همه   که  گذارد  جاهب  کشاورزی   توسعه   و   رونق  و
 آن   از  و  بوده  آشنا  آن  با  گذشته  از  بشری   اقوام
 هایی روش  زمانی  و  عصر  هر  در  .گرفتند می   بهره
  که   است   آمده   پدید  وری بهره   و  گیری بهره   برای 

 آن   توسعه  و  کشاورزی   رونق  و  افزایش  موجبات
 و  ای قطره  آبیاری   کنونی   زمان  در.  است  شده

 روش  بهترین  از  یکی  عنوانبه  آب  کامل  مدیریت
  کشت   سطح  که  ای گونهبه   است،  توجهمورد

 دهدمی   افزایش  برابر   چند  را  کشاورزی   محصوالت
 موجب را اقتصادی  شکوفایی و کشاورزی رونق و

 (. 67،ص1363باهن،) شودمی 
 باران  -10 -2

 کشاورزی  توسعه  عوامل  جمله  از  بارندگی  و  باران
  است   شده  اشاره  آن  به  قرآن  آیات  در  که  است

 .(20  آیه  حدید،  و  9  آیه  ق،  و  63  و  5  آیات  حج،)
.  است  آب  تامین  منبع  ترینمهم  بارندگی،  زیرا

  درك   بیشتر  را  بارندگی  و  باران  ارزش  زمانی
  خواص   دارای   باران   آب  که  بدانیم  که  کنیممی 

  باران  همراه  امالح  و  است  کشاورزی   برای   بسیاری 
 رواین  از.  است  زراعت  برای   کامل  تغذیه  حکم  در

 آب   ،«مبارکاً»  ماء:  عنوانبه  باران  آب   از   قرآن
 (. 79،ص1371جعفری،) است کرده  یاد پربرکت
 مناسب  و مدرن ابزارهای  کارگیری به   -3-10

 آن  رونق  و  کشاورزی   توسعه  عوامل  دیگر  از
  هر   در  معمولی  و  مناسب  ابزارهای   از  مندی بهره 
  در  تراکتور  و  گذشته  در  گاو  چون  زمان  و  عصر

  بنابراین،  .(71  آیه  بقره،)  است  امروز،  جهان
  و  تهیه  اندیشه  در  بایستمی   جامعه  مدیریت

 برآید  کشاورزی   برای   روز  مناسب  ابزارهای   تامین
  آن،   رونق  و  توسعه  و  کشاورزی   شکوفایی   با   تا

 و  گیرد  انجام  نیز  دیگر  های بخش  در  شکوفایی
  درستی   و  مناسب  شکل  جامعه  در  تمدن  و  اقتصاد

 (. 92ص تا؛بی   بهشتی، حسینی) کند  پیدا
 زمین  اصالح -4-10
  کشاورزی  توسعه  عوامل  دیگر  از  زمین،   اصالح
  با   کشت  قابل  غیر  های زمین  اساس  این  بر.  است

  کشت   برای   مساعد  و   مناسب  های زمین   به   اصالح،
  یک   عنوانبه   زمین،  اصالح.  شود  تبدیل  زرع  و

  مطرح   نیز  انسان  برای   نخستین  ماموریت
 آبادان  را  زمین  تا  مامورند  هاانسان  زیرا  باشد،می 

 پذیرامکان  خاك  و  زمین  اصالح  به  جز  این  و  کنند 
  عامل   این  به  روم  سوره  9  آیه  در  خداوند.  نیست 
  میان به   سخن   « االرض  آثاروا»  از   و  داده  توجه
  این   از  مقصود  طباطبایی،   عالمه.  است  آورده
  و  زراعت  برای   زمین  کردن  ور  و  زیر  را  جمله
 و   هانشانه   دیگر  و  سازی ساختمان  یا   کشت

  ص  ،16  ج  المیزان،)  داندمی  آبادانی  نمادهای 
158)  . 

 جهادی کار  -10 -5
  که  است  رونق  و  کشاورزی   توسعه  دیگر  عامل   کار
 روم  سوره  9  و  یوسف   سوره  47  جمله   از  آیاتی  در
  رونق   بخواهیم  اگر  البته .  است  شده   اشاره  آن  به

  تحقق   را  کشاورزی   توسعه  و  تجربه   را  واقعی
.  کرد  بسنده  تواننمی  معمولی  کاربه   تنها   بخشیم
  کوشدمی   و  است  شکوفایی   خواهان  که  ای جامعه

  کار   از  فراتر  بایستمی   کند  پابه  را  تمدنی  تا
  و   برابر  چند  کار  و  مضاعف  تالش  به  معمولی
  کنار   را  کاری کم   و  تنبلی   و  دهد  تن  جهادی 
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  زبان  از  47  آیه  در   خداوند  که   روستاین  از.  گذارد

  که   دهدمی   توجه  مهم  این  به (  ع)  یوسف  حضرت
  معیشتی   تنگناهای   و  اقتصادی   مشکالت  از  رهایی

  زراعی   و  اقتصادی   شکوفایی  و  رشد  به  دستیابی  و
  کار  از  فراتر  جامعه  که  یابدمی  تحقق  زمانی

  با   مفسران.  دهد  در  تن  مضاعف  کاربه   معمولی
 آن   مراد  که   باورند  این   بر  «دابا»  واژه  به   اشاره

  بلکه   نیست،   معمولی  کار   تنها   کار،  از(  ع)حضرت
 از  که  است  برابر  چند  و  مضاعف  تالش  و  جدیت

 شودمی   تعبیر   جهادی   تالش  به   حاضر   عصر  در  آن
  کشاف،   نیز  و  364  ص   ،6  و  5  ج   البیان،مجمع)

 . (459 ص  ،2 ج زمخشری،
 مدیریتی  و انسانی نقش  -6-10
 افزون  زرع  و  کشت  در  انسانی  نقش  دیگر،  عامل

  که   معنا  این  به.  است  طبیعت   و  خداوند  نقش  بر
  انسان  گیری گوشه  با  هرگز  کشاورزی   توسعه
 به  آب  و  باران  اگر  حتی.  یافت  نخواهد  تحقق
  انسان   بایستمی  باشد،  داشته  وجود  کافی  اندازه

  شده   وارد  حوزه این در  خداوندی   خلیفه  عنوانبه
 خداوند  اگر.  کند  ایفا  درستیبه  را  خود  نقش  و

 ولی  رویاندمی   را  گیاهان  و  آوردمی  پدید  را  زراعت
 نادیده  را  انسان  ای واسطه  نقش  بایستنمی

  زمین   در  بذر  پاشیدن  با  که  است  انسان  بر.  گرفت
  راستای   در  کشت  تا  دهد  اجازه  آن،  مدیریت  و

 به  رواین  از.  گیرد  انجام  مردم  غذایی  نیازهای 
  شده   اشاره  یوسف  سوره   47  آیه  در  انسان  نقش 
  نقش   از  بایستنمی   انسان  که  چند   هر   است؛

 زارع  او  که  برد  گمان   و   رود  فراتر  خود  ای واسطه
  در   تنها  او  بلکه  رویاند؛می   را  گیاه  و  است  واقعی
 64  و   63  ،آیاتواقعه)  کندمی  عمل  واسطه  نقش

  عامل   یعنی  رابطه  همین  در.  (9آیه  روم،  نیز  و
  و   49  تا  46  آیات  به  توانمی   انسانی  و  مدیریتی

  به   که  کرد  اشاره  یوسف  سوره  88  و  65  و  55
  کشاورزی  توسعه  و  رونق  امر  در  مدیریت  مسئله
 موفق  مدیریت  از  ای نمونه  و  دهدمی  توجه

  همین   از.  کند می  گزارش  را(  ع)   یوسف  حضرت
 در  بایستمی   دولت  که  آیدمی  دستبه  آیات

  و   توزیع  تا  برداشت  تا  تولید  از  بحرانی  شرایط
 نظارت  و  مدیریت  جامعه  کشاورزی   بر  مصرف،

  سپرده   کسانی  به   نظارت  بحرانی  شرایط  در  و  کند
  مدیریتی   مسائل  به  آگاه  و  عالم  و  امانتدار  که  شود

  ، 1385  اصفهانی،   رضایی)  باشند  اقتصادی   و
 (. 256ص
 کشاورزی   در زکات پرداخت -11
.  است   شده  اشاره  نیز  کشاورزی   مراحل  به  قرآن  در
  زمین  زدنشخم  به  بقره  سوره  71  آیه   در   جمله  از
  سوره   47  آیه  در  کشت؛  برای   آن   سازی آماده  و

  پاشیدن   به  واقعه  سوره   64  و  63  آیات  و  یوسف
  به   بقره،  سوره 71 آیه در کشاورزان؛ سوی  از بذر

  درو   از  انعام  سوره  141  آیه  در  و   مناسب؛  آبیاری 
  اشاره   آنها  رسیدن  هنگام  محصوالت  برداشت  و

  و  کشت  گانه،سه  مراحل  بنابراین  .است  کرده
  اما .  است   گرفته  قرار  توجه  مورد  برداشت   و  داشت
  لزوم  ،شده   تاکید  آن  بر  قرآن   آیات  در  که  ای نکته 

  هنگام  کشاورزی   محصوالت  زکات  پرداخت
 این   بر  مفسران.  (267  ایه  بقره،)  است  آن  برداشت

  که  است  آن  اسراف  مصادیق  از  یکی  که  اندعقیده 
  و   محرومان  حق  محصوالت،  برداشت  هنگام  در

 کوتاهی   زکات  پرداخت  در  و  نشود  داده  نیازمندان
  ، 4  و  3  ج  البیان،  مجمع  و  141  آیه  انعام،)  شود
  . (164  ص   ،2  ج   بغوی،  التنزیل،  معالم   و  578  ص

 در  دولت  و  حاکم  برداشت،  هنگام  در  همچنین
 دایره  از  و  کند  اسراف  نباید  زکات  حق  گرفتن
  267  آیه  در  خداوند.  (همان)  شود  خارج  عدالت
  کشاورزان   از  انعام   سوره  141  و  بقره  سوره

 انفاق  را  خود  محصوالت  از  بخشی  تا  خواهدمی 
  نیازمندان  و  مساکین  به   انفاق   ترك  زیرا  کنند؛

 شود  کشاورزی   محصوالت  نابودی   عامل  تواندمی 
  هنگام   کشاورزان  البته .  (33  تا  22  قلم،آیات)

  محصوالت   از  بخشی  بایستمی   برداشت
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 بعدی   کشت برای  آن های خوشه در را کشاورزی 

  کنند؛   ذخیره  دراز   و  دور  های زمان  در  استفاده  یا
  و   جو  و  گندم  ویژه به  کشاورزی   محصوالت  زیرا
 از  خود  خوشه  در  که  هستند  ای گونه به   برنج

  سرعتبه   و  مانندمی   امان  در  آفات  از  بسیاری 
 .(47 آیه  یوسف،) شوندنمی خراب و فاسد
 کشاورزی نابودی  معنوی عوامل -12

  و   آب  که  کشاورزی   منابع  که  باورند  این  بر  برخی
  آیه   یونس،  و  99  آیه  انعام،)  است  مناسب  خاك

.  است  کافی  کشاورزی  برای   تنهاییبه (  24
  کشاورزی  توسعه  عوامل  آوری فراهم  با  بنابراین،

 مضاعف  تالش  و  کار  و  خوب  مدیریت  چون
  بهره   شکل  بهترین  به  خاك  و  آب  از  توانمی 

  باید  اما  .یافت  دست  کشاورزی  رونق  به  و  گرفت
 از  فراتر  نظامی  هستی،  نظام  که  داشت  توجه

 پروردگاری   نقش  بایستنمی   و  است  آفریدگاری 
  اگر .  گرفت  نادیده  هستی  امور  در  را  آفریدگار
 است  کشاورزی  پیدایش و آفرینش منشا خداوند

  نقش   در  خداوند  همان  .(95  آیه  انعام،)
  ربوبیت  و  است قادر و مسلط  امور، به پروردگاری 

 بنابراین.  اوست  دست  در  چیز  همه  تربیت  و
  کرد؛   بسنده  ظاهری   عوامل  این  به  تنها  تواننمی

  گونه   این  مادیگرایان  از  بسیاری   چنانکه
  دنیا   زندگی   مظاهر  و  کنندمی   عمل  و  اندیشندمی 

 از  تا  شودمی   موجب  دنیا  به  شدیدشان  محبت  و
 خویش  کاربه   درست   و   شوند  غافل  خداوند

  خشنودی  و رضا و آخرت تحصیل  از و نیندیشند
  در   خداوند.  (14  آیه  عمران،آل)  مانند  باز  خداوند

  توجه   مهم  این  به  واقعه  سوره  66  تا  63  آیات
 آن   رونق  و  افزایش  و  کشت   و  زراعت  که  دهدمی 

  بنابراین .  است  الهی  مشیت  و  اراده  به  منوط
 یا  ندارند  ایمان  خداوند  پروردگاری   به  کهکسانی 

  و  افتندمی  خسران  در  هستند،  آن  از  غافل
  بیند می   زیان  آن،  از  متاثر  نیز  شان  کشاورزی 

  این   نصیب  که  زیانی.  (67  و  64  آیات  واقعه،)

  امری  تواندمی   ظاهربه   شود،می  افراد  از  دسته
 اسباب  طریق  از  خداوند  کهحالی  در  باشد،  طبیعی
 چیزیهیچ  و  دهدمی  انجام  را  کارهایش   طبیعی

  نیست   بیرون  خداوند  قدرت  و  حکومت  دایره  از
  چون   بالیایی.  ( 40  و  34  و  32  آیات   کهف،)

 آیه  عمران،آل)  سوزان  یا  سرد  شدید  بادهای 
 جمله  از  ویرانگر  های سیل   نیز   و  .(117
  یا   متکبر  انسان  بر  خداوند  که  است  هاییعذاب

  زراعتشان   و  کشت  و  فرستدمی   فرو  انفاق   تارکان
  رستاخیز   و  قیامت  انکار   بنابراین،  .سازدمی   نابود  را
  قلم،)  انفاق  ترك  ،(42  و  36  و  32  آیات  کهف،)

  و   32  آیات  کهف،)  غرور  و  تکبر  ،(26  تا  17  آیات
 شرك (  205  آیه  ،  بقره)  فاسد  حکومت  ،(42  و  36

  تا   19  آیات  قلم،)  طغیان  ،(42  و  32  آیات  کهف،)
  آل )  گناه  ،(42  تا  32  آیات  کهف،)  کفر  ،(31

  سبا، )  ناشکری   و   ناسپاسی  ،(117  آیه  عمران،
  20  آیات  قلم،)  خدا  یاد  از  غفلت  ، (16  و  15  آیات

 کشاورزی  نابودی   عوامل  و  علل  ترینمهم  از(  28  و
  است   زراعی  محصوالت  و
 (. 134،ص1366خویی،)

   الهی خالفت تجلی  باغداری و  درختکاری -13
  و   درختکاری   کشاورزی،   های شیوه  از  یکی

  را   انسان  غذاهای   از  بزرگی  بخش.  است  باغداری 
  تشکیل   باغی  های فرآورده  و  محصوالت  ها،میوه 
  غذایی  مواد  مختلف،  شیوه   سه   به   انسان.  دهدمی 

 پالیزداری   کنار  در  باغداری .  کندمی   تامین  را  خود
 هاست انسان  خوراك  تامین  های شیوه  دامداری،  و

  به   گوناگونی،  عوامل  و  عللبه   بنا  قرآن  در  خداوند
  اصوالً   کهآن  بویژه  پرداخته،  هابوستان   مسئله

  ترسیم   هاانسان  آینده  برای   خداوند  که  تصویری 
  است   سرسبزی   های بوستان   در  حضور  کند،می 
  ناشناخته   و  شده  شناخته  های میوه  همه  از  پر  که

  جریان  آن  زیر  در   بسیاری   نهرهای   و  رودها  و  است
  جان   و  افزاید  می  آن  زیبایی  و  تازگیبه  که  دارد

  بهشت   سازدمی  شاد  را  هادل  و  دهدمی  نوازش   را
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  و   آشنا  های زیبایی  با  هاییبوستان  همان  نیز

  آن   جوی وجست  در   آدمی  که  است   ناآشنایی 
  به   آدمی  که  است  هابوستان   این  در  زیرا  باشد؛می 

 رسدمی   پایانبی  و  جاویدان  آرامش  و  آسایش
 (. 345ص  ،1354 پالنک،)

 درخت  و  بوستان و  باغ اهمیت  -14
 و  هاباغ  انسان،  به  الهی  بزرگ  های نعمت  از  یکی

 زیبا  فضایی  ایجاد  بر  افزون  که  است  هاییبوستان 
  و   خوراك  از  مهمی  بخش   انگیز، روح  و  افزاجان  و

  133  آیه  در.  کندمی   تامین  را  انسان  غذایی  مواد
 و   درخت  از  پوشیده  های باغ   از  شعراء  134  و

  به   خداوند  کمک  از  نمودی   عنوانبه  سارها،چشمه
  بِأَنْعَامٍ   أَمَدَّکُم.  است   شده  یاد  خاص  نعمت  و  انسان
  و   هادام  دادن  به   را  شما   وَعُیُونٍ  وَجَنَّاتٍ   وَبَنِینَ 
  ساران چشمه  و  هاباغ   دادن  به  و   کرد  مدد  پسران
  انبوه   های نعمت  شمارش  هنگام  در  خداوند
 های نعمت  عنوانبه   ها  نعمت  از  برخی  به  خویش
 از  یکی  که   کندمی   اشاره  بشر  برای   مهم  و  اساسی

 های میوه   با  سرسبز  های بوستان   و  باغها  آنها
 مَاء  الْمُعْصِرَاتِ مِنَ  وَأَنزَلْنَا  است  گوناگون  و  فراوان
  متراکم  ابرهاى   از  و  وَنَبَاتًا   حَبًّا   بِهِ   لِنُخْرِجَ  ثَجَّاجًا

  گیاه  و   دانه  بدان  تا  آوردیم  فرود   ریزان   آبى
  از  نمل  60  آیه   در  (16تا14  نبأ)  برویانیم
 برای   انگیزبهجت  عامل  عنوانبه   هاباغ   و  هابوستان 
  یادآور  آدمی  به  و  آوردمی   میانبه   سخن  انسان

  بشناسد   را  بزرگ  نعمت   این  قدر   تا  شودمی 
 (. 14ص ، 1375 سروش،)

 بشر  زندگی در هابوستان نقش  -15
  که   است   زمین  آبادانی  از  کاملی  مصداق  باغداری 
  چون   آیاتی.  باشد  می  انسان  ماموریت  از  بخشی

  مِّنْ  وَجَنَّاتٌ  مُّتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ   اأَلرْضِ  فِی   وَ   رعد  4
  یُسْقَى   صِنْوَانٍ  وَغَیْرُ   صِنْوَانٌ  وَنَخِیلٌ  وَزَرْعٌ  أَعْنَابٍ

...    اأُلکُلِ  فِی  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضَهَا  وَنُفَضِّلُ  وَاحِدٍ  بِمَاء
  از  هایىباغ  و  هم   کنار  است  قطعاتى  زمین  در  و

  ریشه   یک  از  چه  خرما  درختان  و  کشتزارها  و  انگور

 سیراب  آب  یک  با  که  ریشه  یک  غیر  از  چه  و
  میوه   در  را  هاآن  از  برخى  همهاین  با  و  گردندمى 
  برترى   دیگر  برخى  بر  کیفیت  و  نوع  و  مزه  حیث  از

  بیان  نمل  60  آیه  و  مومنون  19  و  18  دهیممى 
 و  باغداری   رهگذر  از  زمین  آبادانی  که  کندمی 

  وَآیَۀٌ  است  شدنی  کاری درخت  و  سازی بوستان 
  حَبًّا   مِنْهَا   وَأَخْرَجْنَا  أَحْیَیْنَاهَا   الْمَیْتَۀُ  الْأَرْضُ  لَّهُمُ

  نَّخِیلٍ   مِن  جَنَّاتٍ  فِیهَا   وَجَعَلْنَا  یَأْکُلُونَ  فَمِنْهُ
  مرده   زمین   و  الْعُیُونِ  مِنْ   فِیهَا  وَفَجَّرْنَا  وَأَعْنَابٍ
  گردانیدیم   زنده  را  آن  که  ایشان  براى   است  برهانى 

  آن   در  و  خورندمى  آن  از  که  برآوردیم  آن  از   دانه  و
  دادیم   قرار  تاك  و  خرما  درختان  از  هایىباغ   زمین

(  یس  34و  33)  کردیم  روان  آن  در  هاچشمه  و
  از   یکی  باغداری   که  گفت   توان می   بنابراین

  و  الهی  خالفت  مقام  در  انسان  های ماموریت 
 و  پرورش  با  باغدار .  باشدمی   طولی  ربوبیت

 هاچشمه  و  نهرها  و  هابوته   و  درختان  از  محافظت
  محیط   به  خاك،  و  آب  منابع  از  درست  وری بهره  و

  کمالی   شکل  در   تا  دهدمی   اجازه  زمین  زیست
.  بنمایاند را خود های زیبایی و شود ظاهر خویش

  منابع   نابودی   را   زمین  در  فساد  خداوند  کهاین
  استفاده  عدم  سبب به  شماردبرمی  آبی  و  خاکی
 ؛ 1379ژری،)  هاست آن  از  بهینه  مصرف  و  درست

  منابع  از  درست  گیری بهره   با  باغداران.  (61ص
  بهترین   به  تا  دهندمی   فرصت  زمین  به  آب  و  خاك
  آشکار   را  خود  کماالت  حالت،  زیباترین   و  شکل
 برای   خداوند  که  هایینقش   دیگر  از  . سازند

 آن  به   و  کند می  تعریف  درختکاران  و  باغداران
 و  ارزاق  تامین  مسئله  بخشد،می  اعتبار  و  ارزش
 265  چون  آیاتی.  است  مردم  دیگر  و  خود  روزی 
  نقش   به  آن  مانند  و  رعد  4  و  انعام  141  و  بقره
 خوراکی  و  غذایی  مواد  تامین  در  باغداری   و  هامیوه 
 وَالزَّیْتُونَ  الزَّرْعَ  بِهِ  لَکُم  یُنبِتُ  دهدمی  توجه  بشر

  ذَلِکَ   فِی  إِنَّ  الثَّمَرَاتِ  کُلِّ  وَمِن  وَاأَلعْنَابَ  وَالنَّخِیلَ
 و   زیتون  و  کشت  آن  وسیلهبه   یَتَفَکَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  آلیَۀً
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 محصوالت   هرگونه  از   و  انگور  و   خرما  درختان

  براى  اینها  در  قطعاً  رویاندمى   شما   براى   دیگر
  است  اى نشانه  کنند مى   اندیشه  که   مردمى

  و  تفسیری   مکاتب   تاریخچه  ساجدی،)
 (. 298 ص مقدس، کتاب  هرمنوتیکی

 آن  تنوع و  هابوستان و  هاباغ انواع-16
  و   سرسبز  سال  طول  تمام  در  درختان   از  برخی

  زیتون،   به  توانمی   جمله  از  که  هستند  شاداب
  برخی .  کرد  اشاره  آن  مانند  و  نخل  و  موز  مرکبات،

  در   هایشانبرگ  و  هستند  سبز  فصلی  در  دیگر
  در   زیبایی  و  متنوع  های رنگ  به   هافصل   طول
 دست  از  را  هایشانبرگ  آخر،  در  و  آیندمی 
 و  گل  دهند  برگ  کهآن  از  پیش  برخی.  دهندمی 

 دهندمی   برگ  اول   دیگر  برخی  و  دهندمی   شکوفه
 های میوه   برخی.  دهندمی   گل  و  شکوفه  سپس  و

  برخی .  نیستند  انبوه   دیگر  برخی  و  دارند   انبوهی
.  نیست   گونهاین  دیگر  برخی  و  دارند  هرس  به  نیاز

  برخی   و  دارند  هسته   با  های میوه   درختان  از  برخی
  نیازمند   هاآن  از   برخی.  هستند  هستهبی   دیگر
  و   کیوی   و  انگور  چون  هستند  تختی   و  گاه تکیه

  برخی .  نیست   گونه  این  دیگر  برخی   و  تمشک
  هااین.  درخت  برخی  و  هستند   ای بوته

 و  شکل  و  درختان  گوناگونی  و  تنوع   دهندهنشان
 این   توانمی   نیز   هامیوه   در.  هاست آن  شمایل

. یافت  هامزه  و  هاطعم  و  هارنگ  در  را  تنوع
  پوست   با  در  دیگر   های تنوع   توانمی   کهچنان

.  یافت  آن  مانند  و   خوردن  پوستبی  خوردن،
  میوه   درختان  و   هامیوه   جهان  در  تنوع  چنانآن

  گرایش و طبع  و مزاج هر با  آدمی که دارد وجود
  را   خود  هامیوه   از  انواعی  به  تواندمی   میلی  و

 هامیوه   از  بخشی.  سازد  مند بهره   و  خشنود
  برخی  و  هستند  گرمسیری   برخی  و  سردسیری 

  کمال   به  ای میوه  هنوز  و  دهندمی  میوه  چندبار  نیز
 و  شوندمی   ظاهر  هاشکوفه   نشده،  تمام  و  نرسیده

  گل   باریک  تنها  دیگر  برخی.  دهندمی   گل

 میان  ای مقایسه  بوکای،)  دارند  میوه   و  دهندمی 
 . (71 ـ70 ص علم، و قرآن انجیل، تورات،

 ی قرآن های میوه -17
  شده   یاد  آنها  از  قرآن  در  که  هاییمیوه  جمله  از

  خرما،   انگور،  ،( 141  و  99  انعام)  انار  به  توانمی 
  الَّذِیَ   وَهُوَ  کرد  اشاره(  تین  سوره)  انجیر  زیتون،

  شَیْءٍ   کُلِّ   نَبَاتَ  بِهِ   فَأَخْرَجْنَا   مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ   أَنزَلَ 
 وَمِنَ   مُّتَرَاکِبًا  حَبًّا  مِنْهُ  نُّخْرِجُ  خَضِرًا  مِنْهُ  فَأَخْرَجْنَا

  أَعْنَابٍ   مِّنْ  وَجَنَّاتٍ  دَانِیَۀٌ  قِنْوَانٌ  طَلْعِهَا  مِن  النَّخْلِ
  إِلِى   انظُرُواْ  مُتَشَابِهٍ  وَغَیْرَ   مُشْتَبِهًا  وَالرُّمَّانَ  وَالزَّیْتُونَ

 لِّقَوْمٍ   آلیَاتٍ  ذَلِکُمْ  فِی   إِنَّ  وَیَنْعِهِ  أَثْمَرَ  إِذَا  ثَمَرِهِ
  آورد  فرود  آبى  آسمان  از  کهکسى  اوست  و  یُؤْمِنُونَ

 آن   از  و  برآوردیم  گیاه  گونههر  از  آن  وسیلهبه   پس
  آن   از  که  ساختیم  خارج  سبزى   جوانه  گیاه
 درخت  شکوفه  از  و   آوریمبرمى   متراکمى  هاى دانه

 نیز   و  همبه  نزدیک  است  هایىخوشه  خرما
  غیر   و  همانند  انار  و  زیتون  و  انگور  از  هایىباغ 

 دهد   ثمر  چون  آن  میوه  به  نمودیم  خارج  همانند
 براى   هااین  در  قطعاً   بنگرید  رسیدنش  طرزبه   و

  این.  هاست نشانه  آورندمى   ایمان  که   مردمى
 استوایی   و  گرمسیری   مناطق  مخصوص   هامیوه 
 این  از  یک  هر.  شودمی   یافت  وفور به   که  است
  درمانی   و  دارویی  خصوصیات  از  هامیوه 

  پیام   شیرازی،  مکارم)  برخوردارند  فردی بهمنحصر 
 (. 144/ 8 ،قرآن
 باغداران  وظایف -18

 تکالیفی  و  عام  تکالیفی  باغداران  برای   خداوند
  همانند   آنان  عام  وظایف  از.  کرده  تعریف  خاص
  بوده  حق  تسبیح  اهل  که  است  این  بشر  افراد  دیگر

 داشته  توجه  کارهایشان  در  را  الهی  ربوبیت  و
  به   میکند   ایشان  روزی   خداوند  چه آن  از  و  باشند

  از (  29تا17  قلم)  کنند  انفاق  و  ببخشد  دیگران
  گردآوری  هنگام  که  است  آن  ایشان  خاص  وظایف

  نیازمندان   به  را  آن  از  بخشی   ها،میوه   و  محصول 
  بخل   بارهاین  در  و  بدهند   سائالن  و  محرومان  از
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  آنان   ظلم  نشانه  ایشان  ورزی بخل  زیرا  نورزند؛

  خواهد  دنبالبه  را  الهی  خشم  و  شودمی   تلقی
  إِذْ   الْجَنَّۀِ  أَصْحَابَ  بَلَوْنَا  کَمَا  بَلَوْنَاهُمْ  إِنَّا»  داشت
  فَطَافَ   یَسْتَثْنُونَ  وَلَا   مُصْبِحِینَ  لَیَصْرِمُنَّهَا   أَقْسَمُوا

  فَأَصْبَحَتْ   نَائِمُونَ  وَهُمْ  رَّبِّکَ  مِّن   طَائِفٌ  عَلَیْهَا
  را آنان  ما  ..«.   مُصْبِحِینَ  فَتَنَادَوا  کَالصَّرِیمِ

  آزمایش   مورد  آزمودیم   را  باغداران  که  گونههمان
  صبح   که  خوردند  سوگند  که  آنگاه   دادیم  قرار

  ولى   بچینند  حتماً  را  باغ  آن  میوه   و  برخیزند
  غنوده   آنان  کهحالى   در  پس  نگفتند   اهللشاءان

 به   باغ  آن  بر  پروردگارت  جانب  از  بالیى  بودند
 گردید  بایر  زمین  و  زدهآفت   باغ  و  درآمد  گردش

  که   زدند  صدا  را   یکدیگر  بامدادان  باغداران  پس
 کشت   سوى به  بامدادان  چینیدمى   میوه   اگر

  بخل   باغدارانی   تنها   خداوند  نظر  رویداز  خویش
 دیگران  به  باغی  های فرآورده  و  میوه  از  و  ورزندمی 

 خداوند  یاد  از  غفلت   اهل  که  بخشندنمی  چیزی 
 قرار مدنظر خویش زندگی در را خداوند و باشند
 و  هاباغ   سبب   به  باغداران  از  برخی.  ندهند 

  غرور  و  کبر  گرفتار  متعدد،  و  بزرگ  های بوستان 
  غفلت  و  بینی بزرگ  خود  و   تکبر  همین   و  می شوند 

  به  رفتاری   درنهایت  تا  شودمی   موجب  خداوند  از
  به   نسبت   و  دهند  بروز  خود  از  انسانیت   از  دور

  و   حق  و  دارند  روا  توجهیبی  نیازمندان  و  بینوایان
  همه  در  .(42  تا   32کهف)  ندهند  را  آنان  حقوق
  و   شده  داده  قرار  سائالن  و  نیازمندان  حقوق  اموال

  که   هستند  کسی  همانند  نکنند   پرداخت  راآن  اگر
 و  خوب  خوراك  و  آمیخته  درهم  را   باطلی  و  حق
  ص  ،2  ج   التفسیر،  اتجاهات)  خورندمی   همبا   را  بد

 لِأَحَدِهِمَا   جَعَلْنَا  رَّجُلَیْنِ  مَّثَلًا  لَهُم  و»َاضْرِبْ.  (650
  وَجَعَلْنَا   بِنَخْلٍ  وَحَفَفْنَاهُمَا  أَعْنَابٍ  مِنْ   جَنَّتَیْنِ 
 بزن  مثل  را  مرد  دو  آن  آنان  براى   »و  زَرْعًا  بَیْنَهُمَا

  پیرامون  و  دادیم  انگور  باغ  دو  آنها  از  یکى  به  که
  میان   و  پوشاندیم  خرما  درختان  با  را  باغ  دو   آن
 آیاتی  در  خداوند  دادیم  قرار  کشتزارى   را  دو  آن

  حَقٌّ   أَمْوَالِهِمْ  فِی  وَ  ذاریات  19  جمله  از  چند
  این   حقوق  به  معارج25  و  24  و  وَالْمَحْرُومِ   لِّلسَّائِلِ

  کند می   اشاره   مردم   اموال  همه  در  دسته  دو
  لِّلسَّائِلِ  مَّعْلُومٌ  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  فِی  »وَالَّذِینَ

 (.52؛ص1369گلشنی،) وَالْمَحْرُومِ«
 گیری نتیجه -19

  حواس   طریق  از  را  گیاهان  بودن  آیت  انسان  گرچه
 ارتباط   آدمی  فکر  با  شناخت  این  اما  شناسندمی 

 تفکر  از  دیدن  چشم  با  چراکه  دارد؛  مستقیم
 بودن   نشانه   شناخت،  راه  بلکه  نیست  جدا  ذهنی

 همواره،  و  است  آدمی  فکر  و  اندیشه   گیاهان،
  را  اشیا  ذهن،  توجه  و  عنایت  پرتوی  در  انسان

  نگاه   از  .شودمی  رهنمون  هابدان  و  شناسدمی 
  است   مانند  سبزی   گیاهان   رویش  به   دنیا   ،قرآن

 سرسبز  و  بروید  ریزد،فرو   زمین  بر  باران  چون  که
 چه  دارد  کوتاه  عمری   اما   رسد  نظربه  آورنشاط   و

 پس   آن  از  که  است  بهاران  در  آن  خرمی  و  زیبایی
 و  زرد  هابرگ  رسد،می   راه  از  زودرس  خزانی
  نیز،   دنیا  نمای   سبز   های هجلو.  شوند می   پژمرده
 دل   بدان  هرگز  آدمی  و  است،  وگذرا  کوتاه  بسیار
 دنی  دنیای   ی آلوده  بازار  در   را  هاارزش  و  بنددنمی

  استفاده  قرآن آیات از .بردنمی  هاهوس قربانی  به
  هستند  الهی  های موهبت   از  نیز  هادانه  که  شودمی 
 و  هاخوشه  در  را  آنها  رحمت  و  لطف  سر  از  که

  خوراك   تا  داد  جای   گیاهان  و  هابوته  قالب
  در  سبحان،  آید. خداوند  فراهم  آدمیان  و  حیوانات

  به   دارد  فراوان   پاداش  که  را   خیری   عمل  ،قرآن
  آن  و  روییده  آن  از  گیاهی  که  زندمی   مثل  ای دانه
  دانه  صد  خوشه  هر  در  و  دارد   خوشه   هفت  گیاه
 اللّهِ   سَبِیلِ  فِی  أَمْوَالَهُمْ  یُنفِقُونَ  الَّذِینَ   مَّثَلُ“ :است

  مِّئَهُ  سُنبُلَهٍ  کُلِّ  فِی   سَنَابِلَ  سَبْعَ  أَنبَتَتْ   حَبَّهٍ  کَمَثَلِ
 وَاسِعٌ  وَاللّهُ  یَشَاءُ   لِمَن  یُضَاعِفُ  وَاللّهُ  حَبَّهٍ
  خدا   راه  در  را  خود   اموال  که  آنان   مثل”“ عَلِیمٌ
  هفت   که  است  اى دانه  مانند  کنند،می   انفاق

  و   باشد  دانه  صد  خوشه  هر  در  و   برویاند  خوشه،
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 خداوند   و  دهد  فزونی  بخواهد  را  هرکه  خدا

  تأکید   نیز  بخش  این  در.” داناست   و   بخشوسعت
  خداست   تنها   ،قرآن  آیات  پایه  بر   که  است   شده 

 را  گیاه  و  شکافدمی   را  هاهسته  و  هادانه  که
 الْحَیَّ  یُخْرِجُ  وَالنَّوَى   الْحَبِّ  فَالِقُ  اللّهَ   إِنَّ“ :رویاندمی 
  اللّهُ   ذَلِکُمُ  الْحَیِّ  مِنَ  الْمَیِّتِ  وَمُخْرِجُ  الْمَیِّتِ  مِنَ

  هسته   و  دانه  شکافنده  خدا  همانا”“ تُؤْفَکُونَ  فَأَنَّى
  آورنده  بیرون  و  آوردمی  بدر  مرده  از  را  زنده.  است
  کجا  پس  شما  خداى   است  این.  است  زنده   از  مرده

  حرکتند بی   هاهسته  و  هادانه.” شویدمى   گردانیده
  بر   گیرند  قرار  خاك   دل  در  چون  و  جانبی   و

  موجود   این  از  و  شوندمی   شکافته  دمند،می 
  در   و  آیدمی   پدید  پرتحرك  های ریشه  جانبی 

  هایخاك  در  شتابان  و  کرده  حرکت  زمین  عمق
  وجود به  آنها  از  هاساقه   نیز  و  کنندمی   نفوذ  سخت
  رشد  و  کرده   حرکت  زمین  آسمان  سمتبه   و  آمده
  بخوانیم،   قرآن  دقت،  سر  از  اگر  بنابراین  .کندمی 
 در  را  ” هادانه“   خداوند  که  یافت  خواهیم  در

  علم،   کرم،  نعمت،  خواهدمی  که  آورده  مواردی 
  بندگان   به  را  خود  عدل  یا  و  وحدانیت  و  قدرت،
 .شود یادآور
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 خاک   و آب ،قرآن
 
 2فاطمه زینلی پور و 1محمد اسماعیل مجلسی 
 

 )نویسنده مسئول:  ی زاهدانقرآنبلوار بزرگمهر،دانشکده علوم  استان سیستان و بلوچستان مدرس ارشد درس دفاع مقدس

BASIREBRAT@YAHOO.COM ) 
 

 چکیده 
 خالفت،  مکان  آسایشگاه  و  زایشگاه  گهواره،  عنوانبه  زمین  یقرآن  هایآموزه   در.  است  چیزهمه  آدمی  برای  زمین
 آن   به  میرد، می  آن  در   و  کند  می  زیست  آن در  آید،می   بر   زمین  از  انسان.  است   شده معرفی  بشر   سلطنت تخت
  خویش  پیشین  زندگی  در  چه  آن  با  تا آید  برمی   خاک  درون  از  گیاهی  همانند رستاخیز  در   دوباره  و  گردد   می   باز

 نشان   خود  از  درستی  رفتار  دارند،  اختیار  در  که  چیزهایی  به  نسبت  مردم  از  نمایدبسیاری  ظهور   بود،  رسیده
  مصیبتی   به  تا  او  است  بشر  در  طبیعی  و  عادی  امری  هانعمت  و  هاداشته  از  غفلت  و  گرفتن  نادیده  گویی.  دهندنمی

  و  زندگی  و  رویش  بشر،  ریشه  گمانبی.  داندنمی   راآن  منزلت  و  قدر  نداده،  دست  از  را  چیزی  و  نیامده  گرفتار
  بشر  نسل  از  نمونه  نخستین  عنوانبه (  ع)  آدم  آفرینش  هنگام  در  خداوند  و  است  خورده  گره  زمین  با  ما  رستاخیز
.  دهممی   قرار  خود  برای  جانشینی  و  خلیفه  زمین  در  من  ؛ «خلیفه  االرض  فی  جاعل  انی »  فرمود  فرشتگان  به  خطاب
 مطلب   این.  است  خاک  از  ایآفریده   آدم،  که  کندمی  بیان  صراحتبه   نیز  آدمی  خورده  سوگند  دشمن  این  ابلیس
 این  که  ویژهبه .  کرد  بسیاری  تالش  زمین  داشتنگه   و  حفظ  در  باید  .است  گرفته  قرار  تأکید  مورد  قرآن  در  بارها
 عمل  همانند  و  باشدمی   دارا   را  بشر   برای  مناسب  زیست   قابلیت  که  است   شده  شناخته  کرات   از  جایی   تنها  سیاره
 خالفت  راستای  در  خاکی  کره  در  بشر   مأموریت.  است  جبران  و   بازگشت  قابل  غیر  برود  دست   از  اگر   که  است   آدمی
 شایسته  کمال  به  آن  موجودات  همه  که  کند  عمل  ایگونهبه   آن  مدیریت  در  و   سازد  آباد  را  زمین  که  است  آن  الهی

 است   دیگری   مسئولیت  و   وظیفه   خشکی  چه   و  دریایی  چه  فساد  از   زمین  داشتن  نگه   دور .  برسند  خویش   بایسته   و
 . است  شده نهاده بشر برعهده که
 

 مناسب  ی، زیستقرآن های  خاک، آموزه ، آب،قرآنواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
  حرام   کار  خاك و  هوا  آب،  کردنآلوده   بدانیم  باید

  از   .دهندمی  فتوا  هااین  مورد  در   فقها  و  است
 که  شودمی   استنباط  دینی  و  تاریخی  سندهای 

  حساسیت   زیست  محیط  به  نسبت  اسالم  دین
 که   شودمی   بیان  طوراین  ای آیه  در  .دارد  بسیاری 

 آفریدیم  شما  برای   امکانات  همه  با   را  زمین
  بخورید ": شودمی گفته دیگر ای آیه در همچنین

  معناست   این  به  این  "نکنید   اسراف  اما  بیاشامید  و
  باید   هاانسان  ولی  آفریده  خداوند  را  نعمات  این  که
  بنابراین  کنند  جلوگیری  آن  کردن اسراف  از

.  شودمی   تلقی  اسراف  نوعی  نیز  هوا  کردنآلوده

 حیات  مایه  آب" که  کندمی   بیان  قرآن  همچنین
  گناه   بزرگترین  کنید  آلوده  را  آن  اگر  و  "است

  کند می   بیان(  ع)  صادق  امام  .دادید  انجام  را  کبیره
  دارد   سازگاری   شما  فطرت  با  که   چیزهایی  که

  شما   فطرت  با  که  چیزهایی  و  حالل  شما  برای 
  قرآن   .است  شده  حرام  شما  برای   نیست  سازگار

 درختان  شهر  در  گویدمی   شهر  این  توصیف  در
 شهری   و  دارد  وجود  خوبی  هوای   و  آب  و  بسیار
  . است  مهربان  خدایی  با  پاکیزه  و  پاك  بسیار
  باعث   چیز  سه  به  کردن  نگاه  فرمایندمی   پیامبر

.  نیکو  صورت  و  سبزه   آب،  شودمی  چشم  روشنی
  که   کندمی   بیان  دیگر  حدیثی  در  پیامبر  همچنین
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  داشته   دست  در  نهالی   شما  و  برسد  قیامت  روز  اگر

  را   نهال  آن  اول  باید  باشید  نداشته  وقت  و  باشید
 گویدمی   بلکه کنید توبه گویدنمی پیامبر . بکارید

  دهنده نشان   این  و  بکارید  را  نهال  شرایط  آن  در
  پیامبر   .است  زیست  محیط  به  اسالم  حساسیت

  نفرین   را  باد"  فرمایدمی  دیگری   حدیث  در
  دور   شما  از  را  مصائب   از  بسیاری   باد  چون  "نکنید

 که  شودمی   مشاهده  امروز   مساله  همین.  کندمی 
 حل  تهران  مشکالت  از  بسیاری   باد  وزش  با

  بسیار   را  خرما  دانه(  ع)  علی  امام  .شودمی 
 توزیع  فقیران  میان  را  آن  خرمای   و  کاشتمی 
 این  سبز  فضای   از  توانستندمی  مردم  کرد،می 

  صحیفه  در(  ع)  سجاد  امام.  ببرند  لذت  هانخلستان
  معتدل   هوای   و  آب  ما  به  خدایا  فرمایدمی  سجادیه
 مورد  در  مختلفی  های روایت  بنابراین.  فرما   عنایت
 آنچه   اما  دارد  وجود  اسالم  در  زیست  محیط
  کشور   کنونی   فضای   در  که   است  این  دارد  اهمیت

 عمل  فرامین   این   به  اندازه  چه  تا  تهران  شهر  و
  زیست   محیط  مشکل   فریاد  و  شعار   با  .ایمکرده
  کشور   مسووالن  همه  شود،نمی  حل  کشور

 نفر   هزاران.  هستند   هاانسان  جان  خسارت  مسوول
 کشور  در  آلودگی  از   ناشی  سرطان   خاطربه

  . هستند  مساله  این  مسوول  مسووالن  و  میرندمی 
 است،   خوب  بسیار  زیست  محیط  حوزه  در  اسالم

 و  باشند   خوب  باید  که  هستند  مسلمین  این
 تصمیمات   و  کند  رها  مجلس  در  را  کاری محافظه 
  چرا  کند  کار  قضاییه   قوه  و  بگیرند   درستی
  نباید   کنندمی   تهدید   را  زیست  محیط   کهکسانی 

  را   آب  قرآن  در  خداوند  .برسند  مجازات  اشد  به
  را آن   و  است   برشمرده  الهی  های نعمت   از  یکی
  داده   قرار  انسان  شادکامی  و  زندگی  باعث

 مطلب این روی  53 آیه طه سوره در کهطوری به
 که  خداوندی   همان:  فرمایدمی   و  کندمی   تأکید
  هائی راه  و  داد   قرار  آسایش  مهد  شما  برای   را  زمین

  ما   و  فرستاد  آبی  آسمان  از  و  کرد  ایجاد  آن  در

 مختلف   گیاهان  از  گوناگون  انواع  آب  این  وسیلهبه
 قرآن  در  بار  66  ماء  کلمه!  برآوردیم  تیره  خاك  از

  خاصیت   برعالوه  آب.  است  رفته  کاربه   کریم
  نیز   را  کنندگیپاك   مهم  خاصیت  بخشی،حیات

  تسخیر  از  بسیاری   آیات  در  کریم  قرآن  .داراست
. دهدمی   خبر  خدا  توسط  انسان  برای   طبیعت

  حج   ، 14  و  12/   نحل  ، 33  و  32/  ابراهیم  سوره
  تمام   کردن  رام  از  همچنین   ،29  /لقمان  و  65/

  سوره :  دهدمی   خبر  انسان  برای   زمین  و  هاآسمان
  که   است  این  مهم   اما  .12/جاثیه  و  20/  لقمان
 چه  و  دارد  اهمیتی   چه  طبیعت   بدانیم
  آن   از  توانمی   چگونه  و  آفریندمی  هاییزیبایی

  بدانیم   اینکه  ترمهم   و  کرد  استفاده  نیکو  ای گونه به
 خدا  تدبیر   با   و   خدا  نشانه  هانعمت  این  همه

  و   دارد  وجود  هاآن  آفرینش  برای   هدفی  و  هستند
  آن   از  ستم  به  و  نکنیم   نعمت  ناسپاسی  هاانسان  ما

  قرآن   آیات  در  دلیل،  همینبه .  ننماییم   استفاده
  بَدَأَ   کَیْفَ  فَانظُرُوا  الْأَرْضِ  فِی  سِیرُوا  قُلْ:»است  آمده

 عَلَى   اللَّهَ  إِنَّ  الْآخِرَۀَ  النَّشْأَۀَ  یُنشِئُ  اللَّهُ  ثُمَّ  الْخَلْقَ
  و   کنید  سفر  که  (20/عنکبوت)  ،«قَدِیرٌ  شَیْءٍ  کُلِّ
  خداوند   چگونه  بنگرید   و  بگردید  زمین   در

 دیگری   جهان  او  باز  سپس  کرده؛  آغاز  را  آفرینش
 تواناست   هرچیز  بر  که  خداست.  آوردمی  پدید  را
 تصحوا   سافروا»   که  است  رسیده  روایات  در  و
  در  گذاروگشت   زیرا  باشید،  سالم  تا  کنید  سفر«

  آداب   با   آشنایی  و  زیبا  های منظره   دیدن  طبیعت،
  را  ما خداشناسی  آنکه  از  گذشته  ها،ملت   رسوم  و

 خدا  آفرینش  های شگفتی   به  و   کندمی   تقویت
 و  مادی   شماربی  های فایده  و   سازدمی   آشنا

  از   را  آدمی  آورد،می  ارمغان  ما  برای   معنوی 
 ما  روان  و  جسم  سالمتی  به  و  رهاندمی  افسردگی

  خاك  از  انسان  آفرینش  ،قرآن  در  .کندمی  کمک
 خشک  گل  از  و  مورد(  طین)  گل  از  مورد،(  تراب)
 این  بر  مفسران.  است  آمده  مورد(  صلصال)

  مکمل   صلصال   و  طین   تراب،  های واژه  که   اعتقادند 
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  که   معنی  این  به  ندارند  هم  با  تناقضی  و  یکدیگرند

  را   انسان  آفرینش  مراحل  از  ای مرحله  هریک،
 ابن  تفسیر  طبری،  تفسیر)  کنندمی   توصیف

 گل   از  را  انسان  خداوند  تفسیرها  این  طبق(.  کثیر
  این  سپس  بود،  خاك  و  آب  از  مخلوطی  که  آفرید

  خود   روح  از  خدا  و  یافت  شکل  سیاه،   متعفن  گل
:  کن :  فرمود  که  او  دستور  مطابق  و  دمید  آن  در
  بیان  قرآن.  یافت  تجسم  آدم  شکل  به   «شو  ایجاد»

 هاانسان  همه  بلکه  آدم  آفرینش  تنها نه   که  کندمی 
  از  خاك  که  طورهمان  و  است  صورت  همینبه

  انسان   بدن  است  یافته  تشکیل  غیرآلی  و  آلی  مواد
  است.   شده  ساخته  معدنی  و  آلی   مواد  از  نیز

 در  رفته  کاربه  مواد  و  انسان  آفرینش  مراحل
 جمله  از  قرآن  متعدد  ای هسوره  در  او  آفرینش

 رحمان،  سجده،  روم،  مومن،  مومنون،  حج،  انعام،
 این  از  یک  هر  در.  است  آمده  طارق   و  مرسالت

 و  شده  پرداخته  مراحل  این  از  بخشی   به  سورها
  بعضاً   هم  مرحله  هر  برای   رفته  کار  به  واژگان

 اسپرم   ،(تراب)  خاك  مراحل  مثال.  است  متفاوت
  گوشت   تکه  و(  علقه)  چسبنده   لخته   ،(نطفه)
 .  است  آمده 5 آیه حج سوره در( مضغه)
 آب اهمیت و زمین در حیات پیدایش -2

  خود به  را  بشر  فکر  همواره  که  مسایلی  از  یکی
  پیدایش   چگونگی  و  حیات  مساله  کرده،  مشغول

  زندگی   به  ما  طبیعت  سیر  در.  است  زمین  در  آن
  چگونگی   و  کنیممی  برخورد  گوناگون  موجودات

 کریم  قرآن.  است  انگیزشگفت   ما  برای   آنها  حیات
.  کندمی   اشاره  ما  برای   آنها  حیات  چگونگی  در

 ،«شَیْءٍ  کُلَّ  الْمَاء   مِنَ  وَجَعَلْنَا»  :گویدمی   مثالً
  آوردیم   پدید  آب  از  را  ای زنده   هرچیز.  (30/انبیاء)
 وَهُوَ: »گویدمی   جهان  آفرینش  مناسبت به   یا  و  ...

  وَکَانَ   أَیَّامٍ  سِتَّۀِ  فِی  وَاأَلرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَق  الَّذِی 
  هاآسمان  که   اوست.  (30/هود)  ،«الْمَاء  عَلَى   عَرْشُهُ

 استیالی   قدرت  و  آفریده  دوره  شش  در  را  زمین  و
  چگونگی   و  تنوع  به  طبیعت  شگفتی   .بود  آب  بر  او

  مَّاء   مِن  دَابَّۀٍ  کُلَّ  خَلَقَ  وَاللَّهُ»  :است  موجودات
 یَمْشِی  مَّن   وَمِنْهُم   بَطْنِهِ   عَلَى  یَمْشِی  مَّن  فَمِنْهُم

 یَخْلُقُ  أَرْبَعٍ  عَلَى  یَمْشِی  مَّن  وَمِنْهُم  رِجْلَیْنِ  عَلَى
 ،«قَدِیرٌ  شَیْءٍ  کُلِّ  عَلَى  اللَّهَ  إِنَّ  یَشَاءُ  مَا  اللَّهُ

 از   ابتدا  را  اى جنبنده  هر  که   خداست  و  (45/نور)
  راه   شکم  روى   بر  آنها  از  اى پاره  پس  آفرید  آبى
  از   بعضى  و  پا  دو  روى   بر  آنها  از  اىپاره  و  روندمى 
 هرچه  خدا  روندمى   راه  پا  چهار  روى   بر  آنها

  چیزى   هر   بر  خدا  حقیقت   در  آفریندمى   بخواهد
  ص   ،4  ج  ق،1403  جمهور؛  ابی  ابن)  تواناست

  جایگاه  قرآن  در  طبیعت  در  آب  اهمیت(.  103
  شکل به   گوناگون  تعبیرات  در.  دارد  قرار  مهمی

 هاریزباران  و  نهرها  ها،رودخانه  دریاها،  توصیف
 جای   نخست   مرحله  در  آنچه   اما  شود،می   مطرح

  آب   از  که  است  این  کندمی  مقدس  راآن  و  دارد
  در   و  شده  مستقر  آب  بر  خدا  عرش  و  آمده  پدید

  لذت   و  سعادت  و  انسان  حیات  بعدی   مرحله
 آب  به  آفرینش،  مجموع  در  جانداری   هر  زندگی
  و   شگفتی  این  جایی،  در   قرآن  .است  وابسته
  بیان  چنین  کامل  صورتیبه  را  اهمیت  و  زیبایی

 فَأَخْرَجْنَا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أَنزَلَ  الَّذَِی  وَهُوَ»  :کندمی 
  مِنْهُ   نُّخْرِجُ  خَضِرًا  مِنْهُ  فَأَخْرَجْنَا  شَیْءٍ  کُلِّ   نَبَاتَ  بِهِ

  دَانِیَۀٌ  قِنْوَانٌ  طَلْعِهَا  مِن  النَّخْلِ  وَمِنَ   مُّتَرَاکِبًا  حَبًّا
  وَغَیْرَ   مُشْتَبِهًا  وَالرُّمَّانَ  وَالزَّیْتُونَ  أَعْنَابٍ  مِّنْ  وَجَنَّاتٍ
  فِی   إِنَّ  وَیَنْعِهِ  أَثْمَرَ  إِذَا  ثَمَرِهِ  إِلِى  انظُرُواْ  مُتَشَابِهٍ 

  اوست  و  (99/انعام )  ،«یُؤْمِنُونَ  لِّقَوْمٍ  آلیَاتٍ  ذَلِکُمْ
 وسیلهبه   پس  آورد   فرود  آبى  آسمان  از  که  کسى

  جوانه   گیاه  آن  از  و  برآوردیم  گیاه  هرگونه  از  آن
 متراکمى   هاى دانه  آن  از  که  ساختیم  خارج  سبزى 
  هایىخوشه  خرمارخت  شکوفه  از  و  آوریمبرمى 
  و  انگور  از  هایىباغ   [ نیز  و  همبه   نزدیک  است

 نمودیم  خارج  همانند   غیر  و  همانند  انار  و  زیتون
  رسیدنش   طرزبه  و  دهد  ثمر  چون  آن  میوه   به

 ایمان  که   مردمى  براى   هااین  در  قطعاً   بنگرید 
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)هاستنشانه  آورندمى    ق،ج 1417  طباطبایی،. 
 (. 234 ص ،12
   حیات ساززمینه آب -3

 فرمایدمی   انبیاء  مبارکه  سوره  30  آیه  در  خداوند
 چیز   هر  و»  ،(حَى  ءٍشىَ   کلُ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا)

  به   مفسرین  برخی!«  دادیم؟  قرار آب  از  را  اى زنده 
  ، ( ماءٍ  مِنْ   دَابَّۀٍ  کُلَّ   خَلَقَ  وَاللَّهُ)  نور  45  آیه  قرینه

  « جعل»   «آفرید  آبى  از  را  اى جنبنده   هر  خدا  و»
  طباطبایی،   عالمه)  اند،گرفته  «خلق»  معنیبه  را

  مولف   ؛14/279  ،قرآنتفسیرال  فی  المیزان
  ؛3/113  التنزیل،  غوامض  حقائق  عن  الکشاف
 ،قرآنال  ألحکام  الجامع  احمد،  بن  محمد  قرطبی،

  از  یکی  تواندمی   معنا  این  گرچه (  11/284
  و  نیست آن تمام ولی باشد آیه معانی ترینکامل 

  نظر به   صحیح  «خلق »  معنای   در   آن  انحصار
 تمام  نور  سوره  آیه   به  استدالل  اواًل  زیرا  .رسدنمی

 تواندمی   و  است  نکره  آیه  آن  در  آب  چون  نیست، 
  با   خاص  آبی  به  نظر  احتمااًل  که  برساند  را  تنویع

  آن   نتیجه  که  نطفه،  مانند   دارد  ویژه  ترکیبات
  نیز ادامه در که  این چه است، جانوران گوناگونی

  وَمِنْهُم   بَطْنِهِ  عَلَى  یَمْشِی  مَن  فَمِنْهُم)  فرمایدمی 
 عَلَى  یَمْشِی  مَن  وَمِنْهُم  رِجْلَیْنِ  عَلَى   یَمْشِی  مَن

 ءٍ شَیْ   کُلِّ  عَلَى  اللَّهَ  إِنَّ  یَشَاءُ  مَا  اللَّهُ  یَخْلُقُ  أَرْبَعٍ
  بر   که  هستند  کسانى  آنها  از  برخى  پس»  ،(قَدِیرٌ
  کسانى   آنها  از  برخى  و  روندمى  راه  خود  شکم

  از   برخى  و  روندمى  راه  خود  پاى   دو  بر  که  هستند
 روند؛مى   راه(  پا )  چهار  بر  که  هستند  کسانى  آنها
  بر   خدا  که[چرا]  آفریند،مى   بخواهد  را  آنچه  خدا
 تعدیل  در  مهمی  نقش  آب  .«تواناست  چیزى   هر

. دارد  عهده به  زیست  محیط  حرارت  درجه
  مقدار  آب  رودمی   باال   زمین  کره  دمای   کههنگامی 

 آن  دمای   تا  کندمی  جذب  خودبه  را  زیادی   انرژی 
 شود می   سرد  کههنگامی  و  یابد  افزایش  درجه  یک

  تا   دهدمی   پس  محیط  به  را  زیادی   انرژی   میزان
 در   مسأله  این  .یابد   کاهش  درجه  یک  آن  دمای 

 و   قطبی  های آب  جریان  با  چنینهم  و  روزشبانه 
 کره   دمای   تعدیل  و  تنظیم  باعث  زمین  کل  در  …

 «ال»  و  است  معرفه  جااین  در  اما  شودمی   زمین
  آب  همینبه   اشاره  و  بوده  ذهنی  عهد  تواندمی  آن

 دو،  این  شدن  متفاوت  با  نتیجه  در  باشد؛  معهود
 مواجه  مشکل  با  دیگری   بر  یکی  از  استدالل

  معنی   همین  فقط   کهصورتی  در  ثانیاً   .شودمی 
 استفاده  «خلق»  ماده   همان  از   بودشده  اراده
 کلیه   در  آب  که  تأثیراتی  به  توجه  با  اما  شد،می 

 کلمه  این  رسدمی   نظربه  دارد  حیات  مراحل
  شروع   داشته،  تریوسیع   معنای   تواندمی  «جعل»

  شرایط   از   بسیاری   تأمین  و  حیات  بقاء  حیات،
  شدن   ترروشن  برای   . برگیرد  در  هم  را  حیات
 به   آن،  گستره  و  وسعت  دریافت  و  آیه   زیبایی
 آن  نقش   و  آب  فردمنحصربه   خصوصیات  از  برخی

  بدن  اصلی  ماده  آب  .شودمی   اشاره  حیات،  در
  70  انسان  یک  مثال   طوربه   است،  جانوران  تمامی

 بدن  آب  %20  اگر  و  دارد  آب  لیتر   50  کیلویی
  باز   را  خود  سالمتی  هرگز  بدهد  دست  از  را  خود

 و  قرآن  سعید،   کلیجی،   حمیدی )  یافت   نخواهد
 /«آفرینش  عالم  انگیزشگفت   های پدیده »  طبیعت

  …  و  زیرزمین  هوا،  خاك،  در  جاهمه  آب.  (29
 جامد  مایع،  صورت  سه  به  زمانهم  و   دارد  وجود

  آب   بودن  مایع.  (32  / همان)  شودمی  یافت  گاز  و
  است،   اهمیت  حائز  بسیار  معمولی  فشار  و  دما  در

 کهحالی  در  است  18  آن  ملکولی  وزن  زیرا
  هنوز   -33  در  17  ملکولی  وزن  با  آمونیاك

  با  هیدروژن  سولفید  و  دارد  وجود  بخار  صورتبه
  آن   پهلوی   تناوبی  جدول  در  که  34  ملکولی  وزن
 خود  بخار  حالت  هنوز  -59  سرمای   در  دارد  قرار

  شده   بینیپیش   خواص   آب   اگر.  کندمی  حفظ  را
 حاصل   جوی   تغییرات  داشت  را  تناوبی   جدول  در
  آسمانی   بالی   به  آسمانی  رحمت  جای به  آب  از

)شدمی   تبدیل »36/همان.    گرمایی   ظرفیت( 
 گیرد می  ماده  یک  که  است  حرارتی  مقدار.  «ویژه
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  گرادسانتی   درجه  یک  آن  از  گرم  یک  دمای   تا

  گرادسانتی   بر  کالری   آن  واحد  و  یابد  افزایش
  حرارت   میزان  این  فلزات  از   بسیاری   در  آب.  است

  حدودبه   آهن  و  مس  در  است،  کالری   %3  حدود  در
 در   آب  برای   کهحالی  در  رسدمی  کالری   1%

 این.  دارد  قرار  کالری   یک  یعنی  حد  باالترین
 درجه  داشتننگه  ثابت  و  تعدیل  برای   مطلب
  که   گونههمان  . است  مهم  بسیار   زمین   کره  حرارت
 دهد می   تشکیل  آب  را  زمین   کره  4/3  است   روشن

  به  شود،می  یافت نیز زمین نقاط از بسیاری  در و
 درجه  تعدیل  در  مهمی   نقش  آب  ترتیباین

 کههنگامی   .دارد  عهدهبه  زیست  محیط  حرارت
 انرژی   مقدار  آب   رودمی   باال   زمین   کره  دمای 
  یک   آن  دمای   تا  کندمی  جذب  خودبه  را  زیادی
 شودمی   سرد  کههنگامی   و  یابد  افزایش  درجه
  تا   دهدمی   پس  محیط  به  را  زیادی   انرژی   میزان
 در   مسأله  این  .یابد   کاهش  درجه  یک  آن  دمای 
  و   قطبی  های آب  جریان  با  چنین   هم  و  روزشبانه 
 کره   دمای   تعدیل  و  تنظیم  باعث  زمین  کل  در  …

 فی  العلمی  اإلعجاز  لبیب،  بیضون،)  شودمی   زمین
  آب   که  تأثیراتی  به  توجه  با.  (171ـ170/قرآنال

 این  رسدمی   نظربه  دارد  حیات  مراحل  کلیه  در
  داشته،  تری وسیع   معنای   تواندمی  «جعل »  کلمه
 از  بسیاری   تأمین  و  حیات  بقاء  حیات،  شروع

  رسیدن   .گیرد  بر  در  هم  را  حیات  شرایط
 هایشاخه  به  آن  از  و  آوند  به  ریشه  از   موادغذایی

 و هاسلول  به خون طریق از آن رسیدن  یا و گیاه
 آب،  در  شدنحل  وسیلهبه   بدن  سموم  دفع  یا

 آب   .است  آب  حلّالیّت  العاده  فوق  قدرت  مرهون
  تواند می   که  است  مایعاتی  ترینقوی   از  یکی

 آیات )  کند  حل  خود  درون  را  مواد  از  بسیاری 
  .(187  /الکریم  قرآنالفی   الطبیعۀ  واسرار  الکون
 آن  دیگر   نیم.  است  راهنیمه   فقط  اینجا  تا   البته

  تا   صفر  بین   سیّاالت،  pH  .است  آب  pH  به  مربوط
 و  اسیدی   قدرت  باالترین  صفر  و  است  متغیر  14

  بودن  دارا با آب.  دارد را  بازی  قدرت باالترین 14
7    =pH  این   و  است  خنثی  اسیدی   و  بازی   نظر  از  

  هاآن  با  کهاین  فاقد  تواندمی  زیرا   است،  مهم  بسیار
  حل  خود درون را بسیاری  ترکیبات دهد واکنش

  / قرآنال  فی  العلمی  اإلعجاز  لبیب،  بیضون،)  کند
 دیگر  نگاهی  با  و  دیگر  بار  دارد  جا  اینک  .(176

 کلُ  الْمَاءِ  مِنَ  جَعَلْنَا  وَ)  کنیم؛  مرور  را  شریفه  آیه
  قرار  آب  از  را  اىزنده   چیز  هر  و»  ،(حَى  ءٍشىَ 

 . !«دادیم؟
 کریم   قرآن در  آب   شگفتی -4
  أَیَّامٍ  سِتَّۀِ  فِی  وَاأَلرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَق  الَّذِی   وَهُوَ»

 عَمَلًا  أَحْسَنُ   أَیُّکُمْ  لِیَبْلُوَکُمْ   الْمَاء  عَلَى   عَرْشُهُ  وَکَانَ
  لَیَقُولَنَّ   الْمَوْتِ  بَعْدِ   مِن   مَّبْعُوثُونَ  إِنَّکُم  قُلْتَ   وَلَئِن
 او.  (هود-7)  ،«مُّبِینٌ   سِحْرٌ  إِالَّ  هَذَا  إِنْ  کَفَرُواْ  الَّذِینَ
  روز   شش  در   را  زمین  و  هاآسمان  که  است  کسی

  آب   بر  او(  قدرت)  عرش  و  آفرید(  دوران  شش)
  بیازماید   را  شما  تا(  آفرید  این  بخاطر)  داشت،  قرار
  پس   شما  بگویى  اگر  و  نیکوکارترید  یککدام   که
 کهکسانى   قطعاً  شد  خواهید  برانگیخته  مرگ  از

  سحرى  جز  ادعا  این  گفت  خواهند  اندشده   کافر
  را،   گوارا  آب  این  بخواهیم  هرگاه  .نیست  آشکار

 شکر  چراپس    دهیم،می  قرار  شور  و  تلخ
  وَاأَلرْضِ   السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِی  إِنَّ»  کنید؟،نمی

  فِی   تَجْرِی   الَّتِی  وَالْفُلْکِ  وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  وَاخْتِالَفِ
 مِن  السَّمَاءِ  مِنَ  اللّهُ  أَنزَلَ  وَمَا  النَّاسَ  یَنفَعُ  بِمَا  الْبَحْرِ

  کُلِّ   مِن   فِیهَا   وَبَثَّ  مَوْتِهَا   بَعْدَ   األرْضَ  بِهِ  فَأَحْیَا  مَّاء
 بَیْنَ   الْمُسَخِّرِ  وَالسَّحَابِ   الرِّیَاحِ  وَتَصْرِیفِ  دَآبَّۀٍ

 - 164)،«یَعْقِلُونَ  لِّقَوْمٍ  آلیَاتٍ  وَاأَلرْضِ   السَّمَاء
 شد   و  آمد  و  زمین   و  هاآسمان  آفرینش  در.  (بقره
  مردم  سود   به   دریا  در  که   هائی کشتی  و  روز  و   شب

  نازل  آسمان  از  خداوند  که  آبی  و  حرکتند،  در
  و   نموده  زنده  مرگ  از  پس  را  زمین  آن  با  و  کرده،
  در   همچنین  و  گسترده   آن  در  را  جنبندگان  انواع

  و   زمین  میان  در  که  ابرهائی  و  بادها   مسیر  تغییر
 خدا  پاك  ذات  از   است   هائی نشانه  معلقند،   آسمان
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  و   دارند  عقل  که   مردمی  برای   او  یگانگی  و

 وَهُوَ».  (3  ص  ؛ 1382  ،   خضرائی)    اندیشندمی 
  کُلِّ   نَبَاتَ  بِهِ   فَأَخْرَجْنَا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ   أَنزَلَ  الَّذَِی
  از   کهکسى   اوست  و.  (انعام-99)  «،..…  شَیْءٍ

 گونههر  از  آن  وسیلهبه  پس  آورد  فرود  آبى  آسمان
  مِّنْهُ   أَمَنَۀً  النُّعَاسَ  یُغَشِّیکُمُ  »إذْ.  برآوردیم  گیاه

  وَیُذْهِبَ   بِهِ  لِّیُطَهِّرَکُم  مَاء  السَّمَاء  مِّن   عَلَیْکُم  وَیُنَزِّلُ
  وَیُثَبِّتَ   قُلُوبِکُمْ  عَلَى  وَلِیَرْبِطَ   الشَّیْطَانِ  رِجْزَ  عَنکُمْ

 را  آوریدهنگامى   یاد  به .  (انفال-11)  ،«اأَلقْدَامَ  بِهِ
 جانب  از  که  بخشىآرامش  سبک  خواب  خدا  که
  بر   بارانى  آسمان  از  و  ساخت  مسلط  شما  بر  بود  او

 و   گرداند  پاك  آن  با  را  شما  تا  ریزانید  فرو  شما
  را   دلهایتان  و  بزداید  شما  از  را  شیطان  وسوسه
  أَوَلَمْ »دارد  استوار  بدان  را  گامهایتان  و   سازد  محکم

  رَتْقًا   کَانَتَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  أَنَّ  کَفَرُوا  الَّذِینَ  یَرَ
  أَفَلَا  حَیٍّ  شَیْءٍ  الْمَاءکُلَّ  مِنَ  وَجَعَلْنَا  فَفَتَقْنَاهُمَا

  که   ندیدند  کافران  آیا.  (انبیاء-30)  ،«یُؤْمِنُونَ
  را   آنها  ما  و  بودند  پیوسته  همبه  زمین  و  هاآسمان

  آب   از را ای زنده  چیز هر و کردیم؟ باز یکدیگر از
 کُلَّ  خَلَقَ  وَاللَّهُ»  آورندنمی  ایمان  آیا  دادیم،  قرار
  وَمِنْهُم   بَطْنِهِ  عَلَى  یَمْشِی  مَّن  فَمِنْهُم  مَّاء  مِن  دَابَّۀٍ
  عَلَى  یَمْشِی  مَّن  وَمِنْهُم  رِجْلَیْنِ  عَلَى   یَمْشِی  مَّن

  شَیْءٍ   کُلِّ  عَلَى  اللَّهَ  إِنَّ  یَشَاءُ  مَا  اللَّهُ  یَخْلُقُ  أَرْبَعٍ
 از   را  ای جنبنده   هر  خداوند  و.  (نور-45)  ،ٌ«قَدِیر
 راه  خود  شکم  بر  آنها  از  گروهی  آفرید،  آبی
 بر  گروهی  و  خود،  پای   دو  بر  گروهی  و  روند،می 

 کند  اراده  را  چههر  خداوند  روند،می  راه  پا  چهار
 وَهُوَ»  . تواناست  چیزهمه  بر  خدا  که چرا  آفریند،می 

 مِلْحٌ  وَهَذَا  فُرَاتٌ  عَذْبٌ  هَذَا  الْبَحْرَیْنِ  مَرَجَ  الَّذِی 
- 53)  «مَّحْجُورًا  وَحِجْرًا  بَرْزَخًا  بَیْنَهُمَا  وَجَعَلَ  أُجَاجٌ

 هم  کنار  در  را  دریا   دو  که  است  کسی   او  و  (رقانف
  دیگری  و  شیرین  و  گوارا  یکی  آب،   که  داد  قرار
 با  تا  داد  قرار  برزخی  آنها  میان  در  و  تلخ  و  شور
  دیگری  به  یکهر  گوئی  نشوند  مخلوط  هم
 خَلَقَ   الَّذِی   وَهُوَ»  نیا  نزدیک  و  باش  دور  گویدمی 

 رَبُّکَ  وَکَانَ  وَصِهْرًا  نَسَبًا  فَجَعَلَهُ  بَشَرًا  الْمَاء  مِنَ
 آب   از  که   است  کسی  او  (فرقان-54)  ،«قَدِیرًا

 نسل  و  داد  قرار  سبب   و  نسب   را  او  آفرید  را  انسانی
 تو   پروردگار  و  داد  گسترش  طریق  دو  این  از  را  او

  ص   ،1378  ناصری؛  سادات)  است  قادر  همواره
  یَدَْی  بَیْنَ  بُشْرًا  الرِّیَاحَ   أَرْسَلَ  الَّذِی   وَهُوَ»  (73  و  72

-48)  ،«طَهُورًا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنزَلْنَا  رَحْمَتِهِ
  بشارتگرانی   را  بادها  که   است   کسی  او  و  (رقانف

  آبی   آسمان  از  و  فرستاد  رحمتش  از  پیش
  الْبَحْرَیْنِ  مَرَجَ  الَّذِی   وَهُوَ»  کردیم نازل  کنندهپاك
  بَیْنَهُمَا   وَجَعَلَ  أُجَاجٌ  مِلْحٌ  وَهَذَا  فُرَاتٌ  عَذْبٌ  هَذَا

 اوست  و  (فرقان-53)  ،«مَّحْجُورًا   وَحِجْرًا  بَرْزَخًا
 کرد  روان  هم  سوى به   زنانموج   را  دریا  دو  کهکسى

  تلخ   و  شور  یکى  آن  و  گوارا  و  شیرین   یکى  این
 قرار  استوار  حریمى  و  مانع  دو  آن   میان  و  است

  را   انسان  متعددی   آیات  در  کریم   قرآن  .داد
  از   و  خواندهفرا  آفرینش  جهان  در  دقت  و  توجهبه

 یا  صریح  صورتبه  که  دارد  آیاتی  خود  دیگر  سوی 
  کرده   بیان   جهان  رمز  و  راز  از  را  حقایقی   اشاره،
 قرآن   عمیق  های الیه  به  رسیدن  اگرچه  .است
  بشر  برای   بعد،  به  ای مرحله  از  و  دشوار  کاری 
 همواره   ژرف  دریای   این  اما   است،  محال  عادی 

 مجذوب  خودبه  را  شناخت   و  معرفت   شیفتگان 
 به  که  دارد  وجود  متعددی   روایات  .است  کرده

  مثال   عنوانبه.  است  پرداخته  علمی  آیات   تفسیر
 در  تبیان  خود  تفسیری   کتاب  در  طوسی  شیخ
  جانوری  زیست  مباحث  به  مورد  پانزده  از  بیش

  بقره   سوره  26  آیه   درباره  ایشان.  است  پرداخته
 فَمَا  بَعُوضَۀً  مَا  مَثَالً   یَضْرِبَ  أَنْ  یَسْتَحْیِی  اَل  اللّهَ  إِنَّ)

 خداوند: »کندمی   نقل(  ع)  صادق  امام  از  (فَوْقَهَا
 در  آنچه  کوچکیش  این  با  زیرا   زد،  مثال  پشه  به

 دو  آن  بر  عالوه  و  شدهخلق  او  در  شده خلق  فیل
  این  (. 111  ص  ،1ج)  «دارد  هم   زیادتر  عضو

 فیض)  همچون  روایی  تفاسیر  و  مجامع  در  روایات
  ، ( صافی  تفسیر  ق، 1091  م   مالمحسن،  کاشانی، 
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  ق، 1112م  جمعه،  بن  علی  عبد  حویزی،   عروسی)

  گردآوری  مربوطه  آیات  ذیل  …  و(  نورالثقلین
 . اندشده 
 آسمانی   نعمتی آب،  -5

.  است  زمین  دهنده،تشکیل  عناصر  از   یکی  آب،
.  است  پوشانده  آب  را  زمین   از  عظیمی   سطح

 ارزشمندی  از  واقعه  70  تا  68  آیات   در  خداوند
  آید می   فراهم  ابرها  از  که  گوارایی  و  شیرین  آب
  یاد   معادشناسی  و  خداشناسی   نشانه  یک  عنوانبه

  امر   این  در  تدبر  به   را  هاانسان  و  کندمی 
  که  گوارایی  و  شیرین  آب  حقیقت   در.  خواندمیفرا
  که   است  انسان  بر  الهی  منت   بارد، می  ابرها  از

  الَّذِی   الْمَاء  أَفَرَأَیْتُمُ  »  باشد  آن   شکرگزار  بایستمی 
  نَحْنُ  أَمْ  الْمُزْنِ  مِنَ  أَنزَلْتُمُوهُ  أَأَنتُمْ  تَشْرَبُونَ

  آیا   «تَشْکُرُونَ  فَلَوْلَا  أُجَاجًا  جَعَلْنَاهُ  نَشَاء  لَوْ  الْمُنزِلُونَ
 دل   از  را  آن  شما  آیا  ایددیده   نوشیدمى   که  را  آبى
  اگر   ایمفرودآورنده  ما  یا  ایدآورده  فرود  سپید  ابر

  سپاس  چرا  پس  گردانیممى   تلخ  را  آن  بخواهیم
 و  کیفیت  به  نگاهی   با  کسیهر.  داریدنمى

 گوارا   و  شیرین  آب  به  آدمی  یابیدست   چگونگی
 آید می   دستبه   ها چاه  و  سارهاچشمه  و  ابرها  از  که
 حیات  ادامه  و  بشر  رزق  به  خداوند  توجه  تواندمی 
  سپاسگزار  هانعمت  این  به  نسبت  و  دریابد  را  وی 

 نماید   شکر  خداوندی   مشیت  بر  و  باشد  خداوند
 مَا  وَ»  آیه  و  (49  و  48فرقان  10نحل  ،22حجر)

  وَهَذَا  شَرَابُهُ  سَائِغٌ  فُرَاتٌ  عَذْبٌ  هَذَا  الْبَحْرَانِ  یَسْتَوِی 
 طَرِیًّا  لَحْمًا  تَأْکُلُونَ  کُلٍّ  وَمِن  أُجَاجٌ  مِلْحٌ

 فِیهِ  الْفُلْکَ  وَتَرَى   تَلْبَسُونَهَا  حِلْیَۀً  وَتَسْتَخْرِجُونَ
 دو  و  «تَشْکُرُونَ   وَلَعَلَّکُمْ  فَضْلِهِ  مِن  لِتَبْتَغُوا   مَوَاخِرَ

  زدا تشنگى   شیرین  یک  این  نیستند  یکسان  دریا
  است   مزهتلخ  شور  یک  آن  و  گواراست  نوشیدنش  و
 که   زیورى   و  خوریدمى   تازه   گوشتى  یک  هر  از  و

  کشتى   و  آوریدمى   بیرون  پوشید مى   خود  بر  راآن
  روزى  او  فضل  از   تا  بینىمى   شکافموج  آن  در  را

  گزارید سپاس   که   امید  و  کنید   جستجو  را  خود

  اگر   ویژهبه   پاکیزه  و  گوارا  و  شیرین  آب  (12فاطر)
  انسان   و  است  بشر  مطلوب  باشد،  خنک  و  سرد
 ارزشمند  او  برای   و  دارد  دوست  را  آب  نوع  این

  أَسْقَیْنَاکُم   وَ  شَامِخَاتٍ  رَوَاسِیَ  فِیهَا  جَعَلْنَا  وَ.  است
 شمابه  و  نهادیم  آن  در  بلند  هاى کوه  و  «  فُرَاتًا  مَّاء
 میان  این  در(  27مرسالت)  نوشانیدیم  گوارا  آبى
 آب   ها،ویژگی  این   داشتن  سبببه  باران  آب

 انسان  تا  است  الزم   و  است  بشر  برای   مناسبی
  را   انسان  عالقه  این  که  باشد  بارانی   سپاسگزار

  مَاءً   السَّمَاءِ  مِنَ  أَنزَلَ  الَّذِی   هُوَ.  سازدمی  برآورده
 اوست  تُسِیمُونَ  فِیهِ  شَجَرٌ  مِنْهُ  وَ   شَرَابٌ  مِّنْهُ  لَّکُم

 آب  که  آوردفرود  آبى  آسمان  از  کهکسى
  که   هاییى نرویید  و  است  آن  از  شما  آشامیدنى

 است  آن  نیزاز  چرانیدمى  آن  در  را  خود  هاى رمه
 به  آب (22حجر)   و(  49و  48فرقان)    و(  10نحل)

  که   گفت  توانمی   و  شده  دانسته  آسمانی  جهاتی
 زندگی   و  حیات  مجسد  و  مجسم  صورتهمان  آب

  زندگی   چون  روحانی  و  معنوی   امری  اگر  و  است
  شکل  در  شود  داده  نشان  مادی   شکلبه   بخواهد

  محسنی،  و  اسفاد  نجفی )  کند می  خودنمایی  آب
 عنوانبه  آب  ی،قرآن   آیات   در  رواین  از  (.50  ،1386
  معرفی   شده  فروفرستاده  آسمان  از  که  نعمتی

  به   خداوند  هود  7  آیه  در  کهآن  ویژهبه .  شده
 از  پیش   حتی  آب  که  کندمی   تبیین  صراحت

 وَ »  داشته  وجود  هاآسمان  و  زمین  وجود  خلقت
  أَیَّامٍ   سِتَّۀِ  فِی  وَاأَلرْضَ   السَّمَاوَاتِ  خَلَق  الَّذِی   هُوَ

  « عَمَلًا  أَحْسَنُ  أَیُّکُمْ  لِیَبْلُوَکُمْ  الْمَاء  عَلَى   عَرْشُهُ  وَکَانَ
  شش   در  را  زمین  و  هاآسمان  کهکسى   اوست  و

  را   شما  تا  بود  آب  بر  او  عرش  و  آفرید  هنگام 
  نهایت   .نیکوکارترید  یککدام  که  بیازماید
  شکل   در  که   آبی  اینکه  گفت  توانمی   کهچیزی 
 شکلی  بارد،می   فرو  زمین  بر  آسمان  از  آن   مادی 
 اگر.  است  حیات  و  آسمانی  آب  مفهوم  شده،  مادی 
 است   این  مراد  شده   نهاده  آب  بنیاد  بر  الهی  عرش

  و   فنا   و   نیست  زندگی   و  حیات  جز  الهی   عرش  که
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 این   به  یقرآن  آیات   در  .ندارد  راه  آن  در  نیستی

  آسمان   از   باران  ریزش  که  شده  داده  توجه  نکته
 حیات  آن  به  و   کندمی   زنده  را  مرده  زمین

  است   مرده  خاکی  باران،  و  آببی  زمین .  بخشدمی 
 درون  در  که  آبی  نباشد،  آسمانی  باران،  اگر  و

  زمین  به  کهشکلی   نهایت،  در   است  زمین
  کشیده   آبش  که  است  پژمرده  زمین   بخشد،می 

  زمین   بر  آسمان  از  باران  کههنگامی .  باشد  شده
  به   آن  در  زندگی  و  گیردمی   جان  زمین   بارد،می 

 75  آیه  .آیدمی  در  درخت  و  گیاه  و  گل  شکل
  از   پس  زمین  در  گیاهان   رویش  به  ناظر  اعراف
 بُشْرًا  الرِّیَاحَ  یُرْسِلُ  الَّذِی   هُوَ  وَ»  است  آسمانی  باران
  سُقْنَاهُ   ثِقَالًا   سَحَابًا  أَقَلَّتْ   إِذَا  حَتَّى  رَحْمَتِهِ  یَدَْی  بَیْنَ 
  کُلِّ   مِن  بِهِ  فَأَخْرَجْنَا  الْمَاء  بِهِ  فَأَنزَلْنَا   مَّیِّتٍ  لِبَلَدٍ

  و   «تَذَکَّرُونَ  لَعَلَّکُمْ  الْموْتَى  نُخْرِجُ  کَذَلِکَ  الثَّمَرَاتِ
 رحمتش  باران  پیشاپیش   را  بادها   که  اوست
 گرانبار  ابرهاى  که  گاهآن تا فرستدمى  رسانمژده

  و   برانیم  مرده  سرزمینى   سوى به  را  آن  بردارند  را
  از   اى میوه   گونههر  از  و  آوریم  فرود   باران  آن  از

  قبرها   از  نیز  را  مردگان  سانبدین  برآوریم  خاك
 در  .شوید  متذکر  شما  که  باشد  سازیممى  خارج

 که  است  برخوردار  استعداد  این  از  زمین  حقیقت 
  گیرد می   خصوصیهب  شکل  آن،  آسمان   در  آن  آب

 در   که  آبی  این.  باردمی   زمین  بر  باران  صورتبه  و
  حیات   و  زندگی  از  سرشار  گیردمی  شکل  آسمان
 گیاهان  رویش  بازدارنده   عناصر  از  خالی  زیرا  است،
  گشت   پدیدار  زمین  در  حیات  باران  ریزش  با .  است

  آب   از  را  هرچیزی .  «شیء  کل  الماء  من  جعلنا  و»
  توان می   اساس  این  بر.  (30انبیاء)  گردانیدیم   زنده
  ارتباطی   آب،  با  حیات  و  زندگی   ارتباط  که   گفت 
  ، 15  ج  ق؛،1404کلینی؛ )  نیست  معمولی  و  عادی 

 شکل  آب  که  کنیم   باور  اگر(.  310  –309  ص
  باور   باید  است،  حیات   معنای   و  مفهوم  شده  مادی 
 آب   مفهوم  با  هستی  همه  در  حیات   که  کنیم
  و   زندگی   بیان  در  خداوند  لذا.  است  خوردهگره 

 بر   وی   عرش  که  فرمایدمی   الهی  عرش  در  حیات
 زمین   کهاین  برای .  است   شده  گذاشته  بنیاد  آب
 زیست  برای   آمادگی  و  استعداد  چنین  به

 آماده  حیات  یعنی  جانوری   و  گیاهی   های گونه 
 این  از  که  بگذراند  را  دوره  شش  تا  بود  الزم  شود،
  از   قبل  به  مربوط  آن  دوره  دو  دوره،  شش

  پس .  ست  بوده  حیاتزیست  بر  زمین   یابیسامان 
  تا   کشید  طول  شناسیزمین   دوره  چهار  آن،  از

  کنونی   های گونه  همه  کامل  حیات  برای   زمین
  قل »  فرمایدمی  صراحت  به   خداوند.  شود  آماده
.  ..  یومین  فی  االرض   خلق  بالذی   لتکفرون  ائنکم

 قدر  و فیها بارك و فوقها من رواسی فیها جعل و
  فصلت )  ،«للسائلین  سواء  ایام  اربعه  فی  اقواتها  فیها

  زمین   که  فرمایدمی   نیز  انبیاء   30  آیه  در.  (10  و  9
 و   جمع  شکلبه  شود  باز  و  گسترده  کهآن  از  پیش
 برای   مناسب  شرایط  زمین  بارندگی  با  و  بود  رتق

  پیش   زمین  که  معنااین   به.  یافت  را  شدنگسترده
  با   و  بود  زرع  قابل  غیر  و  سفت  آب،  و  باران  از

  فتق   و   نرم  که  یافت   را  آن  قابلیت  باران  باریدن
 اولم»  :آید  فراهم  حیات  برای   زمینه   و  شود

  رتقا   کانتا  االرض  و  السموات  کفروان   یرالذین
 افال  حی  شیء  کل  الماء  من  جعلنا  و  ففتقناهما

  زمین   ،قرآن  نظر  از  که  است  گونهاین  .«یومنون
 تاکنون  و  حاضرحال  در  که  است  ای سیاره   تنها

 برای   مناسبی  گاه زیست  که  داشته  را  آن  قابلیت 
  البته .  باشد   انسان  جمله  از  جانوران  و  گیاهان

 از  جنیان  شدنرانده  از  پس  که  رسدمی   نظربه
  زیستگاه   آتشین،  های سنگ  شهاب  با  آسمان

 ایشان   که  چندهر  باشد،  شده  نیز  جنیان  انحصاری 
 جاهای   در  و  کنند  گذر  تواندمی  نیز  آسمان  به

  محل   ولی  کنند  زندگی  زمین  از  غیر  دیگری 
  زمین   نیز  ایشان  مرکزی   پایگاه  و  اصلی  زندگی

  ، 1413  ؛مفید،51ص  ، 2ج  ،1404  قمی، )  است
 (. 39ص
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 حدیث  و  قرآن در خاک  و  آب -6

  موجود   هر:  که  فرمایدمی  آب  به  راجع  قرآن
 حَی«؛   ءٍشَیْ   کُلَّ  الْماءِ  »مِنَ  است  آب  از  ای زنده 

 از   انسان  . است  آب  از  زنده  هرچیزی   (30)انبیاء/
  بَشَرا«؛   الْماءِ  مِنَ  »خَلَقَ  :فرمایدمی  قرآن   است،  آب

: است  آب  از  هامیوه   .است  آب   از  بشر  (54)فرقان/
 همین  از  فرستادیم،  باران  که:  فرمایدمی  قرآن
  انگورها   و  خرماها  اعناب؛  و  نخیل  من  ثمرات!  باران

  :فرمایدمی  قرآن  است،  آب  از  گیاهان  همه  .غیره  و
  آب   این(  99)انعام/  ء«؛شَیْ   کُلِّ  نَباتَ  بِهِ  »فَأَخْرَجْنا

  »وَ   :فرمایدمی   قرآن  جای   دو  دارد،   گیری اندازه
 یعنی(  18بِقَدَر«،)مؤمنون/  ماءً  السَّماءِ  مِنَ   أَنْزَلْنا 

 الَّذی  »وَ  :فرمایدمی  دیگر  جای   و.دارد  اندازه  آب
 دوبار  (11)زخرف/  بِقَدَرٍ«؛  ماءً   السَّماءِ   مِنَ  نَزَّلَ

  هر   که  مقداری   شده   گیری اندازه  آمده   «بقدر»
  منتهی .  است  اندازه  یک  شودمی  نازل  باران  سال
  جای  باران  کردند،  خالف  اگر  ای منطقه   یه  مردم
  ، یعنی  ،شودمی   باریده  ربطبی   یا   آید،می   دیگر
  باران   این  از  مردم  تا  کندمی   تغییر  مکانش  و  زمان
  که(  ص)  اکرم  رسول  از  داریم  حدیث  .نبینند  خیر

 ج  الشیعۀ  )وسائل  تُرَاباً«،  وَ  مَاءً  وَجَدَ   »مَنْ  :فرمود
  قرآن   ،است  خداشناسی  وسیله  آب  (. 40٫ص17
  شما   (4)رعد/  واحِدٍ«،   بِماءٍ   »یُسْقى  :فرمایدمی 
  قند،   مثل  لیموشیرین  جهرم  در  شویدمی  باغ  وارد

 و  ترش  انار  شیرین،  خرمای   ترش،   لیموترشِ
  نگاه .  است  هم  پهلوی   هم   درختش  همه  شیرین،

 شیرین  شیرین  لیموترش،  ترش  ترشِ  کنیمی 
  هم   پهلوی   هم  همه.  انار  شیرین  و  ترش  خرما،
 اگر  واحد؛  بماء  یسقی:  فرمایدمی   قرآن  است
. بشناس  را  خدا  حاال   کنی   خداشناسی  خواهیمی 

 وسیله  آب  .است  خداشناسی  وسیله   آب  یعنی
  بهیج،   زوج:  گویدمی   آب  درباره  قرآن:  است  زیبایی
 . (60)نمل/  بَهْجَۀ«؛  ذاتَ)   شادآور  یعنی :  بهجه

 »مُخْضَرَّۀ«؛  ؛(13)نحل/  أَلْوانُه«؛  »مُخْتَلِفاً
  طباطبایی   عالمه  کند  رحمت  خداوند  (63)حج/

  را   سیب  خود  بخورد  خواستمی  که  سیب  ،را
  یه   اما  خورد  توانمی   دقیقه  سه  دو  است  ممکن

  دقیقه   بیست.  کردمی   نگاه  سیب  این  به  هیقدق  20
  آیات  در  قرآن  . خوردمی   دقیقه  دو   و  کردمی   نگاه

  کرده  اشاره خاك و آب نعمت به کراراً اشکریمه
  معرفى   بشر  براى   برکات  انواع  منبع   را  دوهر  و

 فَأَخْرَجْنَا  مَاءً  السَّماءِ  مِنَ  أَنزَلَ  الَّذِى   وَهُوَ»  .کندمى 
 آبى  آسمان  از  که  اوست  و«  ءٍ  شَىْ   کُلِّ   نَبَاتَ  بِهِ

 از  را  گوناگون  گیاهان  آن  وسیلهبه   و  فرستاد،
»رویاندیم  زمین   مِنْهُ   أَمَنَۀً  النُّعَاسَ  یُغَشِّیکُمُ  إِذْ. 
  وَیُذْهِبَ   بِهِ  لِیُطَهِّرَکُم  مَاءً  السَّماءِ  مِنَ   عَلَیْکُم  وَیُنَزِّلُ
  وَیُثَبِّتَ   قُلُوبِکُمْ  عَلَى  وَلِیَرْبِطَ   الشَّیْطَانِ  رِجْزَ  عَنکُمْ

  سبب به  که  راهنگامى   کنید  یاد  و.  «اأَلقْدَامَ  بِهِ
 خواب  یافتید،  خدا   ازسوى   که  آرامشى  و  امنیت
 آبى  برایتان  و  کرد   مسلط  شما  همه  به  را  سبکى

 از  آن  وسیلهبه  را  شما  تا  کرد  نازل  آسمان  از
 از  که  را  شیطان  وسوسه  و  کند،  پاك  هاآلودگى
 و  نماید،  برطرف  شما  از  است  کثافات  بدترین

 آن  به  را  هایتانگام  و  دهد،  استحکام  را  هایتاندل
  با   ارتباط  در  شریفه  آیه.کند  برجا   پا  و  استوار
  دچار   مسلمانان  کههنگامى   آن  به  است،  بدر  جنگ

  در  آنان  تدارکات  و  قوت  و  قدرت  و  بودند  آبى  کم
  هنگامه   آن  در  که   نبود  توجه  قابل  مشرکان  برابر

  همان   و  بارید  سختى  باران  خدا  عنایت  با  عظیم
 وَهُوَ   شد  آنان  پیروزى   مهم  بسیار  عوامل  از  باران
  حَتَّى   رَحْمَتِهِ  یَدَْى  بَیْنَ  بُشْراً  الرِّیَاحَ  یُرْسِلُ  الَّذِى 

  بِهِ   فَأَنْزَلْنَا  مَیِّتٍ   لِبَلَدٍ  سُقْنَاهُ  ثِقَااًل  سَحَاباً  أَقَلَّتْ  إِذَا
 نُخْرِجُ  کَذلِکَ  الَّثمَرَاتِ  کُلِّ  مِن  بِهِ  فَأَخْرَجْنَا  الْمَاءَ

  را   بادها  که   اوست  و.  «نَتَذَکَّرُو  لَعَلَّکُمْ  الْمَوْتَى
  دهنده   مژده  عنوانبه   رحمتش  بارانِ  پیشاپیشِ 

 را  بار  سنگین  ابرهاى   کههنگامى   تا  فرستدمى 
  رانیم، مى   مرده  سرزمینى  سوى به  راآن  بردارند،

  وسیله به   و  کنیممى   نازل  باران  آن   وسیلهبه   پس
  و   آوریممى   بیرون  زمین  از  میوه  نوع  هر  از  باران

 الى البه  از  گونهاین   قیامت  روز  در  نیز  را  مردگان
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  زمین،   باران،  ابر،   باد،  آوریم،مى  بیرون   گورها

  تا   زدیم  مثل   را  هامیوه   انواع  و  گیاهان  روییدن
 خدا  نهایت   بى  قدرت  و  اراده  یادآور   و  متذکّر 
 وَأَنزَلَ  وَاأَلرْضَ  السَّماوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِى   اللَّهُ»  .شوید

 لَّکُمْ   رِزْقاً  الثَّـمَرَاتِ  مِنَ   بِهِ  فَأَخْرَجَ  مَاءً  السَّماءِ  مِنَ
 وَسَخَّرَ   بِأَمْرِهِ  الْبَحْرِ  فِى  لِتَجْرَِى  الْفُلْکَ  لَکُمُ  وَسَخَّرَ

  را   زمین  و  هاآسمان  که   خداست  .«اأَلنْهَارَ  لَکُمُ
 شما  براى   و  کرد،  نازل  آبى  آسمان  از  و  آفرید،

  گوناگون   هاى میوه  و  محصوالت  از  آن  وسیلهبه
 قرار  شما  مسخّر  را  هاکِشتى   و  آورد،  بیرون  روزى 

  نهرها  نیز  و  شوند،  روان  دریا  در  او  فرمان  به  تا  داد
  است   مهمى  بسیار  نعمت  آب،  .کرد  شما  مسخّر  را

 از   روایات  و  قرآن  در  گوناگون  هاى مناسبت   به  که
  ها نعمت  اعظم  از  که  هم  خاك  از   و  شده  یاد  آن

  دو   این  ترکیب  از  و  شده   یاد  گونه  همانبه   است
 برکات  انواع  حق  حضرت  اراده  به  که  است   حقیقت 

 و  طهارت  در  آب.  رسدمى   انسان  به  هانعمت  و
  عوامل   انفع  و  وسایل  اعظم  از  زندگى   بهداشت 

 عالم  در  و  موجودات  زندگى  در  آب  را  آنچه  و  است
  . ندارد  عهدهبه  دیگر  نعمت  دارد،  عهدهبه   هستى
  آن   قطره  یک  و  است  سزایىبه  نقش  آب،  نقش
. است  موجود  یک   حیات  قیمت  اندازه  به  گاهى
  کویر   و  هامون  و  بیابان  و  دریا  و  هوا  و  کوه   و  زمین

  به   زنده   همه  و  همه  و  انسان  و  حیوان  و  نبات  و
 (. 344 ص  ،2ج ،1404 قمی،) هستند آب
  مایه  آب،  قرآن  دیدگاه  از  آب  مدیریت  -7

 حیات  و  زندگی
 پربرکت  و  مبارك  آب  عنوانبه  باران  آب  از  خداوند

  را   موجودات  دیگر  و  بشر  نیازهای   که   کندمی   یاد
  کند می   تأمین   شکل   ترینآسان  و  بهترین  در
 آب   درصد  کهجایی  آن  از(  90ق  96اعراف)

 بسیار   تلخ  و  شور  آب  به  نسبت  گوارا  و  شیرین
  مصرف   یا  مصرف  چگونگی   مسئله  است،   اندك
 مطرح   قرآن  دستوری   های آموزه  در  آن  بهینه
 در  تا  خواسته  هاانسان  از  خداوند  و  است  شده

 تبذیر  و  اسراف  گونه  هر  از  دوربه  و  بهینه  مصرف
  و   نابجا  مصرف  گونههر  کهطوری به   بکوشند،  آب

 فاسد  عمل  معنای به  شیرین،  و  گوارا   آب  نادرست
»60بقره)   فَقُلْنَا   لِقَوْمِهِ  مُوسَى  اسْتَسْقَى  إِذِ  وَ( 

  عَشْرَۀَ   اثْنَتَا  مِنْهُ  فَانفَجَرَتْ  الْحَجَرَ  بِّعَصَاكَ  اضْرِب
 مِن   وَاشْرَبُواْ  کُلُواْ  مَّشْرَبَهُمْ  أُنَاسٍ  کُلُّ   عَلِمَ  قَدْ  عَیْنًا
  و   «مُفْسِدِینَ  اأَلرْضِ   فِی  تَعْثَوْاْ  وَالَ   اللَّهِ   رِّزْقِ

 برآمد  ب آ  پى  در  خود   قوم  براى   موسى  کههنگامى 
  پس   بزن  سنگتخته  آن  بر  عصایت  با  گفتیم
  اىگونه به   گرفت  جوشیدن  آن  از   چشمه  دوازده

 و  دانستمى  را  خود  آبشخور  اىقبیله   هر  که
 در  ولى   بیاشامید  و  بخورید  خدا  روزى   از  گفتیم 
  رویزیاده   و  اسراف  یا  . برمدارید  فساد  به  سر  زمین 

  مصرف   از  کهکسانی  و  شدهشناخته(  31اعراف)
 زمین  در  مفسدان  عنوانبه   کنندمی   تجاوز  بهینه

  دارد، نمی  دوست  را  آنان  خداوند  که  هاییانسان  و
  عِندَ   زِینَتَکُمْ  خُذُواْ  آدَمَ  بَنِی  یَا»  .شوند می   معرفی

  یُحِبُّ   اَل  إِنَّهُ   تُسْرِفُواْ  وَاَل  اشْرَبُواْ  وَ  کُلُواْ  و   مَسْجِدٍ  کُلِّ
  هر   در  را  خود  جامه  آدم   فرزندان  اى  .«الْمُسْرِفِینَ

 ولى  بیاشامید   و   بخورید  و  برگیرید   نمازى 
 دوست  را  اسرافکاران  او  که   مکنید   روى زیاده
  تأکید   معنااین  بر  یقرآن  های گزارش  داردنمى
 که جاهایی  در  ویژهبه   آب  بهینه  مصرف  که  دارد

 است  ضروری   و   الزم  امری   دارد،  وجود  آب  کمبود
  بهینه   مصرف(.  291  ص  ،8ج  ، 1371  میبدی،)

  آب   کمبود  که  گیرد  صورت  ای گونهبه  باید  آب
 وارد  جانوری   و  گیاهی   زیست  محیط   به   آسیبی 
  دستبه   قمر  28  و  27  و  شعراء  155آیه  از.  نسازد

  را   آب  ای گونه به  است  الزم  انسان  که  آیدمی 
 گیاهان  و  جانوران  تا  کند  بندی سهمیه   و  مصرف

  شِرْبٌ  لَّهَا   نَاقَۀٌ   هَذِهِ   قَالَ   »   شوند  مند بهره   آن   از  نیز
  شترى   ماده  این  گفت  «مَّعْلُومٍ  یَوْمٍ   شِرْبُ  لَکُمْ  وَ

 معین  روزى   و  راست  او  آب  از  نوبتى  که  است
 ناقه   برای   خداوند  که  این.  شماست  آب  نوبت
 حق  معنای به   داده،   قرار  آب  از  ای سهمیه   صالح
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 شیرین  آب  از  گیاهان  و  جانوران  برای   ثابتی

 های آب  به   بایستمی   هاانسان.  است  مصرفی 
 ها چشمه  آب   و  رودها  آب  باران،  آب   چون  سطحی

 پاك  و  گوارا  و  شیرین  و  بشر  آسان  دسترس  در  که
  تا   ندهند  اجازه  و  باشند  داشته  ویژه   توجه  است،

 درستیبه   و  شود  اسراف  یا  آلوده  شکلی  هر  به
  اقدام   آب  سازی آلوده  به  کهکسانی   .نشود  مصرف

 را   ای گونه   اسراف  و  نادرست  مصرف  یا  و  کنندمی 
  فاسد   های انسان  عنوانبه   گیرندمی   پیش  در

 محبوب  های انسان  جرگه  از  و  شده  شناسایی
  قرار   مبغوض  های انسان  جزو   و  شده  خارج  خداوند

  بلکه   فاسد  عنوانبه   شخص  کهاین .  گیرندمی 
 و  خشم  مورد  و  شود  شناخته  زمین  در  مفسد
  که   است  آن  معنای به   گیرد،  قرار  خداوند  غضب 
  برداشته   آفرینش  اهداف  و  فلسفه  خالفبر   گامی

 و   کرده  سلب  دیگران   از  بسیاری   های فرصت  و
  خودبه   بزرگ  ستم  و  ظلم  این  سبببه   بایستمی 

.  (31اعراف  ؛60بقره)  شود  مجازات  دیگران،  و
  و   جانوران  و  گیاهان   از  همگان  کهاین  برای 

  شوند،   مندبهره   موردنیاز  مقداربه  آب  از  هاانسان
  و   آبادانی  وظیفه   حکم   به  انسان  تا  است  الزم

  الهی   خالفت  حکم  به  نیز  و(  6هود)  زمین  عمران
 در  عادی   شرایط  در(  30بقره)  جهان  موجودات  بر

  افساد   هاآب  در  و  بکوشد  آن  درست  و  جابه   مصرف
 در  همچنین.  نسازد  آلوده  را   آن  و   نکرده  فساد  و

  و   کمبودها  دوره  و  غیرطبیعی  شرایط
  از  را  موجودات  همه  بندی،سهمیه  با  هاخشکسالی
  از .  سازد  مند بهره  گوارا  و  سالم  آب  به  دسترسی

  سوی  از  بندی سهمیه  به  تجاوز  هرگونه  رواین
  و   شده  تفسیر  و   شناخته  ظلم  عنوانبه   انسان

 این   بر  آخرت  و  دنیا  در  مجازاتی  طبیعی   طوربه
  است   شده  تعیین  ستمگرانه  رفتارهای   گونه

 (. 378  ص ،15  ج ، ق؛1404مجلسی؛)
 
 

 زندگی   در  آب نقش -8
  زمین   آبادانی  در  را  نقش  ترین  مهم  آب،  گمانبی 
  زمین   آبادانی  و   عمران  در  زیرا  کند؛می   ایفا

 و  زندگی   شد،  یافت  آب  هرجا  اگر  که  بس همین
  به  وابسته  جانوران  و  انسان  .یابدمی   معنا  حیات

  وَ   حَبًّا  بِهِ  لِنُخْرِجَ»  حبوبات  از  و  هستند   گیاهان
  برویانیم  گیاه   و  دانه  {باران  آب}  بدان  تا«  نَبَاتًا

 وَ»روغنی  های دانه  (99انعام)  و(  15  و14نباء)
  وَصِبْغٍ   بِالدُّهْنِ   تَنبُتُ   سَیْنَاء  طُورِ  مِن  تَخْرُجُ  شَجَرَۀً

  که   آیدبرمى   درختى  سینا  طور  از  و  «لِّلْآکِلِینَ
  است   خورندگان  براى   خورشى  نان  و  روغن

  وَ   الزَّرْعَ  بِهِ  لَکُم  یُنبِتُ  ا»  میوه  ،(20مؤمنون)
  « الثَّمَرَاتِ  کُلِّ   مِن   وَ  اأَلعْنَابَ  وَ  النَّخِیلَ  وَ  الزَّیْتُونَ

 و  خرما  درختان  و  زیتون  و  کشت  آن  وسیلهبه
 شما  براى   دیگر  محصوالت  هرگونه  از  و  انگور
  دیگر   چیزهای   و  برگ  و(  11و  10نحل)  رویاندمى 
 از  جانوران  کهاین  بر  افزون  کنندمی   استفاده  آن

  کرده   استفاده  گیاهان   های میوه   و  هادانه  و  علوفه
 دیگر  و   پوست  و  شیر   و   گوشت  از  نیز   انسان  و

  تغذیه  و  بردمی   سود  جانوری   های فرآورده
  میان   تنگاتنگی   ارتباط  که   است  گونهاین.  کندمی 

 .شودمی  ایجاد  جانوران  نیز  و  گیاهان   با  انسان
  10  و  یونس  24  آیه  جمله  از  آیاتی   در  خداوند

  تأمین   و  دامداری   در  آب  اساسی  نقش  از  نحل،
  شود می  یادآور  و  آوردمی   میانبه  سخن  دام  علوفه

 رشد  در  دامداری   و  دام  افزایش  این  چگونه   که
  کند می   ایفا  نقش  انسان  برای   آن  سالمت  و  تغذیه

 سخنبه .  گرددمی   بشر  قدرت  و  ثروت  موجبات  و
 زیبایی   موجبات  که  این  بر  افزون  آب   دیگر،

  کشاورزی  رونق  و  گیاهان  افزایش  با  طبیعت
  و   ثروت  نتیجه  در  و  دام   افزایش  موجب  شود،می 

  ؛ 24یونس)  شودمی   نیز  بشری   جوامع  قدرت
 ویژه به   آب  مدیریت  های روش  از.  ( 5حج  ؛99انعام
 سد   ایجاد  ها،سیالب  و  هاباران  و  سطحی  های آب

 در  سدسازی   نقش   به  آیاتی  در  خداوند .  است
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 و   اقتصادی   شکوفایی  و  رشد  و  آب  مدیریت

  ثروتمند   و  قدرتمند  های تمدن  به  یابیدست
 در  مارب  سد  به   نمونه  عنوانبه.  کند می   اشاره
 و  کرده   اشاره  سبائیان   حکومت  دوره  و  یمن
  و   ثروت  افزایش  موجب   سد   این  که  فرمایدمی 

 خداوند   آنان،  کفر   سبببه  ولی  شد   جامعه  قدرت
  سد،   این  ویرانی  تبع  به   که   کرد  خراب  را  سد  این

  تمدن   از  و  بازماند  شکوفایی  و  رشد  از  جامعه
 سوی  از  سدسازی   که   هرچند  شد   ساقط 

  ماموج   و  یاجوج  اقوام  از  جلوگیری   برای   ذوالقرنین
 معنا  این  توانمی  یقرآن  اشارات  این  از  ولی  بود،

 شود،می   ساخته  که  سدهایی  که  آورد  دستبه  را
 امواج   برابر  در  تا   باشد  استحکام  با  سدهای   باید

  سدی   .کند   مقاومت  اقوام  یا  هاسیالب  خروشان
  بود   گداخته  مس  و  آهن  از  ساخت،  ذوالقرنین  که
 بابویه،  ابن)  داشت  زیادی   استحکام  که

  به   توجه  بنابراین،(.  538-525  ق؛ص1414
 برای   سدسازی   در  سد  باالی   مقاومت  و  استحکام

  ضروری  رودها  و   باران  های آب  و  هاسیالب  مهار
»است  وَمَأْجُوجَ  یَأْجُوجَ  إِنَّ  الْقَرْنَیْنِ  ذَا  یَا  قَالُوا. 

 عَلَى  خَرْجًا  لَکَ  نَجْعَلُ  فَهَلْ  الْأَرْضِ  فِی  مُفْسِدُونَ
 اى   گفتند ...«    سَدًّا  وَبَیْنَهُمْ   بَیْنَنَا   تَجْعَلَ  أَن

 فساد زمین در سخت ماجوج و یاجوج ذوالقرنین
 قرار  تو  اختیار  در   مالى  است  ممکن  آیا  کنندمى 

  گفت   دهى  قرار  سدى   آنان  و  ما   میان   تا  دهیم
 کمک  از  داده  تمکن  آن  در  من  به  پروردگارم  آنچه
 یارى   انسانى   نیرویى  با  مرا  است  بهتر  شما  مالى
 دهم  قرار  استوار  سدى   هاآن  و  شما  میان  تا  کنید
  میان  که  آنگاه   تا  بیاورید  آهن  قطعات  من  براى 

 آن   کهوقتى   تا  بدمید   گفت  شد  برابر  کوه  دو
 برایم   گداخته  مس   گفت  گردانید  آتش را  قطعات
 وحشى  اقوام  نتیجه  در  بریزم  آن  روى   تا  بیاورید

 راآن  نتوانستند   و  روندباال   مانع   آن  از  نتوانستند
 مارب  سد  درباره.  (97  تا  94کهف)  کنند  سوراخ

.  بود  برخوردار  خوبی  استحکام  از  که  شدهگفته   نیز

 ،«یعرب  بن  یشجب  سبأبن »  وسیلهبه   مارب  سد
  تا  نداد  مهلت  او  به  اجل  گرچه  شد،   نهاده  بنیان
 آن   کار  حمیر،  پادشاهان   سپس.  ببیند   را  آن  اتمام

 هایکوه   بین  سد  این:  گویند.  رساندند  پایانبه  را
 تمامی  و  بودشده   برپا  کوه  سه  بین   در  ناحیه  آن

  سازیذخیره  و  مهار  را  منطقه  های سیالب
  . (346  ص  ،1  ج  خلدون،  ابن  تاریخ)  نمودمی 

 وسیله به   سبأ  های باغ   که  -را  سبأ  16  آیه  مفسران،
  سد   همین  آب  درباره  -شد  نابود   عرم  سیل

 آب،  جریان  و  شدنشکسته   از  پس  که  انددانسته
 تمدن  و  سبأ   قوم  انقراض  و  هاباغ  نابودی   موجب
  التنویر  و  تفسیرالتحریر. )شد یمن در آنان عظیم

 آب  مدیریت.  (170-169  ص  ، 26  جزء  ، 22ج
 افزایش  و  زیست  محیط  در  تغییر  معنای به

 زیست،  بوم  و  محیط  کردن  خنک  و  اکسیژن
  هوا   و  آب  تغییرات  و  جانوران  و  گیاهان  افزایش

(  30انبیاء  45نور   164بقره)  اعتدال،   سمتبه
 آیدمی   پدید  آب  از  ای جنبنده   هر  زیرا  است،

(  30انبیاء)   آب  از   موجودات،  شدنزنده  و(  45نور)
  آب   ویژهبه  آید  فراهم  جایی  در  آب  اگر  و  است

  خصوصاً   بسیاری   خواص  دارای   که   باران  شیرین
 گیاهان   افزایش  هم،  است،  گیاه  و   دام  پرورش  در
 موجب   را  هوا  و  آب  تعدیل  هم  و  شودمی   سبب  را

  بودند   توانسته  آب  مدیریت  با   سبا   قوم  .شودمی 
 کههمین ولی کنند،  تبدیل گلستان به را کویری 

  سد،   خروشان  هایسیل   و  رفت  میان  از  سد
  به   را  پیرامونش  های انسان  و  جانداران  و  گیاهان
  رنگ   سرزمین  آن  هرگز  آن  از  پس  کشاند،  هالکت
 تجربه  و  ندید  را   پیشین  تمدن  و   آبادانی  و   آبادی 
 مدیریت  در  خداوند  که  ای نکته .  نکرد  ای دوباره

 آب   بندی سهمیه  مسئله  دهد،می  توجه  آن  به  آب
  همواره   که  است  مناطقی  و  خشکسالی  در  ویژهبه
 آب  بندی سهمیه  در .هستند  مواجه آب کمبود  با

  موجودات   همه تا  شود  عمل  ای گونه به  بایستمی 
  و   مناسب  مقداربه  انسان  و   جانوران  و  گیاهان  از
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 در  بنابراین،.  شوند   مندبهره   آب   از  نیازمورد

  داری نگه   گردآوری،  چون  اموری   تنها  آب  مدیریت
  بندی سهمیه   بلکه   نیست،   مطرح  آن  حفظ  و

  بر .  گیردمی  قرار  توجه  مورد  نیز  نیازمورد   مقداربه
  بتواند   که  علمی  های روش  گونههر  اساس،  این

  نیاز مورد  مقداربه   و  نماید  مدیریت  را  مصرف
 از  بخش   هر  اختیار  در  مناسب  سهمیه   براساس

  آشامیدن  و  بهداشت   دامداری،  کشاورزی،
 بود  خواهد  مطلوب  مدیریتی  چنین   قرارگیرد،

»125  ـ123؛ص1378  آملی،   جوادی )   إِنَّا (. 
  وَنَبِّئْهُمْ   وَاصْطَبِرْ  فَارْتَقِبْهُمْ  لَّهُمْ  فِتْنَۀً  النَّاقَۀِ  مُرْسِلُو

  براى   ما.  «مُّحْتَضَرٌ  شِرْبٍ  کُلُّ  بَیْنَهُمْ  قِسْمَۀٌ  الْمَاء  أَنَّ
  صالح  به  و  فرستادیم  را  شتر  ماده   آن  آنان  آزمایش
  آنان   به  و  کن   شکیبایى  و  باش  آنان  مراقب  گفتیم

 هرکدام  استشده   بخش  میانشان  آب  که  ده  خبر
  و (  28  و  27  قمر )  بود  خواهد  نوبت به  آب  را
  کشور   اکنون  که   ای عمده   مشکل.  (155شعراء)

  نادرست   مصرف  مشکل   است،   مواجه  آن  با  ایران
  گفته   کهچنان.  است  گوناگون  های بخش  در  آب

  صنعتی،   گوناگون  های بخش   در  آب  شد،
  درستی به  تغذیه، و  بهداشت دامداری، کشاورزی،

  منطقه   در   ایران  کهآن  با.  است  نشده  بندی سهمیه 
  عظیم   حجم  ولی  دارد،  قرار  جغرافیایی  باران  کم
 جغرافیایی  مناطق  این  در  که  شیرین  های آب

 تاریخ،  طول  در  که  است  ای گونهبه  دارد،  جریان
 .است  آورده  پدید  را  بشری   های تمدن  بزرگترین

 از  نادرست  طوربه  کشاورزی   بخش  کهجایی  آن  از
  شیرین   های آب  اعظم   بخش   کند،می   استفاده  آب

 افزوده  مقدار  کهآن   بی  رودمی   هدر  ایران  گوارای   و
  که   است  حالی  در  این.  باشد  گیرچشم  کشاورزی 

 طریق   از  آن  بندی سهمیه  و  مصرف  سازی بهینه   با
  سطح   تنهانه  توانمی   آن  مانند  و   ای قطره  آبیاری 

  قدرت   و  ثروت  بلکه  داد،  افزایش  را  کشت  زیر
  که   برد  باال   چنان  آب  مقدار  همین  با  را  ایران
 دوباره  جهان  در  را  شکوفایی  اقتصادی  تمدن

  اجازه   و  کنیم  عمل   گونهاین  باشد.  باشیم  شاهد
  به   یا  و  شود  اسراف خدادادی   ثروت  این  تا  ندهیم
  دانشمندان   تحقیقات  برپایه  .شود  کشیده   فساد

  بدن   اساسی  بخش  یعنی  درصد  هفتاد  حدود  در
 تشکیل  آب  را  حیوانات  از  بسیارى   و  انسان

  دانست؛   زندگی   مزه  باید  را  آب  مزه   پس .  دهدمى 
 چه  آب:  پرسید(  ع)  صادق   امام  از  شخصى   چنانکه
 ال   و  تفقها  سل: » فرمود  نخست  امام  دارد؟  طعمى
  نه   بپرس  گرفتن  یاد  منظوربه  ؛«تعنتا  تسئل

»فرمود  اضافه   سپس  جوئىبهانه   منظوربه   طعم : 
  من   جعلنا  و:  سبحانه  اهلل  قال!  الحیاۀ  طعم  الماء
 و  حیات  طعم  آب،   طعم  «حى؛  شىء  کل  الماء

 موجود  هر  ما:  گویدمى   خداوند  است  زندگى 
 ،1االخالق،ج  مکارم)    آفریدیم  آب   از  را  اى زنده 
 . (287ص
 هاتمدن پیدایش در رودها نقش -9

.  است  زنده  موجودات  حیات  عامل  ترینمهم  آب
 زندگی  در  را  حساسی  بسیار  نقش  رودها  و  نهرها
 ایفا  بشر  تمدن  و  زمین  آبادانی  و  آبادی  و  بشر
  در   بشری   بزرگ  های تمدن  بینیممی  لذا  و  کندمی 

  دجله،   کارون،  چون  بزرگی  رودهای   و  نهرها  کنار
  گرفته   شکل   آن  مانند  و  گنگ   سند،   نیل،   فرات،
 بارد می  آسمان  از  که  گونههمان  باران  آب  .است
 در  و  شده  زمین  و  خاك  جذب  سرعت به  تواندمی 
  آسان   دسترسی  قابل  که  ای گونهبه  فرورود  آن

  ملک،   30  آیه  در  خداوند  رواین  از  نباشد  بشر  برای 
 در  و  گیرد  قرار  بشر  دسترس  از  دور  آب  اینکه  از

 در  مناسب  شرب  آب   که  ای گونه به  رود  فرو  زمین
  و   آوردمی   میانبه   سخن  نگیرد،  قرار  بشر  اختیار

 از   را  هدایت  مسیر  که  دهدمی   هشدار  انسان  به
»نشود  گمراه  و  بیابد  هانشانه  این  طریق  قُلْ . 
  بِمَاء   یَأْتِیکُم  فَمَن  غَوْرًا  مَاؤُکُمْ  أَصْبَحَ   إِنْ  أَرَأَیْتُمْ
  آشامیدنى  آب  اگر   دهید   خبر  من  به  بگو  «مَّعِینٍ
  برایتان   روان  آب  کسىچه  رود  فرو  زمین  به  شما

 رودها  و  نهرها  در  کهزمانی  باران  آب  .آورد  خواهد
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 حالت  ترینمناسب  و  بهترین  شود،می  جاری 

  استفاده  برای   جانوران  و  انسان  به  را  دسترسی
 رودها   و  نهرها  شدن  جاری   با  باران  آب.  دهدمی 

  و   کشاورزی   به  بتواند  انسان  تا  شودمی   موجب
 را شرایطی نوشیدن، بر افزون و  بپردازد دامداری 

 کنار  در  شهری   و  روستایی  جامعه  تا  آورد  فراهم
 سخن  رودها  و  نهرها  از  ما  وقتی.  آید  پدید  رودها

 در  آب  شکل   از  خاصی   مفهوم  و   معنا  گوییممی 
 به  هاآب  زیرا.  کنیممی  اراده  را  انسان  دسترس

  که   گیردمی  قرار  بشر  دسترس  در  گوناگون  اشکال
  و   قنات  آب  ها،چشمه  آب  باران،  آب  آنها  جمله  از

 توده  رودها.  رودهاست  آب  و  دریاها  آب  ها،چاه
 سوی به   طبیعی   مجراهای   در  که  هستند  هاییآب

.  باشندمی   حرکت  در  مختلف  آبگیر   های حوضه
 رود،  یک.  نیستند  ای ساده   خطی  جریان  رودها
  نیز   آنها  از  هریک  که  دارد  انشعاباتی  و  هاشاخه
 یک  ترتیباین  به  و  است   فرعی  های شاخه  دارای 

  ایپهنه .  دهندمی  تشکیل  را  شبکه  یک  یا  سیستم 
 واحد   ای رودخانه سیستم یک توسط که زمین از

  باشد می  رود  آن   آبریز  حوضه  شود،می   زهکشی
 هایتمدن  (.126  ص  ،5  قج1420  عاشور،  ابن)

  حوضه   یا  و  رودها  کنار   در  همواره  قدیمی  بزرگ
  از   انسان  که  هرچند.  اندگرفته   شکل  آن  آبریز

  هایآب  به  هاچشمه  یا  و  قنات  و  چاه  طریق
  به   دسترسی  این  ولی  دارد،  دسترسی  زیرزمینی

  را  انسانی  بزرگ  های گروه   بتواند  که   نیست  شکلی
 را  بشری   های تمدن  و  سازد  مجتمع  جایک  در

  کنار   در  هاتمدن  همواره  رواین  از.  شود  موجب
  است   شده  تشکیل  نهرها  و  رودها  و  بزرگ  های آب
  سادگی به  را  آبی  منابع  به  انسان  دسترسی  که

  در  نهرها   پیدایش  محل  خداوند  .آوردمی   فراهم
 وَ»  دهدمی   نسبت  خود  مشیت  و  اراده  به  را  زمین
 تَجْرِی   اأَلنْهَارَ  جَعَلْنَا  وَ  مِّدْرَارًا  عَلَیْهِم  السَّمَاء  أَرْسَلْنَا

  بر   پىدرپى  را  آسمان  هاى باران  و  «تَحْتِهِمْ  مِن
  شهرهاى  زیر  از   رودبارها  و  فرستادیم  فرو  آنان

 اأَلرْضِ  فِی  أَلْقَى  وَ( »6انعام)  ساختیم  روان   آنان
  لَّعَلَّکُمْ   سُبُلًا  وَ  أَنْهَارًا  وَ  بِکُمْ   تَمِیدَ  أَن  رَوَاسِیَ

 تا   افکند  استوار  هایىکوه   زمین  در  و  «تَهْتَدُونَ
 شما  تا  داد  قرار  هاراه  و  رودها  و   نجنباند  را  شما
  سپس  و  (3رعد)  و(  15نحل)  کنید  پیدا  را  خود  راه
  و   نهرها  خداوند  که  کندمی   تأکید  نکته  این  بر

 انسان  برای   تا  درآورد   انسان  تسخیر  به  را  رودها
 های آب  از  آسانی  به  بتوانند  هاانسان  و  شود  رام

  دامداری  و  کشاورزی   و  شرب  برای   گوارا  و  مناسب
  خَلَقَ   الَّذِی   اللّهُ»  .کنند   استفاده  سازها  و  ساخت  و

  بِهِ   فَأَخْرَجَ  مَاءً   السَّمَاءِ  مِنَ   وَأَنزَلَ   وَاأَلرْضَ   السَّمَاوَاتِ
 لِتَجْرَِی  الْفُلْکَ  لَکُمُ   وَسَخَّرَ  لَّکُمْ   رِزْقًا   الثَّمَرَاتِ  مِنَ
  که  خداست  «اأَلنْهَارَ   لَکُمُ  وَسَخَّرَ  بِأَمْرِهِ  الْبَحْرِ  فِی

  فرستاد   آبى  آسمان  از  و  آفرید  را  زمین  و  هاآسمان
 بیرون   روزى   شما  براى   هامیوه   از   آن  وسیلهبه  و

  فرمان   به  تا  گردانید   رام  شما  براى   را  کشتى  و  آورد
 مسخر   شما  براى   را  رودها  و  شود  روان  دریا  در  او

 تسخیر  و  ایجاد  ،قرآن  نظر  از.  (32ابراهیم)  کرد
 در  مهم و ارزش با اندازه آن تا انسان  برای  رودها

  شکرانه   به   بایستمی   انسان  که   است   بشر  زندگی 
  به   و  گفته  سپاس  را  خداوند  بزرگ،  نعمت  این

 بزرگ  ای نشانه  راآن  و  شود  مشغول  وی   ستایش
  . (34  و   32ابراهیم)  آورد  شماربه   توحید  از

 و  نهرها   از  گیاه  و  حیوان  و  انسان   مندی بهره 
  است   الهی  بزرگ  آیات  و  هاشگفتی  از  رودها،

 نهرها  وجود  رعد،  3آیه  در  خداوند  که  ای گونه به
  و   تفکر  برای  ای زمینه  را  رودها  در  آب  جریان  و

 اندیشه   و  تفکر  این  .کندمی   معرفی  بشر  اندیشه
 ابعاد  و  گوناگون  مسائل  راستای   در  بایستمی 

 چگونه  اینکه  جمله   از.  گیرد  انجام  مختلفی
  نفوذ   امکان  با  که  داد  قرار  ای گونهبه  را  آب  خداوند

 جاری   زمین  سطح  در   آن،  در  رفتن  فرو  و  خاك   در
 سوی به  را   آن  عاملی  چه  اینکه  یا  شود،می  روان  و

 تا  شودمی   موجب  چیزی چه  یا  و  راند؟می  دیگر
  و   بپیماید  را  دشواری   و   سخت  های راه  بتواند   آب
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  خویش   راه  و  بشکافد  را  خارا  های صخره   و  هاسنگ

 آن،  مسائل  و  آب  جریان  امور  در  تفکر  بیابد؟  را
  برای  را  آب  کامل  تسخیر  و  تسلط  زمینه  تواندمی 

  مقام   به  دستیابی  برای  را  او  و  آورد   فراهم  آدمی
  ، 1354اصفهانی؛  راغب)  سازد  آماده  الهی  خالفت

 خواهان  خداوند  اساس  راینب  (.698  - 697  ص
  و   روان  های آب  مسئله  در  جدی   اندیشه  و  تفکر

  قدرت   شناخت  تنها  هدف  چراکه  شود؛می  رودها
  تفکر  زیرا  نیست؛  توحید   به  ایمان   و  خداوند

  زندگی  در  ای چندگانه  تأثیرات  دارای  بایستمی 
  آب   بر  تسلط  چگونگی  آن  جمله  از  که  باشد  بشر

  الهی   خالفت  راستای   در  آن  از  کامل  مندی بهره   و
 که   اموری   و  مسائل  در  تفکر  دیگر،  سخن  به  .است

 توحید  های نشانه  و  بزرگ  آیات  را  آن  خداوند
 علم  نوعی به  انسان  تا  شودمی   موجب  شمارد،می 

  متأله   و  شدنخدایی  فرصت  و  یابد  دست  احاطی
  عهده به   را  الهی  خالفت  و  آورده  دستبه   را  گشتن 
  15  انعام،   6)  جمله  از  آیاتی  در  خداوند   اگر.  گیرد
 وَجَعَلَ  قَرَارًا  الْأَرْضَ  جَعَلَ  مّن »َأ(  نمل   61)  و(  نحل

  بَیْنَ  وَجَعَلَ  رَوَاسِیَ  لَهَا  وَجَعَلَ  أَنْهَارًا  خِلَالَهَا
  لَا   أَکْثَرُهُمْ  بَلْ  اللَّهِ  مَّعَ  أَإِلَهٌ  حَاجِزًا   الْبَحْرَیْنِ
  است   بهتر  پندارندمى   که  شریکانى  آیا.  «یَعْلَمُونَ 

  آن   در  و  ساخت  قرارگاهى   را  زمین  که   کسآن  یا
  لنگر   مانند   را  هاکوه   آن  براى   و  آورد   پدید  رودها

 آیا  گذاشت  برزخى  دریا  دو  میان  و   داد  قرار
 دانندنمى  بیشترشان  بلکه نه خداست با معبودى 

 قدرت  نشانه  را  خدا  اراده  به  نهرها  شدن  جاری 
 از  گیری بهره   با  بایستمی   انسان  داند،می  خود

 گذارد  نمایشبه  را  آب  بر  تسلط  قدرت   الهی  دانش
  شیوه   به  نگاهی  با.  دهد  نشان  را  خدایی  خالفت  و

 توان می  رودها  و  نهرها   مسئله  با   فرعون  برخورد
 چه   تا  رودها  بر  تسلط  انسان  نظر  از  که  دریافت

 تسلط  بر  فرعون. است  قدرت  بیانگر  و  مهم   اندازه
 و  کردمی   تفاخر  نهرها،  دیگر  و  نیل  رود  بر  خود

 جاری   نهرهای   عبارت  با  را  خود  قدرت  و  تسلط

  با .  (51زخرف)  کردمی   بیان  من،  پای   زیر  در
  بشر   زندگی   در  آن  نقش   و  نهرها  فواید  به   نگاهی 

 برخورد  چنین  فرعون  چرا  دریافت  توانمی 
 و   نهرها   بر  خویش  تسلط  به  نسبت   تفاخرآمیز

  ص   ،2  ج  ق،1414بخاری،)  است  داشته  رودها
 (. 431 ص  ،7 ج  ق، 1415 آلوسی،  ؛802
 رودها  و نهرها  فواید  و نقش -10

 رودها   نقش   و  فواید  بیان   به  یقرآن  آیات  از  بخشی
 جمله   از.  است  یافته  اختصاص  بشر  زندگی   در

  آوریفراهم  در  بایست می  را  رودها  نقش   ترینمهم 
  خداوند   .دانست  بشر  برای   مناسب  آشامیدنی   آب
  ترین مهم   را  نهرها  و  رودها  ابراهیم،  32  آیه  در

  مطرح   بشر  آشامیدنی  آب  برای   دسترس  در  منبع
 آب  به   وابسته  هابوستان  و  هاباغ .  کندمی 

  قابل  رودها  و  نهرها  در  روان  آب  زیرا  نهرهاست؛
  و   آسانیبه  انسان  و  جانور  و  گیاه  و  است  مدیریت

  ها آب  این  از  تواندمی   شده مدیریت  صورتبه
 طریق   از  انسان  خوراك  و  تغذیه.  شود  مند بهره 

  بنابراین   شود؛می  تامین  جانواران  و  گیاهان
 برای  متناسب  و   مناسب  خوراك  که   گفت  توانمی 

 خداوند   .آیدمی   فراهم  رودها  سارسایه  در  انسان
  91  انعام،  6  بقره،  266  جمله   از   چند  آیاتی  در

 در   رودها  نقش  بر  فرقان،  10  و  کهف  33  اسراء،
 خواهان  و  دهدمی  توجه  هابوستان   و  هاباغ  ایجاد
  مسئله   این  به  نسبت   بشر  سوی   از  تشکر  و  تفکر
  نقش   نهرها  نوشیدن،  و  خوردن  بر   افزون.  شودمی 

 رو این  از  .دارد  انسان  سالمت  و  بهداشت  در  مهمی
  در   انسان  برای   رودها  بهداشتی  نقش  به  خداوند

  داستان   بیان  با  و  دهدمی   توجه  مریم  61  آیات
 زیرپای   در  رود  شدن روان  و(  س)   مریم  حضرت
 و   نوشیدن  در  روان   نهر  مانندبی  نقش  به  ایشان،
  جَنَّاتِ »    کندمی  اشاره  آن  بهداشت  و  طهارت

  کَانَ  إِنَّهُ  بِالْغَیْبِ  عِبَادَهُ  الرَّحْمَنُ  وَعَدَ  الَّتِی  عَدْنٍ
  رحمان   خداى   که  جاودانى  هاى باغ .  «مَأْتِیًّا  وَعْدُهُ

  در   است  داده  وعده  ناپیدا  جهان  در  بندگانش  به
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  البیان،   مجمع)  است  شدنىانجام  او  وعده  حقیقت 

  که   گونههمان  رودها  و  نهرها .  (790  ص  ،5  ج
  ، 32  ابراهیم  ،3  رعد)  است  خداوندی   قدرت  نشانه
  و   سلطه   ابزار  همچنین  . (61  نمل  ، 15  و  14  نحل

 تسلط  بر  فرعون  لذا.  باشدمی   نیز  بشر  قدرت
  اینشانه   را  آن  و   کندمی   تفاخر  نهرها  بر  خویش

  نَادَى  وَ»  شماردبرمی   خود  پادشاهی  و  ملک  از
  مِصْرَ  مُلْکُ  لِی  أَلَیْسَ   قَوْمِ  یَا  قَالَ  قَوْمِهِ   فِی  فِرْعَوْنُ

 و   «تُبْصِرُونَ  أَفَلَا  تَحْتِی  مِن  تَجْرِی   الْأَنْهَارُ  هَذِهِ  وَ
  اى   وگفت  درداد  ندا  خود  قوم  میان  در  فرعون
 که   نهرها  این  و  مصر  پادشاهى  آیا  من  کشور  مردم

  نیست   من  آن  از  است  روان  من  هاى کاخ  زیر  از
 آب   و   باران  اصواًل.  (51زخرف)  بینیدنمى   مگر  پس

 عامل  ترینمهم   نهرها،  و   رودها  شکل  در  ویژهبه
.  است  بشر  تمدنی   شکوفایی  و  پیدایشی

  کنار   در  انسان  (.271ص  ق،1388  مازندرانی،)
 که   است  آب  بر  مناسب  تسلط  سبببه  و  رودها

 و  کند  ایجاد  را  هاگلستان   و  هابوستان   تواندمی 
 و  روستایی  جامعه  و  بخشد  سامان  را  خود  زندگی
 انعام،  6  آیه  در  خداوند  .بخشد  شکل  را  شهری 

 در  را  قدرتمند  و   بزرگ  های تمدن  پیدایش
  جریان  و  باران  مناسب   و  فراوان  ریزش  سارسایه
 واژه  بر  تاکید  با  آیه  این  در.  داندمی  رودها  و  نهرها

  نهرها   که  شودمی  داده  توجه  نکته  این  به  «تحت»
  او   تسخیر  و  بشر  تسلط  تحت  که  رودهایی  و

  و   تمدنی  شکوفایی  در  مهمی  نقش   آید،درمی
 51  آیه  از  توانمی   را  معنا  این.  دارد  بشر  اقتصادی 

  و   تسخیر  بر  فرعون  که  آورد  دستبه   نیز  زخرف
  . کندمی   تأکید  «تحتی»  عنوان  با  خویش  تسلط

  قوم   چگونه   که  کند می  گزارش  قرآن  در  خداوند
 تمدن  توانستند  سد  ایجاد  و  آب  مهار  با  سباء

  با  را  بسیاری   های آبادی   و  کنند  ایجاد  را  بزرگی
  و   آورده  پدید  سد  پشت  آب   از  استفاده
  و  15  سباء)  آورند  وجودبه  را  زیادی   های بوستان 

 داده  ویژه  نعمت  چند  سباء  قوم  به  خداوند.  (16

 و  پربرکت  مناطق  به  توانمی  جمله  آن  از  که  بود
  مناطق  و  هاخانه  ؛ «فیها  بارکنا»  خیزحاصل

  فری»  رؤیت  قابل   و  هم   به  نزدیک   مسکونی
 و  شب   که  ای گونه   به  سفر،  بودن  آسان  ؛«ظاهره

 و  لیالی   فیها  سیروا»  بود  آمد  و  رفت  امکان  روز
  قوم   . کرد  اشاره  «آمنین»  امنیت  نعمت  ؛«ایاما

 عربستان   جزیره  جنوب  در  که  بودند  مردمی  سباء،
 درخشان  و  عالی  تمدنی  و  کردندمی   زندگی
 مهمی  رودخانه  که  هرچند  منطقه  این.  داشتند
  اما   رفت،می   هدربه  دشت  در  باران  آب  و  نداشت

 آب  و  بسازند  بزرگی  سد  که  افتادند  فکر  به  مردم
 آن   پشت  را  نهرها  در  جاری   های سیل  و  باران

 کنار  در  ها،دره  از  یکی  انتهای   در.  کنند   ذخیره
  که  ساختند  عظیمی  خاکی  سد  ،«مارب»  شهر

 سد  این  از  خروجی  آب  .شد  مشهور  نام  همینبه
  سد   پای   از  که  شد  رودی   طرف  دو  آبادانی  باعث 
  و  هاباغستان   با   بسیاری   روستاهای   و  بود  جاری 

. گشت  پدیدار  آن  طرف  دو  در  زیبا  کشتزارهای 
  تقریباً   و  کم  بسیار  یکدیگر  با   روستاها  این  فاصله

  امنیت،  با  همراه  نعمت  وفور  و  بود   متصل  همبه
  بود،   ساخته  آماده  زندگی  برای   را  مرفه  محیطی

 فخر  به  سپردند،  فراموشی  به  را  خدا  آنها  اما
  دامن   طبقاتی  اختالفات   به  و  پرداختند  فروشی

 و  نابود  قوم  این  سد،  شکستن  با  اینکه  تا  زدند
 هایجنبه   بر  افزون  نهرها  . شدند  عذاب
  نیز   جهان  زیبایی  در  مهم  عامل  گفته، پیش 

  کهف  سوره  33  و  32  آیات  در  خداوند .  باشدمی 
 های باغ   میان  در  آب  رودهای   جریان  و  زیبایی  به

 و  کندمی   اشاره  هانخل   میان  شده  محصور  انگور
  ایجاد   در  رودها  مانند بی   نقش   توصیف  به   گونهاین

 در  بارها  خداوند  اینکه.  دهدمی  توجه  زیبایی
 میان  در  جاری   رودهای   و  نهرها  به   بهشت  توصیف

  مانندبی   نقش  بیانگر   کند،می   اشاره  بوستان  و  باغ
  به   نگاهی  با.  است  زیبایی  ایجاد   در  نهرها

  در   آب  نهرهای که   مصنوعی  و  طبیعی  های بوستان 
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  ایجاد   در  را  نهرها  نقش  توانمی   هستند  روان  آن

 های ظرفیت   نهرها  . دریافت  آسانی  به   زیبایی
(.  47  نامه  ق،  1414  رضی،  شریف)  دارند  خاصی
 فرمایدمی   رعد  17  آیه  جمله  از  آیاتی  در  خداوند

 هاآبراه   و  هادره  بستر   در  باران  آب  شدنجاری   که
  بستر   ظرفیت  اندازه  به  رودها  و  نهرها  تشکیل  و

  از   خداوند  تا  است  شده  موجب  معنااین.  هاستآن
  ظرفیت   مقداربه  نهرها  بستر  در  آب  شدنجاری 

  ها انسان  برای   را  بزرگ  حقیقت  و  کرده  استفاده
 گوشزد   انسان  به  خداوند  آیه  این  در  .سازد  آشکار

  وحیانی   و  آسمانی  حقایق  و  معارف  که  کندمی 
 هر  بارد؛می   هاانسان  جان  زمین  بر  کههنگامی 
  معارف  باران  آن  از  خویش  ظرفیت  مقداربه   انسانی

  کند  تالش باید انسان  بنابراین،. شودمی  مند بهره 
 تا  دهد  گسترش  را  خویش  وجودی   ظرفیت  تا

  سنگین   و  ثقیل  معارف  برای   بزرگ  بستری 
 چی،مدیرشانه )  کند  ایجاد  وحیانی  و  آسمانی

 (.117-95 ص تا،بی 
 عبادات  در  آب  نقش -11

  »فَاغْسِلُوا   :آب  بزنی  حرف  خدا  با  خواهیمی 
  یکی   انبیاء  اصالً:  رسانیآب  .(6)مائده/  وُجُوهَکُم«؛

,  موسی  اذاستقی  و  بود،  رسانیآب  مسئولیتشان  از
  اگر   ماا  .رفتند(  ع)  موسی  سراغ  آب  برای   مردم

  و   علما  سراغ  بروند  باید  مردم  بود  آبیکم   وقتییه
  وقت یه  که   نترسند  هم  علما  و  بخوانند،  باران  نماز
.  ریزدمی  آبرویمان  نیامد،  خواندیم  باران  نماز

  در   السَّماءَ«.حاال   یُرْسِلِ  إِلَیْهِ  ثُمَّ  رَبَّکُمْ  اسْتَغْفِرُوا
  هم  دیگر  باریه  ماست،  کارگر  خدا  مگر  ثانی
  دیگر   باریه  نیامد  خواندیم  بار  دو  خوانیم،می 
  »اللهم   .گناه  و  آب  بین  است  رابطه   .خوانیممی 

  النِّعَمَ«؛   تُغَیِّرُ  الَّتِی   الذُّنُوبَ  لِیَ  اغْفِرْ
 داریم   کمیل  دعای   در.  (251٫ص84)بحاراألنوارج

 هابعضی: »داریم  حدیث  دارد؛  رابطه  رزق  و  گناه
  هم   هابعضی   و  گناه  خاطربه  شودمی   کم  رزقشان

  با   آبتنی  .«امتحان  خاطربه   شودمی  زیاد  شانرزق

 بروید:  گفت  قرأتی  نگوید  کسی  البته:  سرد  آب
 مادرش  شود  مریض  فردا  سرد  آب  دوش  زیر

  من گفتی؟ چی تو را شیخ  کند  لعنت  خدا بگوید
. ندارد  ضرر  خیلی  سرد  آب  ،خونممی  را  حدیث

 ولذا.  دارد  ضرر  خورد می   بهت  بعد  که  هوایی  آن
 بخورد   سرت  به  باد  کنی  غسل  هم  داغ  آب  با  شما

 پیامبر :  داریم  حدیث  .شوی   مریض  است   ممکن
  توی  حمام  رفتمی   که  هم  تابستان  توی (  ص)

  خطری  آب  .بستمی  عمامه  خرداد   هوای   تابستان
  برای  کردنغسل  سرد  آب  با:  گویدمی  قرآن.  ندارد
 ی ابر  است،  مفید  همه  برای   حاال .  است   مفید  بدن

 دیگه  را  این  امراض،  بعضی  برای   یا  ایوب  شخص
 مواقعی  در  باید  آب.  کنند می   کار  دکترها  را  کدش

 »فَانْفَجَرَتْ  :فرمایدمی  قرآن.  شود  بندی سهمیه 
  مَشْرَبَهُمْ«،   أُناسٍ  کُلُّ  عَلِمَ  قَدْ  عَیْناً  عَشْرَۀَ  اثْنَتا  مِنْهُ

 به  زد  را  عصایش(  ع)  موسی  حضرت.  (60)بقره/
  چون .  آمد  بیرون  آب  چشمه  دوازده  سنگ

 مال  ای چشمه  هر  بودند  فرقه  دوازده  اسرائیلبنی 
  بَیْنَهُم«،   قِسْمَۀٌ  الْماءَ  »أَنَّ  :فرمایدمی  یا.  یکی

  صالح،   زمان  در  ناقه،  یونس،  زمان  در  ،(28)قمر/
  روز یه  و  حیوان  این  مال  آب  روزیه :  فرمود  خداوند

 آب  بندِی جیره  بَیْنَهُم،  قِسْمَۀٌ.  هاآدم  مال  آب
  و   142  ص   ،6ج  ، 1404  سیوطی، )  ندارد  مشکلی

143 .) 
 تشنه  به رسانیآب -12

 یه .  هاحاجی  به  رسانیآب  حتی.  دارد  ثواب  خیلی
.  (19/توبه)  ؛«الْحاج  سِقایَۀَ  جَعَلْتُمْ  أَ: »بوده   مقامی

 یعنی  ترویه  روز  گویندمی   را  قربان  عید  به  شب  دو
  عرفات  و  منی   برند می   آب  یعنی  رسانیآب  روز
 حدیث.  دادنِ  آب   درخت  تشنه،  به   رسانیآب

  یه   انگار  بدهد  آب   را  ای تشنه  درخت  کسی  ،داریم
  خیلی   آبیاری   و  کشاورزی .  داده  آب  را  مؤمنی 
  بیل  وقتی  بود،  دستش  بیل  باقر  امام  .دارد  ارزش
  عرق   خیس  کند  کشاورزی   گرفت می   دست

.  کنم  نصیحتش  بروم  من  گفت  کسییه.  شدمی 
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  بیاید  عزرائیل  اگر   االن  اهللرسول   بن   یا:  گفت  رفت

  بهترین   در  کنممی   کیف  نه  کشی؟نمی  خجالت
  من  حال  بهترین  است،  دستم  بیل  است  حال
  بگویند   شودمی  عارت:  گویدمی   قرآن  .است

  سراغ   بیاید  داماد  یه  اگر  هاوقت  گاهی  ما  کشاورزـ
  است؟  کارهچه  داماد  گوییممی  دخترمان

 خدا:  شده  عارت  گویدمی   است،  کشاورز  گوییممی 
  ، «الزَّارِعُونَ  نَحْنُ  امتَزْرَعُونَهُ   أَنْتُمْ  أَ»  است  کشاورز

  کشاورزی  کشیمی  خجالت  تو  اگر.  (64/واقعه)
  . هستم  کشاورز  من  گویدمی  خدا  الزَّارِعُونَ  نَحْنُ
  بگوید   بگیرد  مرا  یقه   بیاید  تواندمی  کشاورز  االن
.  است  من  مال   پات   تا  سر   تو  ببینم   بیا  قرأتی  آقای 

.  است  کشاورز  مال   پنبه  است،  پنبه  مال  عمامه  اما
.  است   من  مال  دامداری   است  چرم  کفش
  مخت   یعنی  است  من  مال  شکمت  توی   های گندم 
  تا  سر  از  من  پایت،  وکفش  شکمت  گندم  و  عمامه

  که   است  این  جالب  حاال .  بدهکارم  کشاورز  به  پا
  کشاورز،   بر.  دانیممی   باال   را  خودمان  هم  چقدر
 خوریممی  او  نانِ  از  سواریم  کشاورز،  دوش  روی 
.  کنیممی  تحقیرش. دهیممی  اُرد او برای   هم  بعد

  است،   جهاد  یک  کِشت  بداند  باید  کشاورز
 در  اگر:  داریم  حدیث  .است  عبادت  یک  کشاورزی 

  بناست   و  شد  لرزهزمین   بود  شاخه  یک  شما  دست
  را  شاخه یک همان توانیمی  اگر شود، بپا قیامت
  ؛«الْقِیَامَۀ  قَامَتِ  »إِذَا  بکار  هم   باز  بکاری،

،  13  ج  الوسائلمستدرك  ؛6  ص،  5  ج  بحاراألنوار)
  الوسائل)مستدرك  ،«السَّاعَۀُ  قَامَتِ  إِنْ »  (.460  ص
  یَدِ   فِی  وَ)  شد  بپا  قیامت  اگر  (،460ص13ج

 ایست شاخه  یک  شما  دستبه   و(  الْفَسِیلَۀ  أَحَدِکُمُ
  در   یعنی.  بکارید  هم  راهمان  بکارید  توانیدمی   اگر

 باید  کشاورزی   حالهربه   لحظه،  ترینحساس
  یعنی   سازمان  هم  و  دولت  هم.  باشد  عنایت  مورد

  احترام   هم  سیما  و  صدا  هم  گذاشتن   بودجه
  متخصص،   که  شما  هم  مقداریه  و  کشاورزها،
  نظر   از  که   متخصص،  های خانم   هم  و  مهندسین

 پا  هم  مقداری   یه  متخصصند،  کشاورزی   علم
  وزارت   و  کشاورز  بلوار  این  توی   بیافتیم،  راه  شویم

  لوستر   زیر  سوپردولوکس،  ساختمان  کشاورزی 
  دکتر  وقتی ما کند، نمی  حس درد آدم هم خیلی
  چشیده  را  مرضی  هم  خودمان  که   هستیم   خوبی
 .(6/ضحی)  «فَآوى   یَتیماً  یَجِدْكَ  لَمْ  أَ»  . باشیم
  پس   آیدمی  یادت  بودی،  یتیم  هم  خودت  پیامبر

  ،«تَقْهَرْ  فَال   الْیَتیمَ  فَأَمَّا»  چه  یعنی  فهمیمی  حاال 
  پولبی   هم  خودت  آیدمی   یادت  ،(9/الضحی)

  مزه   (8/الضحی)  ؛«فَأَغْنى   عائِالً   وَجَدَكَ   وَ»  بودی،
  ؛ «تَنْهَرْ  فَال  السَّائِلَ  أَمَّا  وَ»  پس  ای،چشیده  را  فقر

 چیزی   یه  ما  تا  هاوقت   گاهی   یعنی  (.10/ضحی)
  اصالً   بچشیم،  باید  بچشیم،  باید   را  این  نچشیم،   را

.  اندداشته  مشکالتی  خودشان  ما  امامان   اینکه  رمز
  از   زدمی  را  عصایش(  ع)  حسین  امام  اگر  چون
  امام   توانستنمی  جوشید،می   آب   کربال  زمین
  اش تشنه  خودش  تا   بابا  برو  گویدمی .  باشد  خوبی

 گوید می  حاال   کرد  درست  خودش  برای  آب  شد
  حساب   خدا  برای   شدید  هم  تشنه  جبهه  بروید
 نکردی،  باز  حساب  خدا  برای   خودت  چطور  کنید،

  پاره   گلویش  بابایش  دست  روی   باید  اصغرعلی  این
  را  هاسختی   تمام  شود  شهید  اکبرشعلی   شود،

  بکشند   را  هاسختی  و  بچشند  اگر،  بچشند  امامان
  باشند   امام  ما  برای   توانندمی  وقتآن  دوش،به
 (. 246-224 ص1382طبرسی،)

 الهی  آزمونی  خشکسالی،  -13
  بلکه   و  زندگی  و  حیات  مایه  آب   کهآنجایی  از

  و   روستاها  و  هاآبادی   لذا  است،   آبادانی  و  آبادی 
  و   بزرگ  رودهای   کنار  در  بزرگ  های تمدن  نیز

  یا   فقدان  از  همواره  انسان  اند،شده  پدیدار   پایدار
  حیاتش   و  زندگی  زیرا  است؛  هراس  در  آب  کمبود

 اقتصاد  حتی  نباشد  آب  اگر  و  دارد  بستگی  آن  به
  نیز(  5نساء)  است  جامعه  قوام  که  شکوفا  و  پایدار
  کنار   در  که  هاییانسان  . داشت  نخواهد  وجود

  را   پیرامونشان  و  کنندمی   زندگی  بزرگ  رودهای 
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  درك   را  آب  ارزش   و  اهمیت  کمتر  گرفته،  آب
  زندگی   هابیابان   و  کویر  در  کهکسانی  اما   کنند،می 

  رو ازاین.  دانندمی  را  آب  قدر  و   ارزش  اندکرده
 زیرا   اند؛گفته   قنات  و   قناعت  مردان  را  کویر  مردان

  را   آب  توانندمی  کیلومترها  مسیر  در  و  سختیبه
  و   آبادی   و  برسانند  جاییبه  قنوات  و  قنات  راه  از

 انسان  کههنگامى   .باشند   داشته  زندگی  و  آبادانی
  آن  در  طوالنى  تشنگى   یک  از  پس   تابستان  در

  نوشیدن  با  رسد،مى  گوارایى  آب  به  سوزان  هواى 
  روح   که  کند مى  احساس  آب  هاى جرعه  نخستین 

  که   آنجاست  شود،مى   دمیده  کالبدش  به  جان  و
 دیگر،   سخن  به.  شناسدمی  را  آب   قدر  و  ارزش

 چون  مصیبتی  به  که  داند  کسی  عافیت  قدر
  . باشد   آمده  گرفتار  خشکسالی  و  آبیکم  و  آبیبی 

  بارندگی   دهد،می   رخ   خشکسالی  کههنگامی 
  حتی   یا  آبیکم  دچار  رودها  و  یابدمی   کاهش
  محسنی،   و  اسفاد  نجفی)    شوندمی   خشکی
  آب   برای   هاانسان  زماناین  در(.  50ص  ،1386

 و   شوند می  آب  شدید  کمبود  دچار  آشامیدنی
 و  محصوالت  یا   رودمی   میان  از  کشاورزی 

 یابد، می   کاهش  شدتبه  کشاورزی   های فرآورده
  مِّن   نَقْصٍ  وَ  بِالسِّنِینَ  فِرْعَونَ  آلَ  أَخَذْنَا   لَقَدْ  وَ»

  ما   حقیقت   در  و  «یَذَّکَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ   الثَّمَرَاتِ
 محصوالت  کمبود  و  خشکسالى  به  را  فرعونیان

( 130اعراف)  گیرند  عبرت  که  باشد  کردیم  دچار
  را   آب  وقدر  ارزش  مردم  که  است  زمان  آن  در

 سخت  های آزمون  از  یکی  خداوند  .شناسندمی 
  گونه این  تا  است  داده  قرار  خشکسالی  را  بشر  برای 
 و  صبر  و  بدانند  را  آسایش  نعمت  قدر  مردم

  بِشَیْءٍ   لَنَبْلُوَنَّکُمْ  وَ»  دهند،  افزایش  را  خود  بردباری 
 وَ   األنفُسِ  وَ  األَمَوَالِ  مِّنَ  وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوفْ  مِّنَ

  چیزىبه  را  شما  قطعاً  «الصَّابِرِینَ  بَشِّرِ  وَ  الثَّمَرَاتِ
 و  اموال  در  کاهشى  و  گرسنگى  و  ترس  قبیل  از

 ده  مژده  و  آزماییممى  محصوالت  و  هاجان
  عبرت  و  پند  آن  از  و(  155  بقره)  را  شکیبایان

  کارهایی   از  و  بازگردند   خداوند  سوی به   و  گیرند 
  ضَرَبَ   وَ»  کنند  توبه   و  استغفار  کفران  و  کفر  چون
  رِزْقُهَا   یَأْتِیهَا  مُّطْمَئِنَّۀً  آمِنَۀً   کَانَتْ  قَرْیَۀً  مَثَلًا  اللّهُ

  اللّهُ   فَأَذَاقَهَا  اللّهِ  بِأَنْعُمِ  فَکَفَرَتْ  مَکَانٍ  کُلِّ  مِّن  رَغَدًا
 خدا  و  «یَصْنَعُونَ  کَانُواْ  بِمَا  وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ  لِبَاسَ

  و  بود  امان  و  امن  که  است  زده  مثل  را  شهرى 
  ساکنانش   پس  رسید مى  فراوان  سو   هر  از  روزیش
 هم  خدا  و  کردند  ناسپاسى  را  خدا  هاى نعمت

 و  گرسنگى  طعم  دادندمى  انجام  آنچه  سزاى به
 . (112نحل) چشانید آن مردم  به را هراس

   قرآن در طبیعت  اهمیت  -14
  ظواهر   به  اشاره  آیه  750  از  بیش  کریم  قرآن   در

  و   هاجلوه  گوناگون  ابعاد  کند می   طبیعت
 این  اغلب  در.  شودمی   یادآور  را  آن  های زیبایی
 و  طبیعت  کتاب  مطالعه  به  توصیه  را  ما  آیات،

 آیات،  این  هدف  گمان،بی .  کند می  آن  آموزی پند 
  نیست،   آن  قوانین  بیان  و  طبیعی  علوم  طرح

 هاقرن   از  پس  که  دارد  اشاره  نکاتی   به   هرچند
  این  از  خبر  و   شدهشناخته   آن  حساسیت  و  اهمیت
  مبدأ  به  اتصال  در   آن  گوینده  که  دهدمی   حقیقت 

  از   که  ایآفریننده .  است  جهان  آفریننده  و  الهی
 آورده  پدید  را  آنها   آگاهی  با  و  دارد  خبر  چیزهمه

  است   هدایت  کتاب  قرآن.  است  کردهرام  ما  برای   و
  موجودات   در  تدبر  هاشگفتی   این  ذکر  از  منظور  و

 خلقت  اصل  در  آن   های نشانه   به  توجه  و  طبیعی
 (. 20 ص  ، 47 ج  ق،1404مجلسی،) است
 قرآن  در خاک از خلقت -15

  از   را  انسان خلقت  آغاز  متعددی   آیات  در خداوند
 مختلف  انحاء  به  را  خاك  این  و  شده  متذکر  خاك

 عنوانبه   هاخاك  انواع.  است  نموده  توصیف
  انواع   از  یک  هر  بر  خداوند  تاکید  و  آدمی  سرشت

  نه   خاك  که  است   واقعیت  این   دهندهنشان
 فرآیندهای   طی  زمان  مروربه  بلکه  یکباره،به

  شده   تبدیل  انسان  به  متفاوت  مراحل  در  مختلفی 
 خداوند  که  کریم  قرآن  از  ای آیه  اولین  در  .است
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 بیان  «تراب»  از  خلقت  دارد  اشاره  خلقت  منشاء  به

 مَثَلَ  إِنَّ»  -عمران  آل  سوره  59  آیه  .است   شده
 ثُمَّ  تُرَابٍ  مِن  خَلَقَهُ  ءَادَمَ  کَمَثَلِ  اللَّهِ  عِندَ   عِیسى

 خدا  نزد عیسى مَثَلِ   واقع،  در«فَیَکُونُ  کُن  لَهُ   قَالَ
  خاك  از  را  او  که  است  آدم  خلقت   مَثَلِ  همچون

 . یافت  وجود  پس  ؛«باش: »گفت   بدو  سپس  آفرید؛
  رَیْبٍ   فى  کُنتُمْ  إِن  النَّاس  یَأَیُّهَا»  - حج  سوره   5  آیه
.  «نُّطفَۀٍ  مِن   ثُمَّ  تُرَابٍ  مِّن   خَلَقْنَکم  فَإِنَّا  الْبَعْثِ   مِّنَ
  شکّید،  در  شدنبرانگیخته   درباره  اگر  مردم،  اى 

  ایم،آفریده  خاك  از  را  شما  ما  که  بدانید  پس
  ءَایَتِهِ  مِنْ  وَ»-  الروم  سوره   20  آیه  نطفه،   از  سپس

  و « تَنتَشِرُونَ  بَشرٌ  أَنتُم  إِذَا  ثُمَّ  تُرَابٍ  مِّن  خَلَقَکُم  أَنْ
  خاك  از  را  شما  که  است  این  او  هاى نشانه  از

 سوهر  بشرى   صورتبه   شما  بناگاه  پس  آفرید؛
  اللَّهُ   وَ»-  فاطر  سوره  11  آیه  .شدید   پراکنده
 که  خداست  و  «نُّطفَۀٍ  مِن  ثُمَّ  تُرَابٍ   مِّن  خَلَقَکم

 خلقت  اى،نطفه   از  سپس   آفرید،  خاکى  از  را  شما
 پس مرحله به  آیات از بسیاری  در  نطفه از انسان

 خداوند   آیات این دراکثر و شده اشاره  «تراب»  از
 نمایدمی  تاکید  و  داده  قرار خطاب مورد را انسان

  از   سپس   و(  تراب)  خاك  از  ابتدا  را  شما   ما   که
درمی   همچنانکه.  آفریدیم  نطفه    زمان   دانیم 

  مستقیم   صورتبه   خاك  جنین  و  نطفه  تشکیل
  خاك   نقش  که  ای نیزعده  و  نداشته  تاثیری   هیچ

 زنجیره  یک  طریق  از  و  غیرمستقیم  طورهب  را
بهپیچیده   غذایی   دهند، می   نسبت  انسان  ای 
  که   خاك  برعالوه  چراکه.  ندارد  مصداق  اصواًل
 دیگری   عوامل  دارد   وجود  غذایی  زنجیره  دراین

این  تر دقیق  نگرش  با .  انددخیل  نیز   آیات  به 
  موثر  و  مستقیم  نقش  به  همچنانکه  که  بینیممی 

  و   زیبا  چه  و  دارد  تاکید   هاتشکیل انسان  در  نطفه 
 درتشکیل  خاك  موثر  نقش  به   نیز  اندازه  همانبه

  آیات  تمامی  در   همواره  و  دارد  اشاره  هاانسان
بر  خاك  از  انسان  خلقت  از   انسان  خلقت  مقدم 
 به   تراب   (.5  ص   ،1363  یوسفی،)  است  نطفه

  به   طین  ولی  شودمی   گفته  زمین  خود  و  خاك
  شود   می   گفته   است   شده   مخلوط  آب  با   که   خاکی

 ،((طین)  و(  ترب)  ماده  اصفهانی،   راغب  )مفردات
 خَلَقْنَا   »وَلَقَدْ  آیه   تفسیر  در  نمونه  تفسیر  مؤلف

 (12)مومنون/  طِینٍ«؛   مِّن   سُلَالَۀٍ  مِن   الْإِنسَانَ
  اعم  هاانسان  همه  وجود  آغاز  به  آیه  این  :نویسدمی 
  خاك  به  همه  که  کندمی   اشاره  او  فرزندان  و  آدم  از

  نمونه،   )تفسیر  اندبرخاسته   گل   از  و  گردندمی   باز
  الْإِنسَانِ   خَلْقَ  »وَبَدَأَ  آیه  مورد  در  و  ( 207ص  ، 14ج

  است   پیدا  :که  نویسندمی   (7)سجده/  «؛  طِینٍ  مِن
  همه  نه  گویدمی  آدم  آفرینش  از   سخن  آیه  این

  مطرح  بعد  آیه  در  او  نسل  ادامه  چراکه  هاانسان
  در   ایشان  (.125  ص  ،17ج  نمونه،  )تفسیر  است
 و  (5)حج/  «؛  تُرَابٍ  مِّن  »خَلَقْنَاکُم   آیات  مورد

 احتمال   هردو.  (6)غافر/  تُرَابٍ«؛  مِّن  »خَلَقَکُم
 حضرت  خلقت  یا  خاك  از  هاانسان  همه  خلقت

  نمونه،   )تفسیر  کنندمی   مطرح  را   خاك  از  آدم
  :نویسندمی   و  (23  ص  ، 14  ج  و  165  ص   ،20ج

  باشد   خاکی  اینجا  در  خاك  از  منظور  است  ممکن
 اشاره دارد امکان نیز و شد،  آفریده آن از آدم که
 هم این  از  نظرقطع  هاانسان  همه  که  باشد  این  به
  را   نطفه  که   موادغذائی  تمام  چراکه   خاکند  از

  هم   آن  کنندهتغذیه  مواد  سپس  و   دهدمی   تشکیل
 قسمت  شک  بدون  البته  .شوند می  گرفته  خاك  از

و  را  انسان  بدن  از  توجهیقابل    را   قسمتی  آب 
و  خاك  از  که  دهندمی   تشکیل  کربن   اکسیژن 

 تمام  اصلی  ستون  کهآنجا  از  ولی   نشدهگرفته 
  شده  گرفته  خاك  از  که  موادی   را  بدن  اعضای 
  که   است  صحیح  کامالً  تعبیر  این  دهدمی   تشکیل
  در.  (23  ص  ،14ج   )همان،  است  خاك  از  انسان
  اسرار  و(  وتراب   طین )  بحث  و  باال   آیات  مورد

  نکته   : است  الزم  نکته  چند   به   توجه  آنها   علمی
 وجود   عمده  تفسیر  دو  فوق  آیـات  مورد  در:  اول
 تفسیر   دارد  همراهبه   را  قرائنی  نیز  هردو  و  دارد
 اندشده   آفریده  اییهنطفه   از  هاانسان  همه:  اول



 

257 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 بوجود   خاك  از  غذاها  و  غذاها  از  آن  اولیه  مواد  که

  ، 2  ج  ،قرآن  علمی  اعجاز  در  )پژوهشی  است  آمده
  خاك   از  آدم  حضرت  فقط:  دوم  تفسیر .  (434  ص

  شدند  آفریده  نطفه  از  هاانسان  بقیه  و  شد  آفریده
  از (  ع)  آدم  واسطه  با  هاانسان  گفت  توانمی   اما

:  دوم  نکته  (436  ص  )همان،  شدند  آفریده  خاك
  این  (67)غافر/  تُرَابٍ«،  مِّن  »خَلَقَکُم  آیه  در  ظاهر
 و  اندشده   آفریده  خاك  از  هاانسان  همه  که  است

 خَلْقَ  »وَبَدَأَ  آیه  اما   .کند می   تقویت  را  اول  تفسیر
  ای قرینه  تواندمی.  (7)سجده/  طِینٍ«،  مِن  الْإِنسَانِ

 آیات  و  باشد  تراب  از  انسان  خلقت  تفسیر  برای 
  اولیه   انسان  خلقت  مقصود  که  کند  تفسیر  را  دیگر

  نطفه  از  را  بقیه  و.  است  خاك  از(  ع)  آدم  حضرت
 تقویت  دوم  تفسیر  اساس  این  بر  و.  اندآفریده

 حضرت  مورد  در  کسی  است   ممکن  البته.  شودمی 
 او  بگوید   و  بپذیرد  را  تکامل  نظریه  هم(  ع)  آدم
  و.  است   شده  آفریده  خاکی  مواد  از  واسطهبا   هم

  )رضایی   کند  تقویت   را  اول  تفسیر  ظاهر  همان
  اگر :  سوم  نکته.  (436  ص  ،2  ج  ، 1370  اصفهانی،

 کار   در  علمی  اعجاز  بپذیریم  را  آیات   دوم  تفسیر
 این  هم  باز  بپذیریم  را  اول  تفسیر  اگر  و  نیست
 یقرآن  لطایف  از   و  قرآن  علمی  اشاره  یک  مطلب
 چراکه.  شودنمی  محسوب  علمی  اعجاز  اما  است

 زمین  مواد  و  حیوانات  گیاهان،  از  انسان  استفاده
  مشاهده  قابل   تاریخ   طول  در  افراد   همه  برای 

  زمینه   این  در  قرآن  مبهم  اشاره  و  است  بوده  حسی
  که   هرچند.  نیست  مطلب   همان  از  بیشتر   چیزی 

 و  خاك  دهندهتشکیل  مواد  و  مقدار  جدید  علم
  اشاره   این  با  قرآن  ولی  است  کرده  کشف  را  بدن

  ص   )همان،  ندارد  ای اشاره  مواد  آن  به  مبهم
436 .) 
   قرآن دیدگاه  از انسان آفرینش -16

  نمو   و  رشد  مراحل  14  تا  12  آیه  مومنون  سوره
 تأکید  آیات  این  آغاز  در.  کند می  بیان  را  جنین

  وجود (  طین)  گل  از  انسان  آفرینش  بر  مجددی 

  مکین  قرار  و  نطفه   مورد  در  قرآن  بیان.  دارد
  دستگاه   در  اسپرم  حرکت  بر  است  ای اشاره

  و   تخمک  به  آن  رسیدن  تا  ماده  تولیدمثل
  واژه   تخمک،  خارجی  جدار  روی   بر  آن  قرارگرفتن

 تخمک  به  اسپرم  چسبیدن  مرحله  توضیح  علقه
 تفسیر  را  قرآن  که  جدید  مفسران  نظر  از.  است

 نیز  خون  لخته  معنای به   که  -علقه  کنندمی  علمی
  حال   در  جنین  یا  شده  بارور  تخمک  به  -هست
 رحم  جدار  به  را   خود  که  شودمی  اطالق  نموی 

 های رگ  برخی  خود،  نمو  ادامه  برای   و  چسبانده
 این  از  و  کندمی  ایجاد  لخته  و  کرده  پاره  را  رحم

 تحدید)  شودمی  جایگزین  رحم  جدار  در  طریق
  جویده   گوشت  معنای به   مضغه(.  توبی  النسل،

  در   که  سازی اندام  مرحله  به   است  ای اشاره   شده، 
  ساخته   جنین  های ماهیچه   و   استخوان  آن
  باورند   این  بر  فقیهان  و  مفسران  برخی.  شوندمی 
  در  روح  دمیدن  مرحله  «اخر  خلقاً  أنشاءنا  ثم»  که

  هایواژه  5  آیه  مومنون  سوره  در .  است  جنین
(  نیافتهشکل   و  یافتهشکل )  غیرمخلقه  و  مخلقه
  با   و  دهدمی   نشان  را  جنینی   رشد  اولیه  مراحل
 «مسمی  اجل  الی  نشاه   ما  االرحام  فی  نقر»  عبارت

 بارور  تخمک  های سلول   همه  که   کند می   بیان 
  و   شوندنمی  جنینی  نمو  و  رشد  چرخه  وارد  شده

 و  قدرت  مسأله این.  روندمی  بین  از  آنها  از  بعضی
  انسان   مرگ  و  زندگی  تولد،  در  را   خداوند  اختیار
 9  تا  7  های آیه  سجده  سوره  در.  شودمی  یادآور

  تولید   طبیعی  مراحل  و  گل  از(  ع)  آدم  آفرینش
 سالله  من»  نسله  جعل  ثم:  کندمی   بیان  را  نسل
 این  انسان  کهاین  توجه  قابل  نکته.  «مهین  ماء  من

  شده  آفریده  ناپاك  و  پست  مایعی  از  پاك  موجود
 شودمی   اشاره  6  آیه  زمر  سوره  در  نهایت  در.  است

  پرده  سه  میان  در  نوزاد  رحمی  نمو  مراحل  که
  شکمی،   دیوار  الیه،  سه  این.  گیردمی   انجام  تاریک
  تفسیر)  هستند   جنینی   های پرده  و  رحمی  دیواره

 (.طبری   تفسیر کثیر، ابن
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 زمین  خصوصیات -17
 خلق  الذی   اهلل»  فرمایدمی   اشاره  طالق  12  آیه

 االمر   یتنزل  مثلهن  االرض  من  سماوات  سبع 
 ان  و  قدیر  شیء  کل  علی  اهلل  ان  لتعلموا  بینهن

  آیه   این  در.  «علما  شیء   بکل  احاط  قد  اهلل
 هفت   و  آسمان  هفت  که  شدهتبیین   روشنیبه

  خصوصیات   و  مقررات  و  قوانین   دارای   زمین
  در   قوانین  جریان  جمله  از  که  هستند   مشترکی
  این   به  توانمی   آن  خصوصیات  دیگر  از  .آنهاست 

  برای   آرام  بستری   مانند  زمین،  که  کرد  اشاره
  از   که  باشدمی  زیستی  های گونه  همه  زندگی
 جعل  الذی »  است  انسان  زیستی  گونه   آنها  جمله

  براى  را  زمین  که  خدایى  همان  «فراشاً  االرض  لکم
  خداوند (  22بقره)  داد  قرار  گسترده  فرشى   شما

  آرامش   و  سکونت  برای   گهواره  همانند   را  زمین
 است   قرارداده  هاانسان  جمله  از  موجودات  همه

  اىگهواره   را  زمین  آیا«  مِهَادًا  الْأَرْضَ  نَجْعَلِ  أَلَمْ»
 مَهْدًا  الْأَرْضَ  لَکُمُ  جَعَلَ  الَّذِی( »نبأ 6)  نگردانیدیم

  را   زمین  کهکسى  همان  «سُبُلًا  فِیهَا   لَکُمْ  وَسَلَکَ
 هاراه  آن  در  شما  براى   و  ساخت   اىگهواره   برایتان
»طه35)  کرد  ترسیم  الْأَرْضَ  لَکُمُ  جَعَلَ  الَّذِی( 

 «تَهْتَدُونَ  لَّعَلَّکُمْ  سُبُلًا  فِیهَا  لَکُمْ  وَجَعَلَ  مَهْدًا
  در   دیگر  زمین  هفت  البته  (زخرف10)

 وجود  زمینی  خصوصیات  با  دیگر  های کهکشان
 االرض  من  و  سماوات  سبع  خلق  الذی   اهلل»    .دارد

 را  آسمان  هفت  که  است  کسی  خداوند   ؛«مثلهن
  را  زمین   هفت  آن  مثل   همچنین   و  کرد  خلق

  بیان   بسیار  آیات  در  قرآن  کهچنان  (12طالق)
  بر   شناسیزمین   دوره  شش   کم  دست  داشته،
  انسان   حضور  استعداد  و  قابلیت   تا  گذاشته   زمین 

  از  پیش  جانوران  و  گیاه  و  آب  که  هرچند   بیابد  را
 داشته  وجود  سال   هامیلیون   بلکه  هزاران  به  آن

  برخی   البته  (.56  ص  ش،  1376  )جعفری،  است
  دیگر   معانیبه  را   زمین  و  آسمان  هفت  مفسران  از

  آیات  زیرا  باشد؛نمی   بعید  امری   که  اندگرفته   نیز

  است؛   هفتگانه  یا  هفت  متعدد  بطون  دارای   یقرآن
 هاده   تواندمی   ایواژه  و  آیه  هر  کهاین  بر  افزون

 جری   آنها  بر  بتوان  که   باشد   داشته  مورد  و  مصداق
  بهترین   کنونی  زمین  هرحالبه  .کرد  تطبیق  و

 آمادگی   تا  و  است  دارا   را  بشر  برای   زیستی  شرایط
  هرچند  کرد؛  سپری   را  زمانی  باید  دیگر  های زمین 

 حال  در  زیست  برای   شرایط  است   ممکن  که
  نقل   شکلی  به  جا  بدان  انسان  و  باشد  فراهم  حاضر
  و   مفید  انسان  برای   آن  چیز  زمین  همه.کند  مکان

 مصرف  طریق  بایستمی   انسان  و  است  سازنده
  که   نیست  زمین   در  چیزی   و  بیابد  را  آن  درست
 مُلْکُ  لِلّهِ  وَ»  باشد   شده   آفریده  عبث  و  بیهوده 

 إِنَّ   قَدِیرٌ  شَیْءٍ   کُلِّ  عَلَىَ  اللّهُ  وَ  وَاأَلرْضِ  السَّمَاوَاتِ
  وَالنَّهَارِ   اللَّیْلِ  وَاخْتِالَفِ  وَاأَلرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِی

  قِیَامًا   اللّهَ  یَذْکُرُونَ  الَّذِینَ  األلْبَابِ  لِّأُوْلِی  آلیَاتٍ
  خَلْقِ   فِی  کَّرُونَوَیَتَفَ  جُنُوبِهِمْ  وَعَلَىَ  وَقُعُودًا

  بَاطِلًا   هَذا  خَلَقْتَ  مَا  رَبَّنَا  وَاأَلرْضِ  السَّمَاوَاتِ
  ها آسمان  فرمانروایى  و  «النَّارِ  عَذَابَ  فَقِنَا  سُبْحَانَکَ

 چیزى   هر  بر  خداوند  و  خداست  آن  از  زمین  و
 و  زمین   و  هاآسمان  آفرینش  در  مسلماً  تواناست

 خردمندان   براى  روز و شب آمدن  یکدیگر پى در
  در  را خدا که همانان است کنندهقانع  هایىنشانه 
  آرمیده   پهلو  به  و  نشسته  و  ایستاده  احوال  همه
 زمین  و  هاآسمان  آفرینش  در  و  کنندمى  یاد
  بیهوده   را  هااین  پروردگارا  که  اندیشندمى 

  آتش   عذاب  از  را  ما  پس  تو  منزهى  اى نیافریده 
.  (191  و  190،عمرانآل)  بدار  امان  در  دوزخ

 ما  لکم  خلق  هوالذی »  بقره  92  آیه  در  خداوند
 هر  که  است  کسی   خداوند  ؛«جمیعا  االرضفی
 این.  است  آفریده  شما  برای   است  زمین  در  چهآن

 و  مصرف  طریق  باید  انسان  که  معناست  بدان
 این .  بیاموزد  را  چیزی  هر  از  درست  مندی بهره 
  اهتمام  و   تاکید  مورد  نیز  رحمن  10  آیه  در  معنا
  زمین   و  «لِلْأَنَامِ  وَضَعَهَا  الْأَرْضَ  وَ»  است  گرفته  قرار

  نکته  این  بر  22بقره   کهچنان.  نهاد  مردم  براى  را



 

259 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 راستای   در  زمین  چیزهمه   که  کند می   اصرار  نیز

  شده  آفریده  گونهاین  زمین  و  است  انسان  منافع 
 آن  منافع  از  راحتی  و  آسانی  به  بتواند   انسان  تا

 (. 100ص  ،1385 مقیمی،) شود  مندبهره 
 زمین  استعدادهای -18

  دارای  بشر،  نرم  و  زیبا  گهواره  این  زمین
  دیگر  کره  هیچ  که   است  خاصی  استعدادهای 

  در  قرآن.  نیست  برخوردار  آن  از  ای شده   شناخته
 عنوانبه  امور  همینبه   زمین  های ویژگی  بیان

 از .  کند می   اشاره  زمین   خاص  قابلیت  و  استعداد
 وَاأَلرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِی  إِنَّ»   آیات  در  جمله

 بَعْدَ  األرْضَ  بِهِ  فَأَحْیَا...    وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  وَاخْتِالَفِ
  در  که  راستى«  دَآبَّۀٍ  کُلِّ  مِن  فِیهَا   وَبَثَّ  مَوْتِهَا

 آمدن   یکدیگر  پى   در  و  زمین  و  هاآسمان  آفرینش
 با  روانند  دریا  در  که  هایىکشتی   و   روز  و  شب
  که   آبى  همچنین  و  رساندمى   سود  مردم  به  آنچه
 پس   را  زمین  آن  با  و  فرستاده  فرو  آسمان  از   خدا

  گونه  هر  آن  در   و  گردانیده  زنده  مردنش  از
  4  و  3)  و  (بقره  164)  کرده  پراکنده  اى جنبنده 

  رَوَاسِیَ   فِیهَا  وَجَعَلَ  اأَلرْضَ  مَدَّ  الَّذِی   هُوَ  وَ( »رعد
  زَوْجَیْنِ   فِیهَا  جَعَلَ   الثَّمَرَاتِ   کُلِّ   وَمِن  وَأَنْهَارًا
 در   و  گسترانید   را   زمین  کهکسى اوست  و  «اثْنَیْنِ

  در   اى میوه   هرگونه  از  و  نهاد  رودها  و  هاکوه   آن
 برای   زمین   استعداد  به.  داد  قرار  جفتجفت   آن

  مناسبی   فضای   که   کندمی   اشاره  گیاهان  رویش
 اشرف  ویژهبه   بسیار   موجودات  زیست  برای 

  دیگر   از.آوردمی  فراهم  بشر  یعنی  الهی  های آفریده
  زمین   استقرار  و  ثبات  به  توانمی  آن  های ویژگی
 که  است  ای گونهبه  کرات  از  بسیاری .  کرد  توجه
 و   ثبات  از  و  است   طبیعی  امری   آن  در  زلزله

  وجود  سبببه زمین  اما نیست، برخوردار  استقرار
  است   فرورفته  آن  اعماق  تا   میخ  چون  که  هاییکوه 
  شدید   های لرزش  از  که  ساخته  ای گونهبه  راآن

  چون  موجوداتی  تا  دهدمی   اجازه  و  کندمی   حفظ
  کنند   زیست  آن  پوسته  روی   در  جانوران   و  گیاهان

  ج  ش،1371میبدی،)  نروند  فرو  آن  ژرفای   به  و
 چون  آیاتی  در  را  مطلب  این  خداوند  .( 13  ص  ،12
 آیَاتِهِ مِنْ وَ»  .است داشته بیان رعد 3 و روم 25
  دَعْوَۀً  دَعَاکُمْ إِذَا ثُمَّ  بِأَمْرِهِ وَالْأَرْضُ السَّمَاء تَقُومَ أَن
  او   هاى نشانه   از  و  « تَخْرُجُونَ  أَنتُمْ  إِذَا  الْأَرْضِ  مِّنَ
  برپایند   فرمانش   به   زمین   و  آسمان  که   است  این
 فراخواند  خواندن  باریک  با  را  شما  چون  پس

  استعدادهای  از  .شویدمى   خارج  گورها  از  بناگاه
  بدان   عبس   32  تا  26  آیات  در  که  زمین   دیگر
.  است   زمین   خاص  های دره   و  هاشکاف   شده  اشاره

 وَ   عِنَبًا  وَ  حَبًّا  فِیهَا  فَأَنبَتْنَا   شَقًّا  الْأَرْضَ  شَقَقْنَا  ثُمَّ»
  أَبًّا   وَ  فَاکِهَۀً  وَ  غُلْبًا  حَدَائِقَ  وَ  نَخْلًا  وَ  یْتُونًا  وَزَ  قَضْبًا
  شکافتنى   با  را زمین  آنگاه  «لِأَنْعَامِکُمْ  وَ  لَّکُمْ  مَّتَاعًا
  انگور  و  رویانیدیم  دانه  آن  در  پس  شکافتیم   الزم

  انبوه  هاى باغ   و  خرما  درخت  و  زیتون  و  سبزى   و
  و   شما  استفاده  وسیله  تا  چراگاه  و  میوه  و

 آن  امکان  زمین  به  هاشکاف   این  باشد  هایتاندام
  زمین   پوسته  در   گاهی  از  هر  تا  بخشدمی  را

  که   طبیعی  کود  از  را  پوسته  و  کند  ایجاد  تغییراتی
  زمین .  سازد  مندبهره   شده   ساخته  زمین  اعماق  در
  پیدا  هاشکاف   این  طریق   از  که  جزیی  دگرگونی  با

 و   شدید   های لرزه  از  آن  حفظ   بر   افزون  کندمی 
  رویبه   معدنی  مواد  تا  شودمی   موجب  کننده،  تباه

 گیاهان  رویش  برای  شرایط  و  شود  رانده  پوسته
  که   زمین  استعدادهای   دیگر  از   .آید  فراهم
 باران  گذشت،  آن  کنار  از  سادگیبه  تواننمی
  زندگی  آسمان  از  باران  ریزش  گمانبی .  است

.  آوردمی  فراهم  موجودات  همه  برای   را  مناسب
  از   ای مجموعه   شناسیم،می   آب  عنوانبه   که  چهآن

.  است  مفید  آدمی  برای   که  است  معدنی  های کانی 
  درصد   هفتاد  از  بیش  که  است  موجودی   انسان
 خداوند   رواین  از.  دهدمی   تشکیل  آب  را  او  وجود

  که   کندمی   اشاره  نکته  این  به  یقرآن  آیات  در
  خاکی   به  گل.  است   شده  آفریده  گل  از  انسان
 اگر.  است  شده  مخلوط   آب  با  که   شودمی   گفته 
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 گمانبی   شودمی  محسوب  زمینی  عناصر  از  خاك

 که«صَبًّا  الْمَاء  صَبَبْنَا   أَنَّا»  دارد   آسمانی   وجه  آب
  ( 25  عبس )  ریختیم  فرو  بارشى   صورت به   را  آب  ما
 بشری   کالبد  و  ظاهر  به   توجه  با   توانمی   سخنی   به

  وجه   خاك   و  بشر  آسمانی  وجه  آب  که  گفت
  وجه   روح  کهچنان  دهد؛می   تشکیل  را  وی   زمینی 

 بخشدمی   شکل  را  وی   مادی   وجه   گل  و  الهی
 (. 18  ص ،10 ج ق،1416مصطفوی،)

 زمین  هایآرایه ها،جنگل و  گیاهان -19
  زنده   گیاهان  به   طبیعت  زنده  موجودات  همه

.  است  زنده  آب  به  خود  گیاه  کهچنان   هستند
  است   آن  دهدمی  ارایه  زمین  از  قرآن   که  تصویری 

  بلکه   نبوده  زیست  قابل  تنهانه   زمین  گیاه،بی   که
  البته .  است  بوده  بهره بی   نیز  زیبایی  و  جمال  از

  بسیاری   که  دهدمی   توجه  نیز   معنا   این  به  قرآن
 و   زمین  به  نسبت  خویش  های داوری   در  مردم  از

 روند،می   اشتباه  به  آن  موجودات  دیگر  و  گیاهان
  از است زمین  هایآرایه و زینت که را چهآن زیرا
 و  آب  به  را  خود  آن  برای   و  شمارندمی  خویش  آن

  است   زمین  در  چهآن  کهحالی  در .  زنندمی   آتش
 از  مندی بهره   جز  انسان  برای   و  است  زمین  آن  از

  انسانی   شایسته  کماالت  به  رسیدن  راه  در  آن
  که   کند  گمان  شخصی  اگر  بنابراین.  نیست 
  و  گیاه   و  گل   و  درختان  چون  زمین   های آرایه

  خطا   و  گمراهی  به  اوست  آن  از  آن   روی   جانوران
  زمین   زینت   را  گیاهان   کهف،  7  آیه  .است   رفته
  أَیُّهُمْ   لها  زینه  االرض  علی  ما  جعلنا  انا»   شماردمی 

 زمین  بر  که  راآنچه  ما  حقیقت  در ،«  عَمَلًا  أَحْسَنُ
 را  آنان  تا  دادیم  قرار  آن  براى   زیورى   است

.  نیکوکارترند  ایشان  از  یککدام  که  بیازماییم
 گیاهان  در  انسان  سوی   از  تصرفی  هرگونه  بنابراین

  حتی   یا  و  مالکیت  بر  داللت  که  شکلیبه  جانوران  و
  است   غلط   و  باطل  تصرفی  کند،  انسانی   های زینت

 (.55ص  ،4 و 3ش،ج1344  سیاح،)
 

 کریم قرآن در خاک فرسایش -20
 ترین مهم   تنهاییبه   آب:  بارش  اثر  در  فرسایش

 جویبارها  باران،  آیدمی  حساببه  فرسایش   عامل
  و   برش  را  خاك  و  سنگ  همگی  هارودخانه  و

  فرسایش   موجب  و  کند می  حمل  خود  با  سایدمی 
  رگبار   و  باران  بارش  .گرددمی   زمان  طول  در

  برفی   پوشش  و  هاسنگ  به  ای ضربه   صورتهب
  دما   کاهش  با  و  شده  سنگ  دمای   تغییرات  باعث

  خورد می   ترك  سنگ  سطح   سریع   انقباض   و
  درون   به  آب  نفوذ  و  ترك  ایجاد  ،(حرارتی  تنش)

 نفوذ   با   همچنین  داده  تعمیق  را  فرسایش  عمق  آن
  حجم   افزایش  لحاظ هب  هادرترك  زدگییخ  و  باران

 یافته  افزایش  سنگی  های الیه  به  جانبی  فشار  یخ
  پوسته   و  عمقی  بیشتر  خوردگی  ترك  باعث   و

 و  بارش  اثر  بر  رویه  سایش  شد،  خواهد  سنگی
  به   نهایتاً  آن   گسترش  و  ترك   ایجاد   تند،  رگبار

  بر   زمان  طول   در  شود،می   منجر  سنگ  فرسایش
  شده خرد ذرات  حرکت  و سطحی های رواناب اثر

  در   ذرات  جنبشی  نیروی  اثر  تحت   آب  توسط
  اقلیم   شرایط  به  بستگی   که  مختلف  های بندی دانه

  ذرات   گیردمی  شکل  دارد،  شناسیزمین   ساختار  و
 خاك  اولیه  های هسته   سایش،  و  فرسایش  از  ناشی 

  و   آلی  مواد  وجود  دیگر  علت.  دهندمی  تشکیل  را
  آب  با  ترکیب  در  که  است  گچی  نمکی،  های الیه

  در   ترك  تشدید  موجب  یافتهتورم  باران
  بعدی   عوامل  از  این  گردد،می   سنگی  های پوسته 

  در  که  باشدمی   ها سنگ  خوردگیترك  و  فرسایش
 هانمک   تبلور  از   ناشی  فشار  نفوذ  و  بارش  اثر

 رویش  .شودمی  هاسنگ  خردشدن  موجب
  درزهای  در  آن  های ریشه  فرورفتن  و  گیاهان
  کرده   ایجاد  جوانب  بر  فراوان  فشار  تواندمی   سنگی

  عوامل   سایر.  بخشد  سرعت  را  سنگ  تخریب  و
  و   شن   معلق  ذرات  همراه:  باد  :فرسایش   در  موثر

. گرددمی   هاصخره  شدنسائیده   موجب  خاك
 و  هاسنگ   شکاف  و  شدن  ورقه  ورقه:  دما  تغییرات
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  که   است،  حرارت  درجه  تغییرات  اثر  در  هاصخره
  را   تغییر  اثرات  بیشترین  یخ  و  برف   بارش،  عامل

 .گرددمی   فرسایش  باعث   و  داشته  همراهبه
 اول  دوران  حیات  انواع  از  بعضی:  زنده  موجودات

  با   هاسنگ گل  و  هاجلبک   مانند  شناسیزمین 
  اکسید   سنگی،  های شکاف   در  یافتهنفوذ   باران
 مراحل  .گرددمی  سنگ  خردشدگی  باعث  و  شده

 بندی تقسیم   خاك،  فرسایش  پدیده  مختلف
  الیسون  توسط  پیش   سال   30در  فرسایش   پدیده
  سه  بندی تقسیم   این  در  گرفت   قرار  آزمایش  مورد

  نقل   همدیگر،  از   ذرات  شدن  جدا  اساسی  مرحله
 مشخص  فرسایش  برای   گذاری رسوب  و  مکان
 در  فرسایش  اصلی  عامل  باران  بارش.  است   شده

 ها،سنگ   شدن  خرد  با  و  بوده  شناسیزمین   دوران
 هادشت   پست  نقاط  به  آن  حمل  و   ذرات  شدنجدا

 خاکی،  بستر  و  تشکیل  خاك  ذرات،  گذاری رسوب
  زمین   در  حیات  و  گیاه   رویش  نیازپیش   اولین
  سوره   (.470ص  ،1ج   ق،1405  بالغی،)  است
  فرسایش   اصلی  عامل   به   32  تا  24  آیات  عبس 
  الزمه   که  خاك  و  آب  و  خاك  تشکیل  و  باران  یعنی
  روی  در  انسان  و  جانوری   گیاهی،  زیست  حیات
 تذکری   فرآیند  این  و  است   نموده  اشاره   زمین 
  حسابرسی  و  قیامت  روز  در  مجدد  حیات  برای 

  فَلْیَنظُرِ :  24  آیه  عبس  سوره  .بود  خواهد  اعمال
  خوراك  و  طعام  به  آدمی  پس  طَعَامِهِ  إِلَى  الْإِنسَانُ

 داشته  توجه  بایستمعنوی می   و   مادی   خودرزق
  بارانی   ابر  از  ما  یقین   به   صَبًّا  الْمَاء  صَبَبْنَا  أَنَّا.  باشد 

  باران  است   شما  سود   و  نفع   با   ریختنی  که   ریختیم
  سپس   شَقًّا«  الْأَرْضَ  شَقَقْنَا  »ثُمَّ.  فرسایش  عامل
  رویانیده   و  حیات  برای   باران  بارش  اثر  بر  را  زمین
  مفید   که  شکافتی  و  برش  شکافتی،  گیاهان  شدن
 تشکیل  مراحل  فوق  آیه   دو   در  خداوند  .باشد   فایده
  فرسایش   و  شکست  باران  آب  توسط  را  حیات
 نمایدمی   اشاره  زمین،  روی در  خاك  تولید  سنگ

 گردید  نازل  دوران  یک  طی  زمین  بر  باران  ابتدا  که

  زمین   کره  برگرفته  در  های سنگ که  شد سبب  و
 و   شَقًّا«شکاف  الْأَرْضَ  شَقَقْنَا  »ثُمَّ  بارش  این  اثر  بر

  فرسایش   شده   اشاره   مراحل  طی  و  بردارد  ترك
  خوردن ترك  .کند  گذاری رسوب  هادشت  در  خاك
 سنگ  در  دما  کاهش   بارش،  از   ناشی  سنگ

  تنش  اثر  بر  هاسنگ  در  هاترك  ایجاد  و  انقباض
 و  زدگییخ   ها،درزه  در  باران  آب  نفوذ  حرارتی،

  حجم   افزایش  از  ناشی   سنگ  خردشدگی  ایجاد
  برش   سطحی،  سایش   سنگ،  بر  بارش  ضربات  یخ،

  خردشدگی   سنگی،  ذرات  حمل  خردشدگی،  و
  در   گذاری رسوب  نهایتاٌ  و  مسیر  طول  در  فرسایش

 دو   از  بعد   گیاه   رشد  شرایط  برای   پایین   نقاط 
 و   خلق  را  نبات  و  دانه  خداوند  شده  گفته  مرحله

  و   داد  قرار  خاك  یعنی  مناسب  بستر  در  را  آن
  »فَأَنبَتْنَا   .گرفت  صورت   گیاه  رویش  آب  بوسیله

  »وَعِنَبًا   رویانیدیم  دانه  آن   در  پس .  حَبًّ«  فِیهَا
 و:  وَنَخْلًا«  وَزَیْتُونًا  »  سبزیجات  و  انگور  وَقَضْبًا«
 سایر  و:  غُلْبًا  وَحَدَائِقَ  خرما  درخت  و  زیتون  درخت

  که :  وَلِأَنْعَامِکُمْ  لَّکُمْ   مَّتَاعًا  پرداخت  هاباغ  و  درختان
  هم   و  شما  برای   هم  انسان  ای   باشد   طعامی  این

  در   پس  حَبًّا«،  فِیهَا  »فَأَنبَتْنَا   شما  چهارپایان  برای 
  شدهتولید   خاك  و  یافته   فرسایش  زمین   آن

  ادامه  در  (آن  امثال   و  گندم  جو،  دانه  رویانیدم
 یندآفر  و  تذکر  این  به  باتوجه  کریم  خداوند  آیات
 تولید  و  فرسایش  و  سنگ  شکاف  باران،  نزول
  موجودات،  سایر  و  انسان  حیات  به  گیاه  و  خاك
 دنیوی   حیات  این  که  همانطور  که   کندمی   اشاره
  در  نیز  قیامت  یعنی  اخروی   حیات  گرفت،  شکل
  ق 1422ثعلبی،)   بود  خواهد  شما  اعمال  انتظار

  از   گرفتن  پند  نیز  نجات  راه  بهترین»  (.76،ص5ج
 سوره  ابتدای   در  که  همانطور  است  قرآن  آیات
  را آن  خواهد  کههر   پس  ذَکَرَهُ  شَاء  فَمَن.  است  آمده

:  مُّکَرَّمَۀٍ«  صُحُفٍ  »فِی  گیرد.  پند  قرآن  از  کند  یاد
 و  هاصحیفه   در  شده  نوشته  پند  و  قرآن  آن

  »مَّرْفُوعَۀٍ.  است  تعالی  خدای   نزد  گروهی  های نامه 
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  »بِأَیْدِی   است  پاکیزه  و  مرتبه  بلند   مُّطَهَّرَۀٍ«
  دست به   شده  نوشته   هاصحیفه   آن:  سَفَرَۀٍ«

 ارجمندان:  بَرَرَۀٍ«  »کِرَامٍ  که   فرشتگان  نویسندگان 
  فرمانبراند   و  مطیع  نیکوکاران  و  تعالی   خداوند  نزد

  که   انسانی   بر  مرگ :  أَکْفَرَهُ«  مَا   الْإِنسَانُ  »قُتِلَ
 با  را  او  چیز  چه  قرآن  به  منکر  و  کافر   اندیشد،نمی
 . گردانید  ناسپاس نعمت همه این
  در   انسان   زندگی   شناختی زیست  مراحل   -21

   قرآن
 را  است  آن  در  هرچه  و  جهان  آفرینش  قرآن

  بیان  خداوند  قدرت  بر  دلیلی  و  معجزه  عنوانبه
  آفرینش   با  انسان  حیات  ،قرآن  دیدگاه  از.  کندمی 
  حکایت   خلقت،  داستان  و.  شودمی  آغاز  حوا  و  آدم

 برای   زوج  صورتبه  موجودات  همه  آفرینش  از
 معاصر  مفسران.  دارد  حیات  ادامه  و  تولیدنسل
 دست  علمی  تفسیر   به  کهآنان  ویژهبه  مسلمان،

 ای اشاره  هیچ  قرآن  در  کهاین  به  توجه  با.  اندیازیده
 نشده  دیگر  گونه  به  موجودات   از  گونه  تبدیل  به

 قرآن  تعالیم   با  مغایر  را  داروین  تکامل  نظریه  است
 در  قرآن  که  معتقدند   مفسران  همین .  دانندمی 

 از  دقیقی  توصیف  چنان  پیش  سال  1400
  تکامل  و  رشد  ای زنجیره  مراحل  و  جنین  پیدایش

 تازگی به  آن  جزئیات  برخی  که  دهدمی  ارائه  آن
  است  رسیده  اثبات   به  علمی  تحقیقات  در

 ایات  معاصر،  و  قدیمی  تفسیری   های دیدگاه
 را   انسان  نمو  و  رشد  و  تولد  بارداری،  به  مربوط
  در  خداوند  دقت  و  عظمت  بر  محکمی  دلیل

 اولیه  مراحل.  دانندمی   انسان  آفرینش
 شامل  قرآن  نظر  از  انسان  زندگی  شناختیزیست
  شیر  از  و  شیردهی  تولد،   جنینی،  نمو  و  رشد   لقاح، 

  مراحل   فراوانی،  آیات  همچنین.  است  نوزاد  گرفتن
 از  پس  حیات  و  مرگ  تا  را  انسان  زندگی  مختلف

  به   که  آیاتی  ،قرآن  در.  کند می  توصیف  مرگ
  با   کنندمی   اشاره  انسان  شناختیزیست   زندگی
  متفاوتی  های سوره  در  و  اندنیامده   خاصی  ترتیب

:  هاسوره   نام  و  طبیعت  به  قرآن  توجه.  اندشده   ذکر
  نام .  دارد  عنایت  خیلی  طبیعت   به  راجع  قرآن

.  است  طبیعی  امور   ،قرآن  های سوره  از  بسیاری 
 قارعه،   عادیات،  زلزله،  فیل،  تین،  های سوره   مثالً
 یعنی)  ضحی  لیل،   شمس،  ،(بسته  خون )  علق

( تاریکی  پوشاننده)  غاشیه  بلد،  فجر،(  چاشت
  انفطار، (  شد  تا  دو  ماه.  شد  تا  دو  خورشید )  انشقاق
  بقره،   سُور.  شودمی   گرفته  خورشید  نور  تکویر،
  کهف،   نحل،  انفال،   انعام،  اعراف،  مائده،  نساء،
  مواردی  از  نیز  نجم   عنکبوت،  نمل،   نور،   مریم،

  دیدگاه  بررسی.  هستند   طبیعت  در  که  هستند
 که   است  آن  بیانگر   اسالم،  محیطی  زیست
  اسراف،  از  دادن  پرهیز  ضمن  دینی،  های آموزه
  گسترش   منابع،  از  بهینه  برداری بهره   در  تاکید
 های انگیزه   ایجاد  تجدیدپذیر،  طبیعی  منابع

  و   محیطی  زیست  عوامل  گسترش  جهت  درونی
 مکارم)  است  تاکید  مورد  محیط  بهداشت  رعایت

 وجود  با  اسالم.  (329  ؛ص  6  ش،ج1374شیرازی،
  زمین،  روی   در  خدا  جانشین  مثابه  به   آدمی  طرح
 و  داندمی   شعور  دارای   و  زنده  را  هستی  تمام

  که   دینی  غیر  های دیدگاه  از  بسیاری   برخالف
  برخورد   گرو  در  تنها  را  آدمی  شکوفایی   و  رشد

 می  دیگر  های انسان  برابر  در  وی   مسئول  و  متعدد
 های انسان  حقوق  ادای   با   همزمان  را  او  رشد  دانند،
  عناصر   سایر  و  حیوانات  حقوق  ادای   گرو  در  دیگر،

  و   اخالقی  ضوابط  اسالم  .بیندمی  زیست  محیط
 گیاهان   و  حیوانات  برای   را  متعددی   حقوقی
 با  توانمی   را  ضوابط  این  که  است  کرده  مطرح
  توجه  مورد  زیست  محیط  بحران  مسئله  به  توجه
 کهکسانی   از  بقره،   205  آیه  در  قرآن.  داد  قرار

  گیاهان   و  حیوانات  نسل  و  کشت  انهدام  به  دست
  کرده   یاد  االرضفی  مفسدان  عنوانبه   زنند،می 

  وَ   فِیِهَا   لِیُفْسِدَ  اأَلرْضِ  فِی  سَعَى  تَوَلَّى  إِذَا  وَ  است
 و  الفَسَادَ  یُحِبُّ  اَل  اللّهُ  وَ  النَّسْلَ  وَ  الْحَرْثَ  یُهْلِکَ
  کندمى   کوشش[  یابد   ریاستى  یا]  برگردد  چون
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  نابود   را  نسل  و  کشت  و  نماید  فساد  زمین   در  که

. ندارد  دوست  را   تباهکارى   خداوند  و  سازد
 رسول  حضرت  های توصیه   و  اسالم  دستورهای 

  تقدس   با  تا  داردمی   آن  بر   را  مسلمانان  ،(ص)  اکرم
  محیطی   زیست  عوامل  و  طبیعت  به  احترام  و

  و   رشد  عمل  در  آنها،   حقوق  رعایت  با  نگریسته،
 بسیاری   دیگر،  سوی   از.  بزنند  رقم  را  خویش  تعالی

 و   باد  خاك،  آب،  درباره  کهوقتی   قرآن  آیات  از
  ضمن   کنند، می   بحث  محیطیزیست  عوامل  دیگر
 آیه  مثابه  به  آنها  از  عوامل،   این  مادی   منافع   بیان
 متافیزیک  سمت  به  فیزیک  از  را  آدمی  که  ای 

  مشابهی،   شکل  اندبه  کرده  یاد  دهد،  می  سوق
  از  را  مسلمانان  تا  داشتند  تالش(  ص)  اکرم  رسول

  این   در.  دهند  سوق  آن  خالق  سمت   به   طبیعت 
( ص)  پیامبر  از  زیادی   روایات  و  احادیث  زمینه
 را   نخلی   کهکسی:  اندفرموده   ایشان.  دارد  وجود
 سازد،  جاری   را  آبی   و  کند   حفر  چاهی  بکارد،
( ص)  اکرم   پیامبر  توجه.  است  جاریه  صدقه  دارای 

 شتر  دیدن  با  که  بود  جایی  تا  حیوانات  حقوق  به
  صاحب   به :  فرمود  بود  دوشش  بر  بار  که  بسته   پای 
 شکایت  برای   را   خودش  که  بگویید   شتر  این

 کنار  در  . کند  حاضر   قیامت،  روز   در  شترش
 النفس حق  اهلل،حق  عناوین  با  همواره  که  حقوقی

  نشان   بوده،  مطرح  دینی  ادبیات  در  الناسحق  و
  و   مسائل  تمامی  برای   خداوند  که  دهدمی 

 را  حقوقی  و  حق   کرده  خلق  که  موجوداتی
  زیست   محیط  قبال  در  انسان  لذا  نموده  مشخص

 دارد   مسئولیت  خود  زندگی  محیط  و
  در   خداوند  (.146  ص   ،2  ج   ق،1379طبرسی،)

  آفرینش   جهان  و  طبیعت  بر  قرآن  آیات  از  بسیاری 
 را   آسمان  و  زمین  خلقت  مراحل  و  داشته  تاکید
  دستگاه  در  تفکر  به  را  هاانسان  و  داشته  بیان

  قرآن   در.  نموده  دعوت  هستی  جهان   و  آفرینش
 خورده  قسم  آسمان  و  زمین  های پدیده   به  خداوند

  خداوند  نزد  در  هاپدیده   این  تقدس  از  نشان  این  و

 و   زمین  کردنحفظ   با  باید  هاانسان  لذا.  دارد
  آن  حفظ  و  نگهداری   در  سعی  زیست  محیط

  که   خواسته  هاانسان  از  قرآن  در  خداوند  . بنمایند
  الهی  امانت  روزگاری   و  نموده  تکلیف  و  امانت  ادای 

  امانات  این  از  یکی  شکبی .  داد  خواهند   پس  را
 خواهد  هاانسان  زیست  محیط  و  طبیعت  الهی،

  و  هستند  امانت   ادای   به  موظف  مسلمانان   لذا.  بود
 محیط  ذخایر   و  عوامل  شامل  تواندمی   امانت  این

 بدون   و  تنهاییبه   نباید  نسل  یک  و  باشد   زیستی
  مصرف   به  تنهاییبه  دیگر،  های نسل   به  توجه
  که   نیز  اخیر  مفهوم.  بپردازد  مزبور  منابع  و  ذخایر

 کنار  در  تواندمی  دارد،  اشاره  نسلی  بین  عدالت  به
 به  زدنآسیب   . شود  مطرح  یقرآن  دیگر  مفاهیم
  و   نکوهیده  عملی  اسالم  منظر   از   زیست  محیط
  محیط  به  زدن  آسیب   کراهت  شدت.  است  مطرود
 قطع(  ص)  پیامبراکرم  که  است  حدی   در  زیست

 دیدند می   نفس  قتل  عرض  هم  را  درخت  یک
 (. 9 ص  ،4 ق،ج1395 طریحی،)

 زیست  محیط بر  انسان رفتاری تأثیر -22
 بودن  دارا  سبببه   هاانسان  میان  این  در  البته

  و  گیرندمی   پیش  در  را  استفاده   سوء  راه  اختیار،
  سخن   به   و  کنند می  ایجاد  جهان  در  خللی  ظاهربه

  کسبت  بما  البحر  و  البر  فی  الفساد  ظهر:  قرآن
  سبب به  خشکی  و  دریا  از  زمین  در   الناس؛  ایدی 

 یافتهراه   تباهی  و   فساد  بشر  نادرست  های فعالیت 
 رفتارهای   سبب به   که   است   گونه این .  است

  از  گروهی  تنهانه   بشر  فسادانگیز  و  عصیانی
  خشکی   گیاهان  و  جانوران  از  برخی  بلکه  هاانسان

  به   آسانیبه   توانند نمی   و  بینند می  آسیب  دریا  و
  کمال   به  و  یافتهدست   خویش  رزق  و  روزی 

 رفتاری  تأثیرات.  برسند  خود  بایسته  و  شایسته
 هایبازتاب   گونه  دو  به  زیست  محیط   در  انسان

 بردن  میان  از  و   دریاها  کردنآلوده  چون  طبیعی
  و   خشکی  در  گیاهان  و  جانوران  زیست  محیط

  غیرطبیعی   ظاهربه  های بازتاب  شکلبه  نیز  و  دریا
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  عدم  .کندمی   ظهور   و  بروز  الهی  های عذاب  چون

  یا  و  بارندگی  کاهش  موجب  زکات  پرداخت
  و  روزی   کاهش  باعث  هانعمت   کفران   و   عصیان

 روزی   که  است  گونه  این.  شودمی  رزق
  زمینی   موجودات  و  هاانسان  از  برخی  شدهتضمین 

 با.  گرددمی  نوسانات  و   تغییرات  دستخوش  گاهگاه 
  قادر  و  عالم  و  خبیر  و  آگاه  چون  خداوند  همهاین

 و   آفریده  حکمت  براساس  را  چیزی   هر  و  است
 و  رافت  زمینی  موجودات  بر  کند می  مدیریت
 به  مختلف  طرقبه  را  آنان  و  ورزد می  رحمت
  شدهتضمین   روزی   از  راآنان  و  رساندمی  شانروزی 
  اهل   که  نیز  هاانسان  از  برخی.  سازدمی   مندبهره 
  زندگی   همه  در  خداوند  و   هستند  مغفرت  و  تقوا

 برخوردار  شده تضمین  روزی   از  دارد  حضور  ایشان
 وجوی   جست  در  کهکسانی   میان  این  از  هستند

  هرچند   شوند  آدم  خواهندمی   و هستند   دین  علم
  و   هاگله  با  و  نیستند  دینی  مدارس  و  حوزه  در  که

  کنند می   زیست  بیابان  در  گوسفند   و  گاو  های رمه
 در  و  کنند می   تفکر  هستی   در  همواره  چون  ولی
 مصادیق  از  و  کنندمی   سیر  خویش  انفس  و  آفاق

  روش   این  با  اینان   هستند  علم  طالب  واقعی
 تضمین   روزی   از   که  هستند  کسانی  جزو  خویش

  ، 8ج  ،1419  کثیر،  ابن. )شوند می  مندبهره   شده
 (. 3613  ص  ،6ج  ،1412  قطب، ؛182 ص
 انقالب  معظم  رهبر  منظر از زیست محیط -23

  با   را  نامناسبی بسیار  رفتار  غرب،  اقتصادی   انسان
 غیر  ردپای   و  داشته  طبیعت  در  الهی   های موهبت 

.  است   گذاشته  جای   بر  خود  از  را  دفاعی   قابل
  تاکید   نیز  رهبری   معظم  مقام  که  طورهمان

 در   زیست  محیط  تخریب  اصلی  عامل  اند،فرموده
 در  که   هستند   استکباری   های قدرت  دنیا،   سطح

 آزمایش  شیمیایی،  های سالح  از  استفاده
  مرز   و  حد  هیچبه   سالح   تولید  و  اتمی  های سالح

  بخش   تولید.  نیستند  پایبند   انسانی   اصول  و
  کشورهای  در  نیز  ای گلخانه  گازهای   از  عظیمی

 ازن  الیه  تخریب  سبب   که   افتدمی   اتفاق   صنعتی 
  توجه  اصلی  دالیل  از  یکی  امروزه.  است  شده

 تخریب  توسعه،  در  پایداری   بحث   به  جهانی
 پرتو  در  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  رویهبی 

  بر   مبتنی   داریسرمایه  نظام  های آموزه
  بشر   اعتماد  دیگر،  اکنون.  است  سود  حداکثرسازی 

 متزلزل  خود  دانش  و  فناوری   قدرت   به  نسبت
  طبیعت   با  رفتار  در  که  است  رواین  از.  است   شده

 محیط  اخالق  تدوین  تکاپوی   در  و  شده  ترمحتاط 
  بررسی   که  است  حالی  در  این.است  برآمده  زیستی

  متون،   این  بودن  غنی  دهندهنشان  اسالمی،  متون
  از   دوربه  و  صحیح  مواجهه  قواعد  و  دستورات   از

 ولی  است  زیست  محیط  با  تفریط  و  افراط  هرگونه
  که   است  شده  سبب  اسالمی  محققان  غفلت
  محیط   تخریب  اصلی  عامل  خود  که  هاغربی 

  معرفی   و  تدوین  دارداعیه  آیند،می  شماربه  زیست
  خود،   آثار   در  حتی  و  شوند  زیست  محیط  اخالق

 منزلهبه   انسان  مشوق  و  محرك  عنوانبه  را  دین
  طبیعت   تخریب  در  زمین  روی   بر  خدا  خلیفه
 نیز  کشور  داخل  در  دیگر،  سوی   از.  کنند  معرفی
 کشور،   ای توسعه  امور  اندرکاراندست   از  بخشی
  محیط از صیانت  با  رابطه در عملی جدی  دغدغه
  رفتن   دست  از  سبب  امر،  این  و  نداشته  زیست
  آباد  به   را  انسان  اسالم  . است  شده  طبیعی  منابع

  موظف   طیبه  حیات   ایجاد   برای   زمین  ساختن
  چارچوب   در  باید  اقدام  این  البته  که   است  کرده
 نعمت  این  امانتدار  بشر،.  شود  انجام   الهی  حدود
  و  بوده  بعدی   های نسل  برای (  طبیعت)  الهی

 تخریب  به  منجر  نباید  طبیعت  از  وی   شدن  منتفع
  زیست،   محیط  از  حفاظت.  شود  زیست  محیط
  فضایی   کردنفراهم  و  طبیعی   منابع   و  هاجنگل 
 ترین اساسی  از  زندگی  برای   طراوت  با  و  سالم

 اولویت  در  را  آن  باید   مسئوالن  که   است  وظایف
 های ثروت  از  طبیعی  منابع.  دهند  قرار  خود  کاری 
 های نسل   و  هاملت   به  مربوط  که  است  ملی
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  در   باید  بنابراین  است  تاریخ  طول  در  مختلف

 اهتمام  هاجنگل   و  طبیعی  منابع  حفظ  خصوص
  ، 7ج   ،1383  کاشانی،   قرائتی)  شود  تری جدی 

 (. 284ص
  تطهیر   خاصیت  بیان  در  قرآن  اعجاز  -24

 خاک  و آب کنندگی 
  نقش   زمین  کره  روی  در  حیات  پیدایش  در  آب

  امکان   کارشناسان،  نظر   به   بنا  و  دارد  اساسی
 ممکن  آب،  وجود  بدون  حیات،  آمدن  وجودبه

 تصریح  حقیقت،  این  به  نیز  کریم  قرآن  در.  است
 الْماءِ مِنَ  جَعَلْنا  وَ: »فرمایدمی  کهآنجا  است؛  شده
  اىزنده   چیز  هر  و»  (،31)انبیاء/  ، «  حَی  ءٍ   شَیْ  کُلَّ

  خاصیت   بر  عالوه «.  دادیم  قرار   آب  از  را
 ی ماده  این  برای   کریم  قرآن  در  آب،  بخشیحیات

  از   که  شده  ذکر  نیز  دیگری   ویژگی  انگیز،شگفت 
  کریم،  قرآن  در.  است  توجهقابل   بهداشتی،   نظر

  بَیْنَ   بُشْراً  الرِّیاحَ  أَرْسَلَ   الَّذی   هُوَ  وَ: »است   فرموده
  لِنُحْیِیَ   طَهُورا  ماءً   السَّماءِ  مِنَ  أَنْزَلْنا  وَ  رَحْمَتِهِ  یَدَْی

  أَناسِیَّ   وَ  أَنْعاماً  خَلَقْنا   مِمَّا  نُسْقِیَهُ  وَ  مَیْتاً  بَلْدَۀً  بِهِ
  بادها   که  است  کسى   او»  (؛49-48)فرقان/  ،«کَثیرا

  از   و  فرستاد،  رحمتش  از  پیش  بشارتگرانى  را
 وسیلهبه   تا  کردیم  نازل  کنندهپاك  آبى  آسمان

 به  را   آن  و  کنیم  زنده  را  اى مرده  سرزمین  آن،
  هاىانسان  و  چهارپایان  -ایمآفریده  که  مخلوقاتى

  کریم   قرآن  آیات،  این  در  «.نوشانیممى   -بسیار
 آسمان  از  شده  نازل  آب  مخصوصاً  و  آب  برای 
  « طَهُور. »آوردمی  را  «طَهُور»  صفت  باران،  یعنی
  پاکیزگى  معنیبه  «طهارت»  کلمه  از  مبالغه   صیغه
 و  است(  طاهر)  پاك  معنای به   هم  رو  این  از  است؛

 هم  آب   یعنى  دارد(  مطهِّر)  کنندهپاك  معنای   هم
.  کندمى   پاك  را  آلوده  اشیاء   هم  و  است  پاك  ذاتاً

 حائز  و  مهم  العادهفوق  آب،  کنندگیپاك   خاصیت
 وجود  نظافت  برای   آب  روزی   اگر.  است   اهمیت
  زندگى   و  جان  و  جسم  رسسرتا  باشد،  نداشته
 گرچه.  گیردمى   فرا  آلودگی  و  کثافت  را  هاانسان

 خاطربه   ولى  نیست   کشبومیکر  معمواًل  آب
 انواع  اشالعادهفوق   بودن  حالل  خاصیت 

 بشوید و کند حل  خود در تواندمى را هابومیکر
 مؤثرى   بسیار   کمک  نظر  این  از  و  ببرد،  بین   از  و

 هابیماری   انواع  با   مبارزه  و  انسان  سالمت   به
 طبق  بر  جسمانی،  طهارت  برعالوه   .کندمى 

 غسل  و  گرفتن  وضو  وسیلهبه  الهی،  های آموزه
  انسان   برای   نیز  معنوی   طهارت  آب،  با  کردن
 آب  کنندگیپاك  ترتیب،این   به  و  شودمی   حاصل

  ، 15  ج   نمونه،  )تفسیر  کند می  بروز  خود  نهایت  در
  برای  ای مقدمه   عنوانبه  کریم،  قرآن  در  (.117  ص

 کرده  واجب  را  غسل  و  وضو  مسلمانان  بر  عبادت،
 امکان   عدم  صورتدر  و  گیرندمی  انجام  آب  با  که
  با   که  دهدمی   تیمّم  به  دستور  آب،  کارگیری به

 حال،  هر  در  و  گیردمی  صورت  آن  مانند  و  خاك
 از  اعم  پاکی،   و   طهارت  را  دستورات  این  علت

  که   کندمی   معرفی  روحی،  و  جسمی   طهارت
 را  الهی  های نعمت   از  کامل   گیری بهره   زمینه 
  إِلَى  قُمْتُمْ  إِذا  آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّهَا  یا: » آوردمی  فراهم
  وَ   الْمَرافِقِ  إِلَى   أَیْدِیَکُمْ  وَ  وُجُوهَکُمْ  فَاغْسِلُوا  الصَّالۀِ

  إِنْ   وَ  الْکَعْبَیْنِ   إِلَى   أَرْجُلَکُمْ   وَ  بِرُؤُسِکُمْ  امْسَحُوا
  عَلى  أَوْ   مَرْضى  کُنْتُمْ  إِنْ  وَ   فَاطَّهَّرُوا  جُنُباً  کُنْتُمْ
  المَسْتُمُ   أَوْ  الْغائِطِ  مِنَ  مِنْکُمْ  أَحَدٌ  جاءَ  أَوْ  سَفَرٍ

  طَیِّباً   صَعیداً  فَتَیَمَّمُوا  ماءً  تَجِدُوا  فَلَمْ  النِّساءَ
  اللَّهُ   یُریدُ  ما  مِنْهُ  أَیْدیکُمْ  وَ  بِوُجُوهِکُمْ  فَامْسَحُوا

  وَ   لِیُطَهِّرَکُمْ   یُریدُ  لکِنْ   وَ  حَرَجٍ  مِنْ  عَلَیْکُمْ   لِیَجْعَلَ
  (. 6)مائده/  ،«تَشْکُرُون  لَعَلَّکُمْ  عَلَیْکُمْ  نِعْمَتَهُ   لِیُتِمَّ 

 نماز  به  کههنگامى   ایدآورده  ایمان  کهکسانى  اى »
 و  بشویید  آرنج  تا   را  هادست  و  صورت  ایستید،مى 
  و   کنید  مسح  پا  برآمدگى   مفصل  تا  را  پاها   و  سر
  غسل   و  نمائید  طاهر  را  خود  باشید،   جنب  اگر

  شما   از  یکى  یا  باشید،   مسافر  یا  بیمار   اگر  و  کنید 
  آب   و  گرفته  تماس  زنان   با  یا  کرده،  حاجت  قضاى 
  تیمم   پاکى   خاك  با  نیابید،   وضو  یا  غسل  براى 
  هادست   و  پیشانى  صورت  بر  آن،  از  و  کنید 
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  شما   براى   مشکلى  خواهدنمى  خداوند.  بکشید
  و   سازد  پاك  را  شما  خواهدمى   بلکه   کند  ایجاد

 بجا  را   او  شکر  شاید   نماید  تمام  شما  بر  را  نعمتش
  کلینی،   ؛172  ص   ،1ج  ،1404  صفار،)  «آورید 

  43  آیه  آیه،  این  مشابه.  (414  ص   ،1ج  ،1407
  فایده   دو  داراى   وضو  . است  نساء  مبارکه  سوره
 فایده  دیگری   و  بهداشتى   فایده   یکی :  است  آشکار

 صورت  شستن  بهداشتى  نظر  از  معنوى؛  و  اخالقى
 در  بارسه  حداقل  یا  و  بارپنج   همآن  هادست  و

  بدن  نظافت  در  اى مالحظه  قابل  اثر  روز،شبانه 
 آن  شرط   که   پاها  پشت   و   سر  بر   کردن  مسح  دارد،

  سبب   است،   تن  پوست   یا  موها  به  آب  رسیدن
 و  بداریم،  پاکیزه  نیز  را  اعضا  این   که  شودمى 

  کرد   خواهیم   اشاره  غسل  فلسفه  در  که   همانطور
  تعادل  در  خاصى  اثر  بدن  پوست  با  آب  تماس

 نظر   از.  دارد  پاراسمپاتیک  و  سمپاتیک  اعصاب
 براى   و  قربت   قصد  با   چون  هم  معنوى   و  اخالقى

 برعالوه   شود،مى  انجام  عبادت  یک   عنوانبه  خدا
  چون   مخصوصاً  دارد؛  تربیتى  سازنده  اثر  ثواب،
 در  قدم  تا  فرق  از  که  است  این  آن   کنایى  مفهوم

 فلسفه  این  مؤید  دارممى   بر  گام  تو  اطاعت  راه
  (. 291  ص  ،4  ج  )همان،  است  معنوى  و  اخالقى

 طهارت   به  جنابت،  غسل  از  شریفه،  آیه  این  در
  . است گذشته مطالب  بر تأکیدی  که نموده تعبیر

  و   جسمی  فواید  دارای   نیز  غسل  وضو،  همانند
  میان   تعادل  جنسی،  عمل  طی  در .  است  معنوی 
.  خوردمی   همبه  پاراسمپاتیک   و  سمپاتیک   اعصاب

  وظیفه  که  خودمختارهستند  اعصاب  اعصاب،  این
  فعالیت   به  و  کردنتند   سمپاتیک،  اعصاب

  وظیفه   و   است،  بدن   مختلف  هاى ه ا دستگ  واداشتن
 فعالیت   کردن  کند  پاراسمپاتیک  اعصاب

 و  اتومبیل  گاز  نقش  یکى  واقع  در  هاست،آن
  تعادل   از  و  دارد،  را  اتومبیل  ترمز  نقش  دیگرى 
  بدن   هاى ه ادستگ  اعصاب،  دسته  دو  این  فعالیت

  در   دقیقی  نظم  یک  و  کنندمی   کار  متعادل   طورهب

  موضوع   این  و  گردد می   برقرار  بدن   های ه ادستگ
 طوره ب  باشد  داشته  توجه  انسان  اینکه  بدون

 تمام   تماس.  گیردمی   انجام  خودکار  و  غیرارادی 
  این  بین  تعادل  بازگشت   به   تواندمی   آب،  با  بدن

:  ص  ،4  ج  )همان،  بکند  شایانی  کمک  اعصاب،
 محذوریت  صورت  در  همچنین  (.293  و  292
 را   تیمم   گرفتن  انجام  آب،  از  استفاده  برای 

  صعید .  است  نموده  واجب  «طَیِّباً  صَعیداً»  وسیلهبه
 سطح  در  که  است  چیزهایی  آن  معنای به  لغت  در

  ص  ،قرآنال  غریب  فی  )المفردات  دارد  وجود  زمین 
 بارز  مصداق  و  األرض(  لوجه  یقال  الصَّعِیدُ  و:  484

  و  شودمی   هم  سنگ  شامل  و  است  خاك   آن
 که  دهدمی  نشان  آن،  برای   طیّب  صفت  آوردن 
 امروز  . باشد  پاکیزه  و  پاك  کامالً  باید  تیمم  خاك
 انسانی  زای بیماری   های میکروب  برای   شده  ثابت

  محیط   خاك  اند،کرده   عادت  انگلی  زندگی   به   که
  در   که  آن  انواع  از  برخی  حتی.  است  نامساعدی 

  خاك  وارد  کههنگامی  هستند،  مقاوم  درمان،  برابر
.  بمانند  زنده  توانندمی   کوتاهی  مدت  شوند،می 

 عمده  مخازن  از  یکی  خاك  که  است  درست
 توجه  بایستی  ولی  شود،می  محسوب  هامیکروب

 بلکه   نیست  مضر  الزاماً  میکروبی  هر  که  کرد
 در.  دارند  وجود  نیز   زیادی   مفید  های میکروب

  تعداد  خاك  فوقانی  بخش  از  سانتیمتری   چند
 عمق  هرچه  تدریجبه   و  بوده   حداکثر  هامیکروب

. گذاردمی   کاهش  به  رو  آنها  تعداد  شودمی   بیشتر
  هستند   هاباکتری   خاك،  در  هامیکروب  فراوانترین

 برای   که  اندهوازی   اکثراً  نیز   هاآن  ترینمهم   که
  و   بوده  محتاج  آزاد  اکسیژن  به  شدیداً  خود  تنفس
  از   است؛  غیرممکن  آنها  زندگی   اکسیژن  بدون

.  کنند می  زندگی خاك  فوقانی  های الیه  در  رواین
 موجود  آلى  مواد  کردن  تجزیه  هاباکتری   این  کار
  حیوانات  مدفوع  و  الشه  در  و  مرده   گیاهان  در

 های میکروب  تجمع   برای   منبعی  که  است
  این   ها،باکتری   حمله  اثر  در.  هستند   خطرناك



 

267 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 مسلم.  گرددمى   متالشى   هم  از  عفونت  های کانون 
  زمین   کره  نبود  خاك  در  خاصیت   این  اگر  است

  عفونت  کانون   یک  به  مبدل   کوتاهى  مدت  در
 مواد  شبیه  خاصیتى  خاك  اصواًل.  شدمى 

  کشتن   در  آن  تأثیر  و  دارد  «بیوتیکآنتى»
 بنابراین  . است  زیاد   العادهفوق   مضر،  های بومیکر
  برنده   بین  از  بلکه  نیست  آلوده  تنهانه  پاك  خاك

  حدودى  تا  نظراین  از  تواندمى   و   است  هاآلودگی
 حالل   آب  که  تفاوت  این  با  شود،  آب  جانشین

  خود   با  و  کرده  حل  را  هابومیکر  یعنى  است،
  با   مطابق  .است  کشمیکروب  خاك،  ولى  برد،مى 
 خداوند   که  بینیممی  علمی،  هایواقعیت  این

  با   اواًل  تیمم  که  داده  دستور  کریم  قرآن  در  متعال
  این  ثانیاً  بگیرد،  صورت  زمین  سطحی  های خاك
  در .  نباشد   آلوده  و  بوده   طیب   و  پاك  باید  خاك

  روى   رسیده  ما  به  اسالم  پیشوایان  از  که  روایاتى
 در  است؛  شده  تکیه  تیمم  خاك  آلودگی  عدم

  ان (  ع)  امیرالمؤمنین  نهى»:  است  آمده  روایتى
 ؛ « الطریق  اثر  من   بتراب  الرجل  یتیمم

  روىبه  کردنتیمم  از(  ع)  على  امیرالمؤمنین»
 .«فرمود  نهى  است  هاجاده  در  که  آلوده  هاى خاك

 (. 290 ص ،4  ج و 400 ص ،3  ج نمونه )تفسیر

 گیری نتیجه -25
  که   درسی :  بازگشت  نه   توقف،  نه  حرکت،  همواره

 زندگی   در  همواره  که  است  این  گیری می   نهر  از
  بودن  ساکن  و  توقف  از  و  باشیم  داشته  حرکت

  حرکت  جلوبه   دائما:  کندمی   بیان  قرآن.  بپرهیزیم
 عِلْماً  زِدْنی  رب ّشود  زیاد  علمتان  یا  کنید؛

 إِلَى  یَهْدی »  شود  زیاد  رشدتان  یا(  114طه)
  زادَهُمْ »  :شود  زیاد   هدایتتان  یا(  2جن)  ،«الرُّشْدِ
  روایات   در  کهطوری به   ،(17محمد)  ،«هُدى 

  روزش   دو  که  کسی   که  است  شده  بیان  فراوانی
 از  گذر   . است  زدهخسران  باشد،  یکدیگر  مانند
 آب:  هاآن  پشت  ایستادن  نه   ها،سنگالخ   و  موانع

  از   باید  دید  را  سنگی  مسیرش  در  اگر  که  داندمی 

  و   بدهد  تغییر  را  مسیرش  و  کند  عبور  آن  کنار
  راکد  و  کردن  توقف  چراکه  کند؛  توقف  نباید

  مردابی  به   شدن  تبدیل  با   است  مساوی   شدنش 
 در   هم  آشغال  اگر  حتی  آب!  خاصیتبی   و  بدبو

. دهدمی   حرکت  را  آشغال  بگیرد،  قرار  مسیرش
  هم  ما  .است  رودخانه  از   دیگر  ویژگی  یک   هم  این
  در   موانع   که   بگیریم  یاد  آب،  از  را  نکته  این  باید

  و   کنیم  تممقاو  آنها   برابر  در  و  زدهکنار   را  زندگی
.  سازند  فراهم  را  ما   رکود  اسباب  آنها  که  نگذاریم

 رودخانه:  تجاوز  و  طغیان  عامل  سرمستی،   و  رفاه
  هم  انسان.  کندمی   طغیان  شد،  زیاد  آبش  وقتی

 چیزهمه   به  و  باشد  مهیا   برایش  چیزهمه  اگر
  نکند،   حس  را  کمبودی   و  باشد   داشته   دسترسی

  گاه   که  گذاردمی  مستی  و  طغیان  به  سر  قدری به
 ثَلَاث  لَا  لَوْ  داریم  حدیث .  باشدنمی  بنده   نیز   را  خدا
  کلفتی  گردن  خیلی  انسان  نبود  چیز  سه  اگر
  بحار )  فقر  و  مرض  و  مرگ:  کردمی 

 خرده  یک  فقر   و   مرض   و  مرگ   .(316ص5االنوارج
  کندمی  ترمتواضع   را  او  و  آوردمی  پایین  را  آدم  سر

  همین به .  کند می  طغیان  و  مستیبد   انسان  وگرنه
  بزنگاه   سر   خداوند  بیگاه  و   گاه  که  است  خاطر
 حواسمان  که   دهدمی   فشار  و  گیردمی   را  ما   گوش
  در   غصه  مؤمن  . نیستیم  هیچ  تنهاییبه   که  باشد 
  مسیر   در  رودخانه!  چهره  در  شادی   و  دارد  دل

 با  و   خوردمی  سنگ  به  سرش  بسیار  عبورش
  دریا  به  که  کسآن  هر  اما  دارد،  برخورد  هاسنگ

 آرامش،  و  شادی   جز  کندمی   نگاه   رودخانه  و
  زندگی   تک  تک  در.  کندنمی  خود  نصیب  را  چیزی 

 از  باید   اما   است،  شده  نهفته   مشکالتی  هاانسان   ما
  نگاه   ما   به  دیگران  وقتی   که   بگیریم  درس  رودخانه

  آنان  نصیب   چیزی   آرامش  و  شادی   جز  کنند می 
 دلش  در  اشغصهّ   مؤمن   داریم  حدیث.  نکنیم
 72االنوارج  بحار)  است  شاد  ظاهرش  اما  است،

  به   رسیدن  هنگام  رودخانه  گرفتن  آرام.  (401ص
 آرام  شود،می   وصل  دریا  به   وقتی  رودخانه  دریا
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  و   ابر  سبب  و  شده  بخار  تازه  شد که  آرام.  شودمی 

  مسیر   در  که   بداند  باید   نیز   انسان.  شودمی   باران
 إِنَّا»دارد  قرار  الهی  نهایتبی   دریای   به   شدن   وصل

 أَیُّهَا  یا»  .(156بقره)  «راجِعُونَ   إِلَیْهِ  إِنَّا  وَ  لِلَّهِ
  « الْمَصیرُ  الیه  کَدْحا  رَبِّکَ  إِلى   کادِحٌ  إِنَّکَ  الْإِنْسانُ

  دهد  قرار  خود  زندگی  سرمنشأ  باید   را  نکته  این  و
 واقعی و نهایی آرامش  شود، خدا  به وصل اگر که
  تَطْمَئِنُّ   اللَّهِ  بِذِکْرِ  أَال   کرد  خواهد  خود  نصیب  را

 .(28رعد) الْقُلُوبُ
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 و حقوق موجودات زنده قرآن
 
 2فاطمه زینلی پورو  1محمد اسماعیل مجلسی 
 

 ،ی زاهدانقرآندانشکده علوم  بلوار بزرگمهر،، مدرس ارشد درس دفاع مقدس استان سیستان و بلوچستان
 ( BASIREBRAT@YAHOO.COMنویسنده مسوول: )

 

 چکیده 
 آن  به  ضمنی طوربه کریم قرآن که است موضوعاتی از یکی جانوری زیست پیرامون علمی هایشگفتی  و اعجاز

.  زنده  موجودات  زندگی  در   آب  تأثیر  و  انبیاء  سوره  30  آیه:  از  است  عبارت  آن  هایمجموعه   زیر   که  است  پرداخته
  تأثیر   بیان  لقمان؛   سوره  10  و   بقره  سوره  164  آیه  زمین؛   روی   بر  زندگی  حفظ  و  شرایط  تأمین  حیات؛   سرچشمه 
 آیه،  از   تریکامل   تصویر  ترسیم  برای  .جانوران  پراکندگی  و  گسترش  بر  جوّی   و  جغرافیایی   کالن  تغییرات
 فرایند   بیان  در  علمی  اعجاز  و  نحل  سوره  66  آیه  است؛   شده  ارایه  کنونی  زمان  در  تغییرات  این  از  هایینمونه
  و   آیه  از  فرازی  با  ویژگی  هر  تناسب  و  پرندگان  پرواز  عجایب  و  نحل  سوره  79  ملک؛   سوره  19  آیه  شیر؛   تولید

 قرآن .باشدمی   آن  گوناگون  های شگفتی  بیان  و  زنبورعسل  مورد   در  که  نحل  سوره   68  آیه  نهایت  در  و  آن  توضیح
 دارد  آیاتی  خود  دیگر  سوی  از  و  خواندهفرا  آفرینش  جهان  در  دقت  و  توجه  به  را  انسان  متعددی  آیات  در  کریم
  عمیق  هایالیه   به  رسیدن  اگرچه.  است  کرده  بیان  جهان  رمز  و  راز  از  را  حقایقی  اشاره،  یا  صریح  صورتبه  که

 معرفت  شیفتگان  همواره  ژرف   دریای  این  اما   است،  محال   عادی   بشر  برای   بعد،  به   ایمرحله  از   و  دشوار   کاری  قرآن
  و   محققین   موردتوجه  حاضر،  قرن  در  خصوص به  که  زوایایی   جمله  از .  است  کرده  مجذوب  خودبه  را  شناخت  و

 محققان  کریم،  قرآن  اشاره  انگشتسر   که  است  علم  و  قرآن  ایرشته   میان  مباحث  است،  گرفته  قرار  نظرانصاحب
 کریم  قرآن  هایشگفتی  و  اعجازها  گفت  باید.  است  کرده  رهنمون  حوزه،  این  در  آفرینش  جهان  از   حقایقی  به  را
  ایرشته   میان  مباحث  سایر  چونهم   شناسی،زیست   یعنی  آن،  از  قبل  مرحله  یک  بلکه  و  جانوریزیست   زمینه  در
  شناسی، کیهان  مانند  مربوطه   هایبخش   سایر   کنار  در  آثار  و  هاکتاب  از  بخشی  صورتبه  اکثراً  دین،  و  علم
  گیریپی   مقوله  این  با  آشنایی  هایراه  از   یکی  بنابراین  اند،آورده   وجودبه  را  اثری   و  شده   تدوین...    و  شناسیزمین 

 .اندشده نگاشته « علمی اعجاز »  چون عناوینی  با که است هاییکتاب در موضوع
 

 زندگی  حفظ ،حیات سرچشمه، آفرینش جهان، جهان رمز  و راز ،زنده موجودات ،قرآنواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
 قرآن  در  متعددی   آیات  در  تعالی  و  تبارك  خداوند
  از   ای مجموعه  شناخت  به  را  ها انسان  کریم،

  و   خلقت  کیفیت  در  تفکر  و  حیوانات  رفتارهای 
  ایشان   از  گیری عبرت   به   همچنین  و  ها  آن  زندگی
 چهارپایان،  مثل  جانورانی  است  فرموده  دعوت

  نسبت   انسان  .عسل  زنبور  و  مورچگان  پرندگان،
.  است   مسئول  دارد  اختیار  در  که  امکاناتی  به

  بر   نیز  بزرگ   خداوند  های  آفریده  این  حیوانات،
  شایسته   و  دارند  حقوقی  و  حق  خویش  صاحبان

  نگهداری   حیوانی  از  که  افرادی   که  نیست
  و   ورزند  غفلت   حیوانات   حقوق  به  نسبت   کنند  می
  امیرمؤمنان  .شمرند  اهمیتبی  و   ساده  را  ها آن

  در   را  الهی  تقوی   :فرمایندمی   ( ع)  علی  حضرت
.  کنید  مراعات  هایتانسرزمین   و   بندگان  مورد
  در   حتی  هستید  مسئول  شما  که  درستیبه   پس
  توان می   را  حیوانات  حقوق   حیواناتاهم  و   بقاع  مورد

  شرایط  و  جایگاه  سالم،  خوراك  و  آب  تدارك
  و   بهداشت  به  رسیدگی  و  مناسب  روانی  و  زیستی
  وجود   به  توجه  با  خصوصبه)  ها آن  درمان
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  و (  دام  و  انسان  بین   مشترك  های  بیماری 

  از   استفاده  سوء و آزار  عدم  و  شایسته  کارگیری به
  کرده   نقل(  ص)  اکرم  پیامبر  از  ابوذر  .دانست  ها آن
 از   صبحگاه  هر  که آن  مگر  نیست  حیوانی  هیچ  که

  کن   عطا   من  به  مالکی  خدایا“   خواهدمی   خداوند
  طاقتم   از  بیش  و  دهد   کافی  غذای   و  آب  من  به   که
  نیز   الشیعهوسائل   کتاب  در” .  نکند  تکلیف  من  بر
  که   است  آمده(  ع)  صادق  محمد  امام  قول  از

  و  مهربان صاحبی خواهندمی  خداوند از حیوانات
  کتاب   در  طوسی  شیخ  .فرماید  عطا  ها آن  به  رحیم

 را  خاصی   فصل  االمامیه   فقه  فی  المبسوط
  در .  است  آورده  ” پایان  چهار  نفقه“   عنوانتحت

 حیوانی  مالک  کسی  اگر: “ آمده  فصل  این  مقدمه
 خواه  اوست،  بر  حیوان  آن  نفقه  و  رسیدگی  گردید
 علی  حضرت”   گوشت   حرام  یا  باشد  گوشت   حالل

 را  باران  نزول  خداوند  از  البالغهنهج   در(  ع)
  و   چهارپایان  نیاز  و  تشنگی  فرموده،  درخواست

  بخشایش  و  کرده  ذکر  را  وحشی  حیوانات  حتی
  شده  خواستار  عزیز  موجودات  این  به  را  پروردگار

 عالمیان  برای   رحمت   دریای   که  او  آری .  است
 سعادت  طلب  خداوند  از  نیز  حیوانات  برای   است

  از   یکی  نیز  تهذیب  کتاب  در  .کندمی   رفاه  و
  معرفی   حیوانات  به  دادن  غذا  صدقات،  مصادیق

 گردیده  ذکر  زیادی   بسیار  ثواب  آن  برای   و  شده
  ” خلقت  جهان  نبودن  عبث “   اصل  به  توجه  با  .است

 سیره  و(  ع)  معصومین  ائمه   از  منقول   احادیث  و
  حیات   در  انسان  تصرف  رسدمی   نظربه  ها آن

 در   تغییر  و  حیات  سلب  و  نبوده  مطلق  موجودات
  حد   در  باید  ها آن  زندگی  شرایط  و  فیزیولوژی 
 مجاز  انسان  روایات  این  برطبق  .باشد  ضروریات

 تفسیر  در  .نیست  حیوانات  کشتار  و  اذیت  و   آزار  به
  : است   آمده  انعام  سوره  3  آیه  ذیل  در  نیز  کاشف
  برانگیخته   را  بشر  مردار،  انواع  تحریم  با  خداوند

 بهداشت   و  تغذیه  و  نگهداری   و  حفظ   در  تا  است
 شدن،خفه   شدن،تلف  از  و   بکوشد  دام

 جنگ  ایجاد  و  بلندی   از  شدنپرت  و  خوردنکتک
  حیوانات   حمله  نیز  و  حیوانات  میان  درگیری   و

 همچنین  و  آورد  عملبه  جلوگیری   ها آن  به  درنده
 و   تفریح  برای   را  ها  آن  القلب،قسی  و  شرور  افراد

  علی   حضرت  .نیاندازند  یکدیگر  جان  به  سرگرمی
” فرمایندمی (  ع)   گوسفندی   نزد  را  گوسفندی : 

  آمده   نیز  الشیعهوسائل  در  .” نکنید  ذبح  دیگر
“ است  ها  آن  همانا  که  نزنید  حیوانات  صورتبه : 

 از   موضوعاتی   . ” کنندمی   تسبیح  را  پروردگارشان
 کتاب  در  واضح  و  روشن  طوربه   قبیل  این

  قبیل   از  مسائلی  است،  شده  آورده  جواهرالکالم 
  حیوان بدن از  قسمتی  یا  و سر جداکردن کراهت

 کردنقربانی   کراهت  بدنش،   از  روح  خروج  از  قبل
  در  نیز(  ره)  خمینیامام  حضرت  …  و  شب  در

  بر   جنایت“   مبحث  در  الوسیلهتحریر  چهارم  جلد
  بیان   حیوانات  حقوق  درباره  مسائلی”   حیوان
 محشور  قیامت  در  حیوانات  آیا  .اندفرموده

  چگونه   بهشت  به   آنها  ورود  آنگاه  و  نه؟  یا  شوندمی 
 در  گفت   باید  اول   سؤال  به   پاسخ   در  است؟

  اختالف   فن  اهل  علماء  بین  مسئله  این  خصوص
  مخصوص  قیامت  که  این  به   قائلند  گروهی  است،
  محشور  قیامت   در   حیوانات  و  است   انس   و  جنّ

 و   آیات  بعضی  ظاهر  اساس  بر  لیکن  شد  نخواهند
 است  این  مفسران  و  بزرگان  بین  مشهور  روایات

  مبعوث  قیامت  در  هاانسان   مثل  هم  حیوانات  که
 داده  جزاء  شعورشان  و  درك  اندازۀبه   و  گردیده
 را  منظوراین  که  آیه   ترینصریح  و.  شد  خواهند

  ما   وَ: »باشدمی   انعام  سورۀ  از  38  آیۀ  رساندمی 
 إِالَّ  بِجَناحَیْهِ  یَطِیرُ  طائِرٍ  ال   وَ  الْأَرْضِ  فِی   دَابَّۀٍ   مِنْ
  إِلی   ثُمَّ  ءٍشَیْ   مِنْ  الْکِتابِ  فِی  فَرَّطْنا  ما  أَمْثالُکُمْ  أُمَمٌ

  جنبندگان   همۀ  معنای به   دابّه  .«یُحْشَرُونَ  رَبِّهِمْ
 گفته   ای پرنده   هرگونه   به  طائر  و  است  زمین  روی 
 رستاخیر   یک  از  شریفه  آیۀ  بنابراین،  .شودمی 

  و   داده  خبر  زنده  موجودات  تمام  برای   عمومی
  هیچ  و  زمین  در  ای جنبده   هیچ  :فرمایدمی 
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  نیست   کندمی   پرواز  خود  بال  دو  با  که  ای پرنده 
  ما   هستند،  شما  همانند   هاییامت   اینکه  مگر
  سپس   نکردیم،  فروگذار  کتاب  این در  را  چیزهیچ
  جمع   رستاخیز  در  خداوند  سوی به   آنها  تمام
و«شوندمی    وجود   دیگری   روایات  چنین  هم  . 

 کنندـ می  حیوانات  رستاخیز  از  حکایت   که  دارند
  واقع   ظلم  و  ستم  مورد  که  حیوانی  هر  که  طوری هب

 طرف  از  یا  و  صاحبش   جانب  از  چه  باشد   شده
  رسیدگی   او  حقوق  به  قیامت  در  دیگر،  حیوانات

  انعام،   سورۀ  شریفۀ  آیۀ  ذیل  در  که  شود،می 
 ـ   وسلّمآلهوعلیهاللّهصلّی  ـ  اکرم  پیامبر   از  حدیثی

 را  آن  هم  مفسرین  از  بعض  که  است  شده  نقل
 این  تمام  خداوند:  فرمود  که  اندکرده   نقل

  قصاص   و  انگیزاندبرمی   قیامت  روز   را  جنبندگان
  حیوانی   قصاص  حتی  گیرد،می   بعض   از  را  بعضی

  شاخ   او  به  جهتبی   دیگری   و  نداشته  شاخ   که  را
  و   قیامت  کهآنجا  از  . گرفت  خواهد  او  از  است  زده

 تجربۀ  و  حس  عقل،   دسترس  از  کالً  آن  احواالت
 مورد  در  کردن  اظهارنظر  لذا  است  خارج  ما

  هاستانسان  عقل  و   درك  از  خارج  قیامت  جزئیات
  از   و  شد  وحی  تسلیم   باید  منظور  این  برای   و

 اجتناب  خرافی  احیاناً   و  مورد  بی  کردن  اظهارنظر
  و  لغزش  دچار  دینی  معارف   اخذ  در  تا  کرد،

 ـ  پیامبر  از  دیگری   حدیث  در  و   .نشویم  انحراف
:  فرمود  که   شده   نقل   ـ  سلّم   و  آله  و  علیه  اللّه  صلّی

  علی   مَطایاکم  فاِنّها  ضحایاکم  استفرهوا»
  راه   در  که  حیواناتی)  قربانی  حیوانات  به  ؛«الصراط
 کنید  احسان  و  نیکی(  شوندمی   کرده  ذبح  خداوند

 . هستند  صراط از شما عبور وسیله هاآن زیرا
  زیست »  در  قرآن  از  هاییشگفتی  و  اعجازها  -2

 « جانوری 
 در  تبیان  خود  تفسیری   کتاب  در  طوسی  شیخ
  جانوری  زیست  مباحث  به  مورد  پانزده  از  بیش

  بقره   سوره  26  آیه   درباره  ایشان.  است  پرداخته
 فَمَا  بَعُوضَۀً  مَا  مَثَالً   یَضْرِبَ  أَنْ  یَسْتَحْیِی  اَل  اللّهَ  إِنَّ)

 خداوند : »کند می  نقل (  ع)  صادق  امام  از...(    فَوْقَهَا
 در  آنچه  کوچکیش  این  با  زیرا   زد،  مثال  پشه  به

 دو  آن  برعالوه  و  شده  خلق  او  در  شده   خلق  فیل
  و   مجامع  در  روایات  این  «دارد   هم  زیادتر  عضو

 مربوطه  آیات  ذیل...    و  همچون  روایی  تفاسیر
  طوسی،  شیخ   تبیان   از  بعد .  اندشده  گردآوری 

  به   مورد  بیست  در  حداقل  نیز   البیانمجمع
 شدنساخته   درباره  جمله  از  پردازدمی   حیوانات

 ؛خلقت  او  به  فرستادن  وحی  و  عسل   زنبور  شیر؛
  و   مورچه  داستان  و  هاآن  انواع  و  آب  از  موجودات

  قرآن   های پرداخت  نمل؛  مبارکه  سوره  در  هدهد
  آفاقی   هدایت  راستای   در  که  طبیعت   به  کریم
  الْآفاقِ   فِی  آیاتِنا  سَنُریهِمْ)  گرفتهصورت  انسان
 /فصلت( )الْحَقُّ أَنَّهُ  لَهُمْ  یَتَبَیَّنَ  حَتَّى أَنْفُسِهِمْ  وَفی
53«  اطراف   در  را  خود  هاى نشانه  زودى به( 

  تا   نمایانیم،مى   آنان  به  خودشان  در  و(  جهان)
 «است  حق  او  که  شود  آشکار  آنان   براى   کهاین
 را  علمی  اعجاز  و  شگفتی   اشاره،  بخش  سه

  است  طبیعی  هاییپدیده   :اشاره  .است  آوردهپدید
  انگیزی شگفت   ظاهر،به   ولی  بردمی  نام  هاآن  از  که
  اما   است،  نکرده  مطرح  را  بودنشان  اعجازآمیز  یا

  طبیعت  جهان به را بسیاری  توجه اشارات همین
  پیشرفت  ساززمینه  و  کرده  جلب  موضوع  آن  و

  : شگفتی  است؛  شده   اسالم  جهان  در  تجربی  علوم
  فرد   یک  از  هاآن  صدور  که  ای ویژه  علمی  مطالب
 در  العرب  جزیرۀ  محیط  در  ناخوانده  درس

  : علمی  اعجاز  است؛  بوده  بعید  بسیار   صدراسالم
 حتی  و  قرآن  نزول  زمان  تا  که  است  مطالبی

 خبر  با  علمی  حقایق  این  از  کسی  آن  از  بعد  هاقرن
 از  اخبار  و  گویی  راز  نوعی  اطالعات  این  و  نبوده
  این   تفاوت  موجب  که.  رودمی  شماربه   غیب

  شگفتی   در  چراکه  شود،می   هاشگفتی  با  قسمت
 دقیق  اطالعات  اگرچه   است  شده   ارایه  که   مطلبی 

 این  اما  کند،می  حکایت  راآن  آورنده  وسیع  و
  است.   بوده  مطرح  نادر  و  پراکنده  صورتبه  نظریه
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  « داده  رخ  تاکنون  آنچه»  به  علمی  اعجاز

 مولود  «آینده» به  نگاه  با  اعجاز  این   اما  پردازدمی 
 هایپردازی نظریه»  نامبه  آوردمی  پدید  دیگری 
  در   را  موضوعاتی  عنوان  این.  «قرآن   علمی
  فعلی   علوم  و  است  بشریت  روی   فرا  که  گیردبرمی 

  پیدا   دسترسی  آن  درباره  ای قطعی   نتیجه   به
 قرآن   به  مراجعه  با  دینی  متفکر   اما   است،   نکرده

  یا  گوییپیش   نوعی  عنوانبه  را  قرآن  نظر  تواندمی 
  دارد   وجود  آن  از  که  مثبتی  دورنمای   با  بینیپیش 
 زمره  در  شدنقطعی  از  پس  بخش  این.  دهد  ارایه 

 گیردمی  قرار  قرآن   شدهتثبیت   های «اعجاز»
 (.25 ص اسالم، در قرآن  طباطبایی،)
  و   اعجاز  گستره  دو  در  شده مطرح  محورهای   -3

 شگفتی 
 حیات ساززمینه  آب -1-3

 فرمایدمی   انبیاء  مبارکه  سوره  30  آیه  در  خداوند
 چیز  هر  و»  ،(حَى  ءٍ  شىَ  کلُ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا)

  به   مفسرین  برخی!«  دادیم؟  قرار آب  از  را  اى زنده 
  ، ( ماءٍ  مِنْ   دَابَّۀٍ  کُلَّ   خَلَقَ  وَاللَّهُ)  نور  45  آیه  قرینه

  « جعل»   «آفرید  آبى  از  را  اى جنبنده   هر  خدا  و»
  معنا  این  گرچه  اند،گرفته  «خلق»  معنی به  را

  ولی  باشد  آیه  معانی   ترینکامل   از  یکی  تواندمی 
  « خلق»  درمعنای   آن  انحصار  و  نیست   آن  تمام

  آیه  به  استدالل  اواًل  زیرا  .رسدنمی  نظربه   صحیح
 نکره   آیه  آن  در  آب  چون  نیست،  تمام  نور  سوره
 نظر  احتمااًل  که  برساند   را  تنویع  تواندمی   و  است

  نطفه،   مانند  دارد  ویژه  ترکیبات  با  خاص  آبی  به
  کهاین  چه  است،   جانوران  گوناگونی   آن  نتیجه   که
  عَلَى  یَمْشِی  مَن  فَمِنْهُم)  فرمایدمی   نیز  ادامه  در

  مَن   وَمِنْهُم  رِجْلَیْنِ  عَلَى  یَمْشِی  مَن  وَمِنْهُم  بَطْنِهِ
 عَلَى  اللَّهَ  إِنَّ  یَشَاءُ  مَا  اللَّهُ  یَخْلُقُ  أَرْبَعٍ  عَلَى  یَمْشِی

  کسانى   آنها  از  برخى  پس»  ،(قَدِیرٌ  ءٍ  شَیْ   کُلِّ
  از  برخى  و  روندمى   راه  خود  شکم  بر  که   هستند 

 روند مى  راه  خود  پاى   دو  بر  که  هستند  کسانى  آنها
  راه (  پا)چهار  بر   که   هستند   کسانى  آنها   از  برخى  و

  که [  اچر  آفریند،مى   بخواهد  راآنچه  خدا  روند؛مى 
  معرفه   جااین  در  اما  «تواناست  چیزى   هر  بر  خدا

  اشاره   و  بوده  ذهنی  عهد  تواندمی   آن  «ال»  و  است
  با   نتیجه   در  باشد؛   معهود  آب  همین به

  دیگری  بر  یکی  از  استدالل  دو،  این   شدنمتفاوت 
  فقط کهصورتی  در ثانیاً . شودمی   مواجه مشکل  با

  « خلق»  ماده  همان  از  بود  شده  اراده  معنی  همین
 آب   که  تأثیراتی  به  توجه  با  اما  شد،می   استفاده

 این  رسدمی   نظربه  دارد  حیات  مراحل  کلیه  در
  داشته،  تری وسیع   معنای   تواندمی  «جعل »  کلمه
 از  بسیاری   تأمین  و  حیات  بقاء  حیات،  شروع

 ترروشن  برای .  برگیرد  در  هم  را   حیات  شرایط
  آن،   گستره  و  وسعت  دریافت  و  آیه  زیبایی  شدن

  نقش   و  آب  فردمنحصربه   خصوصیات  از  برخی  به
  بدن   اصلی ماده آب :شودمی  اشاره حیات، در آن

  70  انسان  یک  مثال   طوربه   است،  جانوران  تمامی
 بدن  آب  %20  اگر  و  دارد  آب  لیتر   50  کیلویی

 را  خود  سالمتی  هرگز  بدهد   دست  از  را  خود
 ،قرآن  در  انسان  و  خدا  ایزوتسو،)  یافت  نخواهدباز
...    و  زیرزمین  هوا،  خاك،  در  جاآب همه(.  4ص

 جامد  مایع،  صورت  سه  به  زمانهم  و   دارد  وجود
  فشار  و  دما  در  آب  بودن  مایع  .شودمی   یافت   گاز  و

 وزن  زیرا  است،  اهمیت  حائز  بسیار  معمولی
 وزن  با   آمونیاك  کهحالی   در  است  18  آن  ملکولی
  وجود   بخار  صورتبه   هنوز  -33  در  17  ملکولی

  که   34  ملکولی  وزن  با   هیدروژن  سولفید   و  دارد
  سرمای  در  دارد  قرار  آن  پهلوی   تناوبی  جدول  در

  اگر .  کند می   حفظ  را  خود  بخار  حالت   هنوز  -59
 را  تناوبی   جدول  در  شده  بینیپیش  خواص  آب

  جایبه  آب  از  حاصل  جوی   تغییرات  داشت
  . شدمی   تبدیل  آسمانی  بالی   به  آسمانی  رحمت

 فلزات  از  بسیاری   در.  آب  «ویژه  گرمایی   ظرفیت»
 در  است،  کالری   % 3  حدود  در  حرارت  میزان  این

  در  رسدمی  کالری   %1  حدودبه   آهن  و  مس
 یک   یعنی  حد  باالترین  در  آب  برای   کهحالی
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 ثابت  و  تعدیل  برای   مطلب  این.  دارد  قرار  کالری 

  مهم   بسیار  زمین  کره  حرارت  درجه  داشتننگه 
  زمین   کره  4/3  است   روشن  که  گونههمان .  است

  زمین   نقاط   از  بسیاری   در  و  دهدمی  تشکیل  آب  را
  مهمی   نقش  آب  ترتیباین  به  شود،می   یافت  نیز
  عهده به  زیست  محیط  حرارت  درجه   تعدیل  در

  آب  رودمی  باال   زمین کره دمای   کههنگامی . دارد
  تا   کندمی   جذب  خودبه  را  زیادی   انرژی   مقدار
 کههنگامی   و  یابد  افزایش  درجه  یک  آن  دمای 
  پس   محیط  به  را   زیادی   انرژی   میزان  شودمی   سرد
 این.  یابد   کاهش  درجه  یک  آن  دمای   تا  دهدمی 

  هایآب جریان  با چنینهم و روزشبانه  در مسأله
  تعدیل   و  تنظیم  باعث  زمین  کل  در...    و  قطبی
  «ذوب  نهان   گرمای »  .شودمی   زمین   کره  دمای 

  در   است  کالری   چند  فلزات  برای  میزان  این
 یخ   هرگرم  برای   کالری   80  به  آب  برای   کهحالی

 گرفتن بر   در  با  جنوب  و  شمال   قطب  دو.  رسدمی 
 حفظ  در  ای کننده تعیین   نقش  یخ  تن  هامیلیون 
  که هنگامی .  کنندمی   ایفا   زنده  موجودات   حیات
  شدن آب  شود  مواجه  شدیدی   گرمای   با   زمین 
 ـ  انرژی   زیادی   مقدار  ها،یخ  از  عظیمی  مقدار

  سوی از و بلعدمی را ـ کالری  80 گرم هر ازای به
 با  شودمواجه  کشنده   سرمای   با  کههنگامی   دیگر

 انرژی   توجهیقابل  مقدار  جامد،  حالت   به  برگشتن
.  «تبخیر  نهان  گرمای »  .دهندمی  پس  فضا  به  را

 هااقیانوس   سطح  از  آب  تن  هامیلیون  کههنگامی 
 حرکت  آسمان  در  را  هاآن  باد  و  شودمی   بخار
  انرژی  کیلوکالری   هامیلیون  حقیقت  در  دهدمی 
 زمستانی   سرد  های زمین   به  هاآن  همراهبه   نیز  را

 کالری   540  تبخیر  هنگام  آب،  گرم  هر.  بردمی 
  به   کههنگامی   و   کندمی  جذب  خودبه   گرما
 فضا   در  را  آن  شودمی  تبدیل  باران  های قطره 

  خصوصیات   از  «چگالی»  . کندمی   منتشر
  چگالی   بیشترین  که   است  این  آب   فردمنحصربه 

  دارا   را  انجماد  نقطه   به  مربوط  مایعات   سایر  در

  مسأله   این  است،  درجه  4  در  آب  چگالی .  است
  تر سبک   یخ  و  درجه  4  از  کمتر  آب  شودمی   باعث
 که  رود  پایین  گرم  نسبتاً  آب  و   بیاید  باال   بوده،
 برعالوه   شودمی  آبی  جانوران  ماندنزنده   باعث 

 برای   شودمی   عایقی  آب  روی   یخ  کهاین
 ایان )  ترپایین   محیط  به   سرما  نفوذ  از  جلوگیری 

  اسالم،  شناخت   بهشتی،   ؛ 9ص  دین،  و  علم  باربور،
  آب   شوری   هرچه.  «دریاها   آب  شوری »  (.40ص

 این   رودمی  ترپایین  آن  انجماد  نقطه   باشد  بیشتر
  در .  است   صادق  گرادسانتی   درجه  ـ 22  تا  مطلب 
 هااقیانوس   هنوز  درجه  صفر  زیر  سرمای   در  نتیجه
  به   زندگی،  نشدنمختل   برعالوه  که  هستند  مایع

 انتشار   از   و  داده  ضدعفونی  خاصیت  دریا  محیط
  مورد   در.  کند می  جلوگیری   گوناگون  های بیماری 

: دارد  وجود  نظر  دو  زمین  در  حیات  آغازین  نقطه
  و   آسمان   از  حیات  های ملکول  اولین(  الف
  باریده   هاسیاره   سطح   بر  هاسنگ  شهاب  وسیلهبه

  . باشندمی   حیات  گهواره  اولین  دریاها(  ب  است؛
  انبیاء   مبارکه  سوره  30  آیه  با  نیز  اول  نظر  گرچه

  از   سخن  آن  صدر   در  چراکه  است،  متناسب
  وَ   السَّمَاوَاتِ  أَنَّ  کَفَرُواْ   الَّذِینَ  یَرَ  أَوَلَمْ)  است  آسمان
...(    الماء  من  وَجَعَلْنَا  فَفَتَقْنَاهُمَا  رَتْقًا   کَانَتَا  الْأَرْضَ

  که   نیافتند  اطالع  ورزیدند  کفر  کهکسانى  آیا»
 را  دو  آن  و  بودند  پیوسته   زمین  و  هاآسمان

!«  دادیم؟  قرار  آب  از  را  اى زنده   هرچیز  و  گشودیم
  زنده   های ملکول  شود  گفته  اگر   خصوصبه
  است،   شده  منتقل  زمین  به  یخ  قطعات  وسیلهبه
  دنبال   آسمان  در  ندارد  لزومی  رسدمی   نظربه   اما

 زندگی   برای   که  زمینی  زیرا  بگردیم،  شروع  نقطه
  ؛ ( لِلْأَنامِ  وَضَعَها  الْأَرْضَ  وَ)  است  شده  انتخاب

  « نهاد  آفریدگان  براى   را  زمین   و»  ،(10  /الرحمن)
  و  باشد  نیز  حیات  کنندهشروع  خود  تواندمی 

  نقاط   در  و  هاآسمان  در  زمانهم  ندارد  منافاتی 
  باشد.   گیری شکل  حال  در  حیات  عالم،  دیگر

  بر   مبنی  دانشمندان  تئوری   به  ادامه   در  بنابراین
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 اساس   بر  :پردازیممی  دریاها  در  حیات  گیری شکل
  بزرگ   های ملکول  شیمی،  نظریات  ترینتازه

 ای، هسته  اسیدهای   مثل(  هاماکروملکول )
  غیرزنده   مواد  از  است  ممکن  قندها،  و  هاپروتئین 
  این   تشکیل  گرچه.  باشند  آمده  وجودبه   ابتدایی

 امروزی (  دار اکسیژن)  اکسیدکننده   فضای   در  مواد
  زنده   موجودات  صورتبه   هاآن  یابیسازمان   و

  فضای   که  است  این  بر  تصور  شود،نمی   انجام
 بوده (  دارهیدروژن)  احیاکننده  زمین  گذشته

 زیادی  مقادیر  رسیدن  باعث   اکسیژن  نبود   .است
خورشید   پرتو  از   ها اقیانوس  سطح  به   فرابنفش 

  متان   گازهای   زیادی   مقدار  هااقیانوس  در.  شدمی 
  گازهای   ترکیب  از  که  داشتوجود  آمونیاك  و

. بود  آمده  وجودبه  هیدروژن  و  نیتروژن  و  کربن
 ترجمه  دروغین،  علم   و  علمشبه   علم،  ارس،ژری )

  با   1952  سال   در   (.39  ص  باقری،  عباس  دکتر
 آن  در  که  آزمایشگاهی  تجربه  نخستین  انجام

 ترکیب  از  بود،  شده  ایجاد  زمین  اولیه  وضعیت
  در  آب  بخار  و  هیدروژن  آمونیاك،  متان،  گازهای 
  تشکیل   زیستی  آلی  های ملکول  احیا،  وضعیت

 هاملکول   اولین  هاکربوهیدرات  دارد   احتمال.  شد
 ایهسته  اسیدهای   و  آمینهاسیدهای   بعد  و

 انرژی   های منبع   زمانآن   در.  باشند  شدهساخته 
 پرتو  برق،  شیمایی،  های واکنش  سازفعال

  بوده   زمین   زیاد  حرارت  و  خورشید  فرابنفش،
  زمین   احیایی  اتمسفر   زمان،  باگذشت   .است

 و  شدتبدیل  اکسیدکننده   فضای   به  تدریجبه
 موجودات   آمدن  وجودبه   کاهش  درجهت  شرایط

  دهه  اواخر  در  .شد  دگرگون  غیرزنده   از  زنده
 که  داد  ارایه  ای فرضیه   کورلیس  دکتر   آقای   1980
  هااقیانوس  اعماق  گرم  آب  های چشمه  از  حیات
 دهدمی   نشان  اخیر  مطالعات  .است   شده  شروع

  سال   میلیارد  3/ 5  حداقل  به  متعلق  رسوبات  در  که
  گرم،  آب  های چشمه  و  هااقیانوس  کف  پیش، 
 را   احتمال  این  که   است  داشته  وجود  فسیل

 اساس بر   پیش،  سال   چند  در.  کندمی   تقویت
 اعماق  از  سوئدی   گولد  توماس  دکتر  مطالعات

 و  شد  انجام  هایی برداری   نمونه  زمین،  درونی
 که  کنند  جداسازی   را  هاییباکتری   توانستند

 طور به   گرادسانتی  درجه  دویست  در  راحتیبه
 چنین   وجود.  کنندمی   زندگی  غیرهوازی 
  دهنده نشان   تنهانه   زمین،   اعماق  در  موجوداتی

  نخستین   زمین  دشوار  وضعیت  در  حیات  شروع
 را  دیگر  کرات  در   حیات  وجود   امکان  بلکه  است

  ؛ 1392  المیدانی،  حبنّکه)  دهدمی   نوید  نیز
 . (102ص

 بر  جغرافیایی  و  جوی   تغییرات  تأثیر  -2-3
 جانوران پراکندگی

  تأثیرات   همواره  جغرافیایی  و   جوی   شرایط
  است  داشته  جانداران  زندگی  بر  مستقیمی

 معلول   را  هاییگونه   انقراض  حتی  که  ای گونه به
  هوا،  شدن  گرم.  دانندمی   هوا  و  آب  تغییرات

 افتادن  راهبه   سالی،خشک  آن،  شدنسرد
 مدتی  برای   اگر  ویژهبه  همه  و  همه  ها،سیالب

  محیط   بر   را  اساسی  تغییرات  تواندمی   یابد  ادامه
 اساس   بر.  بگذارد  برجای   آن  جانداران  و  زیست
 سرییک  شودمی   فهمیده   کریم  قرآن  از  آنچه

 جانوری   مختلف  های گونه   شدنپراکنده   تغییرات
 است  دادهرخ  هاییباران  نزول  از  بعد   زمین  روی   بر
  . هاکوه   پدیدآمدن  از  بعد  تغییرات  سری   یک  و

:  فرمایدمی   بقره  مبارکه   سوره  164  آیه  در  خداوند
  السَّماءِ   مِنَ  اللَّهُ  أَنْزَلَ   وَما...    السَّماواتِ  خَلْقِ   فی  إِنَّ)

  مِنْ   فیها  وَبَثَّ   مَوْتِها   بَعْدَ  الْأَرْضَ  بِهِ  فَأَحْیا  ماءٍ  مِنْ
 در   قطعاً»  ،(یَعْقِلُونَ  لِقَوْمٍ  لَآیاتٍ...    دابَّۀٍ  کُلِّ

 فرو   آسمان  از  خدا  که   آبى  و...    هاآسمان  آفرینش
  زنده   مردنش  از  پس  را  زمین  آن،   با  و  فرستاده

  کرده   پراکنده  آن  در  اى جنبده   هرگونه  از  و  نموده
  خردورزى  که  گروهى  براى   هست،  هایىنشانه ...  
  یا   است؟  بوده  هاباران  اولین  منظور  آیا  ،«کنندمى 

 و  زمان  از  ای برهه  در  که  دارد  هاییباران  به   اشاره
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 آیه  این  اند؟پیوسته  وقوعبه   خاصی  های ویژگی   با
 تحقیق  موضوع  تواندمی   آن  به  مربوط  سؤاالت  و

  به   چهآن  اما  باشد،   دانشمندان  سالهچندین
 این  گفت  سخن  آن  از  توانمی   جا این  در  اجمال
 پیدایش  سبب   تغییرات  این  آیا  اواًل  که   است
 مختلف  های گونه  یا  و  اندشده   مختلف   های گونه 

  برای  شرایط  تغییرات  این  از  پس  و  داشته  وجود
  ثانیاً   است؟  شده  ترفراهم   هاآن  فراوانی  و  گسترش

 جریان   در  امروزه  که  ملموسی  های نمونه   ارایه  با
  آیه   از  بهتری   فهم  پیونددمی   وقوعبه  و  است

  صص   ،1380  غالمی، )  شودمی   کشیده  تصویربه
67-69) . 
 پراکندگی  فرایند  بررسی  -1-2-3

  زمین  از  خاصی  نقاط   که   است  این   بر  فرض  اگر
  نه   است  داشته  را  حیات  پروراندن  آمادگی

  نقاط   آن  در  حیواناتی  باید  بنابراین  آن،  جای همه
 رفته  دیگر  های قسمت  به  سپس  و  آمده  پدید

  منتشر   پراکندن،:  بث »  ماده  از  این  برعالوه   باشند،
  که   شودمی  متبادر  ذهن  به  شریفه  آیه  در  ،«کردن

  پراکنده   سپس  و   اندبوده   مجتمع  اول  جانداران
 آیات  برخی  در  کهاین  به  توجه  با  حال.  اندشده 
  که  است  رفته  کاربه   مضارع  صورتبه  کلمه  این

  باید   کند، می   استمرار  و  حال  زمان   بر  داللت
  و   داشته  گسترش  قانون،  این  نیز  اکنونهم

 داشته  ادامه  موجودات  شدنپراکنده   و  چرخش
  جاثیه   مبارکه  سوره  4  آیه   در  خداوند.  باشد 
  آیاتٌ   دابَّۀٍ  مِنْ  یَبُثُّ  وَما  خَلْقِکُمْ  وَفی: )فرمایدمی 

  از   آنچه  و  شما  آفرینش  در  و»  ،(یُوقِنُونَ  لِقَوْمٍ
  است   هایىنشانه   کند،مى   پراکنده  جنبندگان

  آیه   با  راآن  اگر  و  .«آورندمى   یقین   کهگروهى  براى 
  لِتَرْکَبُوهَا   وَالْحَمِیرَ  وَالْبِغَالَ  وَالْخَیْلَ)  نحل  سوره  8

 شما  آفرینش  در  و»  ،(اَلتَعْلَمُونَ  مَا  وَیَخْلُقُ  وَزِینَۀً
 هایىنشانه   کند،مى   پراکنده  جنبندگان  از  آنچه  و

  ضمیمه  «آورندمى   یقین  که   گروهى  براى   است
 هنوز   که  آید  دستبه   نکته  این  است  ممکن  کنیم

 مخلوقات   که  دارد   وجود  نقاطی  زمین   در  هم
  پراکنده   زمین  در  و  آیندمی  وجودبه  آن  در  جدید

  مطلب  .خبریمبی  آن  از  ما   کهحالی  در  شوندمی 
  زمین   کره  مختلف  جاهای   وقتی  کهاین  دیگر

  دربر   را  . ..  و  دریا  تا   بیابان  از  ـ  گوناگونی   شرایط
 سازگاری   با  همراه   باید  پراکندگی  گیرد،می 

 تغییرات  ابتدا  آیا   بنابراین  باشد، موجودات   درونی
 تغییر  موجودات  بعد  و   پیوسته  وقوعبه  وهواییآب

 اول   یا(  تکامل  نظریه  اساس  بر)  اند؟داده  ذائقه
 وهواآب  نوعی  با   متناسب  هاآن  درونی  شرایط

 سمتبه  هریک  جوّی   تغییرات  با  آنگاه  و  شده
  موسوی، )  اندرفته  خود  عالقه  مورد   وهوای آب

 وقوع   شریفه  آیه.  (48-45صص  ؛1391
 و  آب  تغییرات  از  پس  را  خارج  در  پراکندگی

  ساکت   موضوع  این  به  نسبت  اما  داند،می  هوایی
 شدنگرم   با  که  محیطی  زیست  تغییرات  .است
 دوم  نظریه  دهدمی   رخ  حاضر  زمان  در  زمین  کره

 درونی  عالقه  بر  مبتنی  باید  یعنی  کند،می  تأیید  را
  درون   از  موجودی   اگر  زیرا  باشد،  موجودات  خود

 دلیلچه   به  باشد  نداشته  عالقه  هوایی  و  آب  به
 اگر  دیگر  سوی   از  شود؟  کشیده  آن  سمتبه   باید
  ابتدا  در  که  باشد  شدید  حدی به  نیاز  و  عالقه  آن
  وابستگی   یک  جدید  شرایط  پدیدآمدن  از  قبل  و

 شرایط  همان  در  موجودزنده  کند  ایجاد  را  تام
  مطالب   مجموع  از  چهآن  پس  مرد،  خواهد  قبلی

 یا  نیاز  ابتدا  در   که  است  این  آیدمی   دستبه
 داشته  وجود  موجودات  برخی  در  ژنتیکی  ای عالقه

 کرده   راغب  هوا  و  آب  نوعی  سمتبه  را  هاآن  که
  امکان   که  نبوده  قوی   قدری به   مسأله  این  اما  است،

  سلب   آنان  از  را  دیگر  هوای   و  آب  نوعی   در  زیستن
  از   جدید،  شرایط  آمد  پیش  با  و  آن  از  پس  کند،

 آن به   که  سمتیبه  موجود  هر  و  کرده   استقبال   آن
  سپس   است  شده  کشیده  داشته  بیشتری   تمایل

  و   تقویت  او   در  خصوصیت  آن  زمان  گذشت  با
  پراکندگی   این  آیه  دیگر؛  نکته  .است  گرفته  شدت
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  در   را  تحوالتی  که  داندمی   هاییباران  از  پس  را

  زیرا   است،   داشته  همراهبه   زمین  گیاهی  پوشش
  نتیجه   در  ،(مَوْتِهَا  بَعْدَ  الْأَرْضَ  بِهِ  فَأَحْیَا : )فرمایدمی 
  از   قطعه  آن  یا  زمین   که  شودمی   برداشت  گونهاین

 آن بر هاییباران  اما بود،  مرده بیابانی  قبالً زمین، 
  را   موجوداتی  و  شد  زنده  گیاهان رویش  با  و  بارید

  (. 56ص  ،1384غالمی،  )  کشاند  خود  سمتبه
 در  بیابانی  یا  زیست  دو  موجوداتی  قبل  از  اگرهم

 رشد  و   جداسازی   باعث  اندکردهمی  زندگی  آن
  هوای   و  آب  و  گیاهی  پوشش  با   که  شده   هاییگونه 
  در   قرآن  .دارند  بیشتری   سازگاری   مرطوب  و  سرد

 فرماید می   ابتدا  پردازد،می   تغییرات  این  به  آیه  دو
 و  کرد  زنده  را  زمین  و  کرد  نازل  را   هاییباران  خدا

  آیه   در  و(  164  /بقره)  پراکند  آن  در  را  جانوران
  داد،   قرار  زمین  در  را  هاکوه»  فرمایدمی  دیگر

  آن   از  پس  «گستراند  آن  در  را  جنبندگان   سپس 
  کُلِّ   مِنْ  فیها  فَأَنْبَتْنا  ماءً  السَّماءِ  مِنَ  وَأَنْزَلْنا : )فرمود

  تبعیضیه   دو  هر  در  را  «من»  اگر   ،(کَریمٍ  زَوْجٍ
 هاکوه  اواًل  که  آیدمی   دستبه  چنین  بگیریم

  در  مستقلی  نقش   جغرافیایی  عاملی  عنوانبه
  برخی   ثانیاً  و   اندداشته  جانداران  گسترش
 و  اندیافته  گسترش  هاکوه   پدیدآمدن  با  حیوانات

  بعضی  هرحال،به   .ویژه  های باران  نزول  با  برخی
  بافت   در  نیز  را  وسیعی  تغییرات  محیطی  تغییرات
  به   بقره   164  آیه.  است  داشته  همراهبه   آن  زیستی

  ترین مهم  از  یا  اولین  شاید  که  موارد   آن  از  یکی
  سوره   10  آیه  و   دارد  گویایی  اشاره   بوده  هاآن

  درك   برای  دارد  جا.  دیگری   به  نیز  لقمان  مبارکه
 گردد،  ارائه  ملموسی  های نمونه   تحوالت،  این  بهتر

  و   حاضر  زمان  به  مربوط  هانمونه  این  گرچه
  از  که  تصویری   اما   است،   زمین   کره  شدنگرم

  درك  به  شایانی  کمک  آیدمی   دستبه   آن  مجموع
 . (78ص ؛ 1392الیاسی، ) دارد  تحوالت این

  جریانات   و  تغییرات  از  هایینمونه   -2-2-3
 زیستی

 تغییرات  این ِ  اثرگذارترین  از  یکی  زمین  شدنگرم
 منجر  که  است   زیستیعلوم  حوزه  در  هوایی  و  آب
 هاآن  مهاجرت  و  جانوران  زادآوری   در  اخالل  به

.  دهدمی  افزایش  را  هابیماری   انتقال   و  شودمی 
  بیماری   تلفات  اخیر  چندسال  در  مثال   طوربه

 سلولیِتک  چون  است،  کرده  پیدا  افزایش  ماالریا
  زندگی   ماالریا  پشه  در  که  بیماری   این  عامل

  رشد   گرم  هوای   در  و  است  دوست  گرما  کند،می 
  گاه   زمین  کره  شدنگرم.  دارد  بیشتری   تکثیر  و

  منجر   انتها   در  که   شودمی   غریبی  تغییرات  باعث
  شدنگرم  با  مثالً  شد،  خواهد  موجودات  انقراض  به

 صورتبه   است  ممکن   هاپشتالك  جمعیت  هوا،
  تخم   در  جنسیت  چون  شوند،   ظاهر   ماده   تماماً
  سوی  از.  شودمی  تعیین  آب  دمای   با  هاپشتالك
  هاییخ  ذوب  نتیجه  در  دریاها،  آب  باالآمدن  دیگر

 در   هاپشتالك  النه   و  تخم  رفتنبین   از  و  قطبی 
  . شودمی   آنها   انقراض  موجب  دریاها  سواحل
  مانند   حیواناتی  جمعیت  بر  آب  دمای   افزایش

  نیز   پاسیاه  های کاکایی  و  هاپنگوئن   ها،وال
  موجوداتی   تعداد  چراکه  بود،  خواهد   تاثیرگذار

 جانوران  این  اصلی  غذای   که  هاکریل   مانند
 . است   یافته  کاهش  هاآب  دمای   افزایش  با   هستند، 

  و   آب  تغییرات  مخرّب  آثار  آشکارا  جدید،  اخبار
  نشان   نیز  مهاجر  های گونه  برروی   را  هوایی

  هایبیابان   گسترش  علتبه   مثال   طوربه .  دهدمی 
 پرواز   یک  با   آن  از  عبور   هنگام   پرندگان   آفریقا،

  به   دسترسی   چون  و   شوندمی   مواجه  طوالنی
 طول  در  گوناگون  منابع  و  متفاوت  های زیستگاه 
 جدی   آسیب  نیست،  مقدور  هاآن  برای   مهاجرت

  . (45ص  ،1384؛   غالمی،)  است  هاآن  متوجه
  چون   مهاجرت  های شاخص  از  برخی  در  تغییر
  .است   رسیده  اثبات  به  سفر  طول  و  مکان  زمان،

 گونهیک  افراد  وهوایی، آب  تغییرات  سبببه   گاه
  به   یا  و  کنندمی  ترك  را  جمعیدسته  مهاجرتِ

  آن   از  پیش  تا  که   کنندمی  مهاجرت  هاییمکان
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  پس .  بود  شدهثبت  اتفاقی  عبور  های مکان   عنوانبه

  جنوب  ساکن  های ماهی   که  کرد  تعجب  نباید
  هایآب  در  اکنون  هم  «ساردین»  و  «کولی»  مانند

 توانندنمی   هاماهی  زیرا  شوند،می  یافت  شمالی
  پراکنش   و  توزیع  و  کنند   تنظیم  را  خود  بدن  دمای 

  به   سبب  همینبه   و  دماست  به  وابسته  هاآن
 چون  ای پرنده .  دهندمی   تن  هامهاجرت  گونهاین

  آلمان   در  قبالً  که  هم  «اروپایی  زنبورخوار»
  سرزمین  این در مداوم طوربه  اکنون بود، کمیاب

  شکلبه   که  قوهایی  انگلستان  در  .کندمی  زادآوری 
  به   بودند  زمستان  نویدبخش  و  کردندمی  پرواز  7

 دالیل.  است  یافته   تقلیل  دوتایی  های دسته
  بادهای   نبود  و  قاره  هوای   شدنگرم  آن  احتمالی

 ها آن  مهاجرت  به   پیشتر،  که  است  شرقی  شمال
 را   مهاجرت  نیز بادها الگوی   تغییر.  کردمی   کمک
  علتبه   کارائیب  منطقه  سانانگنجشک  برای 

  کرده   مشکل  بهاره  شدید  بسیار  هایطوفان  وجود
 هرساله  که  «مونارك»  پروانه  زیادی   تعداد.  است

 سمتبه   کانادا  و  آمریکا  از  میلیونی  تعداد  در
  اقیانوس   از  عبور  با   کردندمی   مهاجرت  مکزیک
  5000  حدود  انگلیس   سمتبه   را   خود  راه  اطلس

 غذای   کاهش.  دادند  تغییر  دورتر  کیلومتر
  تغییرات  نتیجه  در  شمالی،  اطلس  اقیانوس ِوال

 ورود   باعث   اقیانوسی،   های جریان  شدید
 در  . است  شده   کانادا  های آب  به  آن  غیرمنتظره

 ها گونه  برخی  برای   هوایی  و  آب  تغییرات   کهحالی
  انقراض   خطر  با  را  دیگر  های گونه  است،   سودمند 

  با   قطبی  خرس  نمونه  طوربه  کند،می  مواجه
 دست  از  را  خود  اصلی  زیستگاه  قطب،  شدنگرم
 مطالعات.  ندارد  مهاجرت   برای   جایی  و  است  داده

 های آب  با  باید  که   هاییگونه  تعداد  دهدمی   نشان
  کاهش  گیری چشم  طوربه   کنند،  پیدا  سازش  سرد
 . (102ص ،1392 المیدانی، حبنکه) است یافته

 تولید  فرایند بیان در قرآن  علمی اعجاز -3-2-3
 شیر 

)فرمایدمی  نحل  سوره  66  آیه  در  خداوند   وَإِنَّ : 
  مِن   بُطُونِهِ   فِی  مِمَّا   نُسْقِیکُم  لَعِبْرَۀً  الْأَنْعَامِ  فِی  لَکُمْ
  و »  ،(لِلشَّارِبِینَ  سَائِغاً  خَالِصاً   لَّبَناً  وَدَمٍ  فَرْثٍ  بَیْنِ 

  است،   عبرتى   شما  براى   ها،دام(  وجود)  در  قطعاً،
  هضم   غذاهاى   میان   از  آنهاست؛  شکم  در  آنچه  از

  که   نوشانیممى   شمابه  خالص  شیرى   خون،  و  شده
  غذای  به  «فرث»  «گواراست  نوشندگان   براى 
  30  گویند  چارپایان  شکمبه  داخل  شدههضم 

 دانیم می   همه  اما  است،   خون  معنای به   نیز  «دم»
  وجود به   پستان  نامبه  ای محفظه   در  شیر  که
 روده  و  شکمبه  با  مستقیمی  ارتباط  هیچ  و  آیدمی 

 این   «دم  و  فرث  بین  من»  معنای   پس  ندارد،
  آمیخته  همبه  جایی   «دم »  و  «فرث»  که   نیست

  کشیده   بیرون  هاآن   بین  از  شیر   و  شوندمی 
 « فرث»  بین   از  بار  یک  شیر  مواد  بلکه  شودمی 

  دیگر   بار  و  شوند می   منتقل   خون  به  و  شده   گرفته
 تشکیل  را  شیر  و  شده  استخراج  خون  بین  از

  چنین   این  آیه  تقدیر  حقیقت  در  پس  دهندمی 
 «فرث»  ؛«دم  بین   من»  و  «فرث  بین   من »  است
 مسیر  به  توجه  با  و  است  غذا  جذب  آغازین  نقطه

  به   تا  کنند  طی  باید  غذایی  مواد  که  طوالنی
 تواندمی   آن  به  اشاره  دالیل  از  یکی  برسند  پستان

 در  که   مکانیزمی  همان  یعنی  باشد،  سازی شباهت 
  بین   از  را  مفید  مواد  و  کند می  عمل  هاروده

  کند می  خون  وارد   و  جذب  شده  هضم  غذاهای 
 مواد  و  شده  عمل  وارد  مکانیزم  همان  نیز  جااین
  و   مستقیم   کرده،  استخراج  خون  میان  از  را  شیر

  وارد   تغییراتی  اعمال  با  غیرمستقیم   یا
  تشکیل   را  شیر  و  کندمی  شیری   های حبابچه

  این   بیان  صدد  در   آیه  دیگر  عبارتبه   .دهدمی 
  طریقه   به  شیر  شدنساخته   که   است  مطلب

 از قبل   در کهاین جالب . تبدیل نه  است  استخراج
 سخن   شراب  شدنساخته  از  کههنگامی   آیه  این
  مِن   وَ)  کندمی  انتخاب  را  «منه»  لفظ  گویدمی 

  وَ  سَکَرًا  مِنْهُ  تَتَّخِذُونَ  الْأَعْنَابِ  وَ  النَّخِیلِ  ثَمَرَاتِ
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»حَسَنًا  رِزْقًا   و  خرما  درختان  محصوالت  از  و( 

 آن  از  نیکو  روزى   و  بخش   مستى  شراب  انگورها،
  و   خرما  خود  این  که  چرا(  67  /نحل)  «گیریدمى 

  نشان   که شودمی شراب به تبدیل که  است انگور
  شیر  برای   «بین  من»  لفظ  انتخاب  دهدمی 

  ، 17ج   ق،1417  طباطبایی،)  نیست   تصادفی
   .(88 ـ89 صص

 آنان عجیب پرواز و پرندگان -4-2-3
  مهندسان   شاید  را  پرندگان  پرواز  به  مربوط  آیات
  کنند   درك  دیگری   هرکسی  از  بهتر  فضا  هواـ

  برای  الزم  شروط  و  پرواز  به  مربوط  علوم  به  نگاهی
 از  بیش  را   امر  این   ظرافت  و  حساسیت  خلبانی،

 مستقیماً   که  علومی  برخی.  کندمی   روشن  پیش
 فیزیک   آیرودینامیک،   مانند  است  مربوط   پرواز  به

 و  الکتریسته  فیزیک  حرارت،  فیزیک  دینامیک،
  هواشناسی   مصالح،  مقاومت  استاتیک،  مغناطیس، 

  آیاتی  سایر  کنار  در  خداوند  که  است  جااین....    و
  مطرح   را  پرندگان  خود،  عظمت  بر   داللت  که
.  کندمی  دعوت  آن  در  تفکر  به  را  انسان  و  کندمی 
  آیه   دو  پرداخته،  پرندگان  به   که  آیاتی  میان  در
  که   اندشبیه   دیگریک  به(  79  /نحل  و  19  /ملک)

  نوشتار   از  مجال  این  در.  اندداده  قرار   محور  را  پرواز
 به  و   دیگریک  کنار  در  آیه  دو   این  فرازهای 
 :شودمی   بررسی  ملک  سوره  19  آیه  محوریت

  سه  در که است این ظریف و دقیق نکات از یکی
(  یَرَوْا  أَوَلَمْ)  دیدن  واژه  به  آیه  دو  این  از  قسمت

  یکی   انتهای   و  آیه   دو  ابتدای   در.  است  شده  توجه
 انتخاب  خداوند  برای   را  «بصیر»  صفت   که   آنها  از

  این   بین  که  است  ارتباطی  در  آن  شگفتی  کند،می 
 پرواز  بشر  چراکه  دارد،  وجود  پرواز  و  خصوصیت 

  نیز   اکنون.  است  پرندگان  به  نگاه  مدیون  را  خود
  در   پژوهش  های روش  کارآمدترین  از  روش این
  خلبانی  برای   که  افرادی   چشم. است   زمینه   این

  کوررنگی   بدون  و  دهم  ده  باید  شوند می  انتخاب
  ایقوی   بسیار  تلسکوپی  دید  نیز  پرندگان.  باشد 

  را   زمین  سطح  خوبیبه   باال   مسافت  از  و  دارند
  ص   ،18  ،ج1374  شیرازی،  مکارم )  بینندمی 

 و  سرعت  چشم،  فیزیکی  ساختار  بر  عالوه  (.378
  نیز   مغز  توسط  بینایی  های دریافت   پردازش  دقت

 یک   در  هاآن  فرار  سرعت   اگر.  دارد  شایانی  اهمیت
  تصور   شکارچی  شلیک  هنگام  و   انبوه  زاربیشه 
. گرددمی  نمایان  بهتر  آن   بودن  العادهفوق  شود،

  با   برخورد  اثر  در  که   یابیدمی   را  ای پرنده   آیا
 در   باشد؟  افتاده  زمین  روی به  دیگریک  یا  درخت
 نیویورك   مانند   بزرگ  شهرهای   در  کهحالی

 کهجایی  کرد،  مشاهده  را  ای حادثه  چنین  توانمی 
  خاطر به  زیادی   های پرنده  پاییزی   های شب  در

 هابرج   به  مصنوعی  نورهای   اثر  در  موقت  کوری 
 سؤاالت  از  یکی.  شوند می   کشته  کرده،  برخورد

  چگونگی   پرندگان،  مهاجرت  درباره   مهم
  الگوهای   توسط  یابیراه .  است  آنان   مسیریابی

  این   در  نظریات  جدیدترین  از  زمین   مغناطیسی 
  حاضر  بحث   مناسب  جااین  در  چهآن .  است  رابطه
  مغناطیسی   امواج  تنهانه  هاآن  که  است  این  است
 شکلبه  راآن  بلکه   کنندمی   درك   را  زمین

  شکل   در  دقت  .بینند می  «دیداری   الگوهای »
  تمام   دهدمی   نشان  «الطَّیْر  إِلَى»  پرندگان  ظاهری 

  ساختمان . است هماهنگ پرواز  براى  هاآن  وجود
  با   که  توخالى  و  سبک  لیز،  پرهاى   شکل،  دوکى

  شوند،می  آن  سبکی   باعث  هوا   گیرانداختن
  و   سبک  استحکام،  عین  در  که  هاییاستخوان

  مثل   پرندگانی  در  حتی  و  است  خالی  تو  عموماً
  هوایی  های کیسه  هااستخوان  داخل   در  عقاب
  بر   سوارشدن  امکان   که  پهنسینه  دارد،  وجود
  ها بال   مخصوص  ساختمان  دهد،مى  را  هوا  امواج

  کند، مى  ایجاد  باالبرنده   نیروى   آن  انتهای   نیمه  که
 هل   جلو  سمتبه   را  پرنده  آن  خارجی  نیمه
  حرکت  مانور،  قابلیت  با   که  دم  ساختمان  .دهدمی 

  باعث   آن  گشودن  با  گاه   راست،  و  چپ  به  سریع
 شودمی   نشستن  در  تعادل  حفظ  و  سرعت  کاهش
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 و شودمی  پهن باد  مقابل در هابال همراهبه  گاه و

  حطیط، )  ...  و  گیردمی   اوج  بادکی  باد  چونهم
 هاییظرافت  از  همه(  ،137ـ138  صص  م،1005
  . است  رفته  کاربه   پرندگان  خلقت  در  که  است
 زنده  است  موجودی   پرنده  که  کرد  فراموش  نباید

 این  در  را  او  باید  نیز  او  فیزیولوژیکی  خصوصیات   و
  مشکالت   باشد  قرار  اگر  زیرا  کند،  همراهی  راه

  مخاطره  به  را  او   حیات  ارتفاع،  در  پرواز  از  ناشی 
  نخواهد  سودی   ظاهری،  اندام  تناسب  اندازد،

 پرواز  با  باید  بخش  دو  در  او  بنابراین  بخشید،
 سازگاری   ـ2  ظاهری؛   ـ1:  باشد  هماهنگ

  : از   عبارتند  هاویژگی  این  از  برخی.  فیزیولوژیکی
  پرندگان   بدن  در  حیاتی  های فعالیت   میانگین
  به   نسبت  که  معنا  این  به  است،  باالیی  میانگین

  تر، بیش   غذای   هضم  قدرت  داری   حیوانات  سایر
 درجه.  ترندسریع  نبض  و  ترقوی   و  بزرگتر  قلب

  تنفسی   دستگاه  و  باالتر  هاآن  بدن  حرارت
  خون  قند   و  فشار  تنفسی،   نیازهای   برای   ترمناسب 

  از   نیز  حواس  سایر   و  دید  قدرت  هماهنگى  و  باال 
 بعدی،  فراز  بررسی.  است  هاآن  هایویژگی  دیگر
  .دهدمی  نشان  بهتر  را  هاسازگاری   این  لزوم

  چه   و  نوردی   کوه  در  چه  «فَوْقَهُمْ»  باال   ارتفاعات
 برای   خصوصبه  را  ای عدیده  مشکالت  پرواز  در

  کمبود .  آورد  وجود به   تواندمی  زنده  موجود
  تغییرات   دما،  تغییرات  هوا،  فشار  کاهش  اکسیژن،

  به   منجر  توانندمی  که  مواردند  این   از  هوا  چگالی
  قبیل  از  مشکالتی.  شوند   زیستی  مشکالت  برخی
 قرار  علتبه   که  بیماری )  بیماری   مالیم  عالیم

  ، (کندمی   بروز  کم   هوای   فشار  با  فضایی   در  گرفتن
 اثر   بر  ریوی  ورم   بیمای )  کشنده   بیماری 
  اثر   بر  مغزی   ورم   بیماری )  زیاد   های ارتفاع
 برای   که   ارتفاعی  باالترین  .زیاد  های ارتفاع

  است   کیلومتر   6  ـ  7  حدود  شده  نوشته  پرندگان
  اوج   پا  هزار  5  از  کمتر  پرندگان  عموم  گرچه

 از   جلوگیری   برای   که  است  حالیدر   این  گیرندمی 

  نوردان کوه   به  تدریجی   صعود  مشکالت  این
  توانند می   پرندگان  کهحالی  در  شودمی   سفارش

 یکی  آذرخش  . باشند  داشته   آنی  فرودهای   و  اوج
  را   ای پرنده   جسم  هر  که  است  حوادثی   از  دیگر

  ، 1381  اصفهانی،   رضایی)  کند می   تهدید
  ابر   کدام  اینکه  شناختن .  (282  ـ 277صص

  مسافتی   و  ارتفاع  چه  در  پرواز  و  است  خطرناك
 بایستمی   است  الزم  و  خطربی  پرندگان  برای 
 عنوانبه .  باشد  کرده  ای ورزیده  هواشناسان  را  آنان
 که   دارد  درونی  فشارسنج  دریایی  پرستوی   مثال 

 را   توفانی  هوای   کیلومتری   صد  چند  فاصله  از
 در  .کند می  انتخاب  را  مناسب  راه  و  داده  تشخیص

  بیان   را  ذیل  عبارت(  79  /نحل)  دیگر  آیه
:  است  توجهی  قابل   نکات  حاوی   که  فرمایدمی 

  هوا   معنای به  «جو : »«السماء  جو  فی  مسخرات»
  اهمیت  حائز  زاویه  دو  از  تواندمی  فراز  این  است
  با   پرنده  زیرا  پرنده،  داری نگه   در  جو  تأثیر  :باشد 

 حاکم  خأل  اگر  و  کندمی  پرواز   که  است  هوا  همین
 جریانات   آن  بر  عالوه.  نیست  پرواز  به  قادر  باشد

 تواندمی  وزدمی   جو  فوقانی  طبقات  در  که  هوایی
  آن   روی بر   پرنده  سوارشدن  برای   خوبی   بالشتک

  ماندن شناور  برای   پرنده  متقابل  هماهنگی  .باشد 
 تواندمی   جو  این  خود  دیگر  سوی   از  .جو  در

 پنجه  و  دست  توان  باید  پرنده  که  باشد  سازمشکل
 بر   جوی   تأثیرات.  باشد  داشته  راآن   با  کردن  نرم

 را  آیرودینامیک  نامبه  علمی  مستقیماً  پرنده،  جِرم
  دیگر  علم  دو  با  نیز  غیرمستقیم  و  است  آورده  پدید

  « پرواز  میکانیک: »یعنی  پرواز،  پایۀ   علم  چهار  از
  حرکت .  است  ارتباط  در  «فضایی  هوا  های سازه»  و

  کندشدن   و  تند  آن،  فشار  زیادشدن  و  کم  هوا،
 باد  برش  گردآبی،  و  پیچیده  جریانات  باد،  سرعت

  عواملی   چگال،  سردِ  هوای   پایینبهرو   انفجار  و
  آیرودینامیکی   خصوصیت  و پرنده  جسم که  است

  .بدهد  آن  تغییرات  به  را  مناسب  پاسخ  باید  آن
  رفته  کاربه  آیه  از  فراز  این  در  که   ادبی  ظرافت
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  ،(وَیَقْبِضْنَ  صَافَّاتٍ)  باشدمی   تأمّل   قابل   است

  پرنده   که  شودمی  گفته  حالتیبه  «صف »  چراکه
.  کندمی   پرواز  و   داردمی   نگه  باز  را  خود  های بال 

  «زدن  بال»  یعنی  پرواز  دیگر  حالت  به «یقبضن»
  صفت   یا  فاعل  اسم  «صافات»  45.  دارد  اشاره

  حالت   با  و  رساندمی  را  ثبات  که   است  مشبهه
  حالت   زیرا  دارد،  تناسب  هابال   داشتننگه   صاف
  اما   است،   یکنواخت  و  ثابت  هنگامآن  در  پرنده 

 استمرار  که  آمده  مضارع  فعل  صورتبه   «یقبضن»
 از  پس  یکی  که  پرنده  زدنبال   با   و  رساندمی  را

  خوان هم  دارد  استمرار  و  افتدمی  اتفاق  دیگری 
(  خداى )  جز  که»  ؛(الرَّحْمنُ  إِلَّا   یُمْسِکُهُنَّ  مَا )  است

 همه   این  «داردنمى   نگاه  را  آنها  مهر  گسترده
  که   الهی  انتهای بی  رحمت  از  است  ای جلوه  نعمت

 به  او  که(  چرا»)  ؛(بَصِیرٌ  ءٍ  شَی  بِکُلِّ  إِنَّهُ)  او
  ـ 37  ص  ،1372  داورمزدی،)    «بیناست   هرچیزى 

46 .) 
 آن  های شگفتی  و عسل زنبور -5-2-3

  نحل   سوره  69  و  68  آیات  بررسیبه   بخش  این  در
  آیات   این  پردازیم،می   آن  های شگفتی  و  اعجازها  و

 بررسی  از  ؛(أَوْحى  وَ)  باشدمی   ذیل  فرازهای   دارای 
 دستبه   نتیجه  این  لغت  مختلف  های کتاب

  است   «مخفیانه  فهماندن»  وحی  معنای   که  آیدمی 
...(  خفی  کالم  الهام،   اشاره،)  باشد  که  روش  هربه
  سرعت   چون  مفاهیمی  مورد،  حسب  به  توانمی   و
 از  معنا   این  براساس  . دانست  دخیل  آن  در  نیز  را

 خداوند  که  شودمی  این  آیه  معنای   وحی،
  زنبور   به   است   مخفی   دیگران  از  که  ای گونه به

  قرار   اگر  ....  و  بسازد  خانه  چگونه  که  فهماند  عسل
  « وحی»   واژه  در  که  ای « مخفیانه»  معنای   باشد
  یافتن  از باید وقتآن باشد همیشگی است نهفته

  سازماندهی   زنبور  در  را  امور  این  که  مکانیزمی
 سایربه  را  «وحی»  اگر  اما  شد،  ناامید  کندمی 

 عنوانبه  را  عسل  زنبور  و  دهیم  تعمیم  حیوانات
 را  آن  توانمی   وقتآن   بگیریم  نظر  در  مثال  یک

 موجودات  DNA  در  نهفته  ژنتیکی  صفات  به
  نوعی (  رَبُّکَ  وَأَوْحَى)  عبارت  ظهور  اما  کرد،  تفسیر
 سایر  به  نسبت  ـ  را  برجستگی  با  همراه  تمایز

 خداوند  چرا  ؛( رَبُّکَ)  .دهدمی   نشان  ـ  حیوانات
 میان  از  نمود؟  انتخاب  را  «رب»   ،«اهلل»  جای به

 که  اسم  این  تناسب   الهی  حسنای  اسمای 
  با   است   کنندهتربیت   و  دهندهپرورش  معنای به

  یا   و  عسل  زنبور  خانه   ساخت  در  که  ای مهندسی 
 این،  برعالوه   اما  است،   روشن  آیدمی   عسل  تهیه
  پرداخته   هاآن  به  که  دارد  وجود  دیگری   نکات

  رابطه  که  است  فعلیه  اسماء  از  «رب»  .شودمی 
 هر  برای .  دهدمی  نشان  را  مربوب  و  ربّ  میان

 تجلی  الهی  ربوبیت  درجات  از  ای درجه  موجود
 « العالمین  رب»   عام  ربوبیت  گاهی.  کندمی   پیدا
 هاانسان   بین  در.  «الناس  رب»  خاص  گاه  و  است

  جانب  از  خاص  ربوبیتی   و  تربیت  تحت   متقین  هم
  که (  رَبِّهِم  مِنْ  هُدىً   عَلى  أُولئِکَ)  دارند  قرار  خدا

 أَنَّ   وَ)  است؛(  ص)   اعظم   پیامبر  ویژه   آن  باالترین
  گفت   بتوان   جرأت  به   شاید (.    الْمُنْتَهى  رَبِّکَ  إِلى
 وحیی  آن  ثمره  که  است  ربوبیّتی  همان  این  که
 لِما  شِفاءٌ )  که  آمد  فرود  یقرآن  آن  پرتو  در  که   شد
 ظرفیت   حد  در  « رب»  همان  است،(  الصُّدُور  فِی

  وحیی   و  نمود  عمل  وجه  ترینکامل   به   طبیعت 
  که   شود  درست  غذایی  آن  پرتو  در  که  فرستاد
  شِفاءٌ   فیهِ)  است  آدمیان  جسم  شفای   موجب
)لِلنَّاس   نوعی   شاید(.  89؛ص 1362باریور،(. 

 شکل  آیات  این  در  محسوس  به  معقول   مقایسه
  الهی  وحی  نتیجه  که  گونههمان  یعنی   باشد   گرفته

 شفابخش  و  گوارا  شیرین،  غذایی  طبیعت  عالم  در
  همراه به  را  نتیجه  همین  نیز  جان  عالم  در  است
 نظر   از  «نحل»  کلمه  ؛(اتَّخِذی   أَنِ  النَّحْلِ  إِلَى)  دارد

  « نخل»  مثل  که  است  جمعی  جنس  اسم  صرفی
  قرآن   که  این  مونث  هم  و  باشد   مذکر  تواندمی   هم

 اگر  کرد  انتخاب  خطاب  برای   را  مونث   مفرد  کریم
  است،   قرآن  علمی  های شگفتی   از  نباشد   معجزه
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 توسط  کندو  های فعالیت  و  وظایف  تمام  زیرا

  نقش   فقط   نرها  و  شودمی   انجام  ماده   جنس
  چندین  از  همآن  دارند  عهده به  را  ملکه  بارورکردن

  است،   کافی   هاآن  از  یکی  آیدمی  وجودبه   که  نری 
  و  باشدمی   ملکه  با  اجتماع  این  محوریت  اما
 جهت  آیه  این  در   که  کارگران  اینکه  خصوصبه

 خطاب   مورد  مستقیماً  تولیدعسل  و  سازی خانه
  عقیم  اما  ماده،  جنسیت  نظر  از  اندشده  واقع

  اعصار  مردم  است  ممکن  گرچه  بنابراین  هستند،
 گذاری تخم  خاطربه   ملکه  بودن  ماده   از  گذشته، 
  رسد می   نظربه  بعید   اما  باشند،  داشته  آگاهی

  مِنَ )  باشد  بوده  روشن  کارگر  زنبوران  بودنماده 
  که   فوائدی   از  یکی (:  الشَّجَرِ  مِنَ  وَ  بُیُوتاً  الْجِبالِ

  خود   های خانه  زنبور  که  است  این  دارد  «مِن»  لفظ
 درختان  سوراخ  هم  و  هاکوه   شکاف  در  هم  را

  نتیجه   در  ها،صخره  زیر  به  آویزان  هم  و  سازدمی 
  رو این  از  شود،می  قسمت  دو  هر  شامل  «من»  واژه

 قسمت  «فی»  چراکه  نکرد،  استفاده  «فی»  واژه  از
  ص  ،1344  بازرگان،)  .گرفتنمی  بر  در  را   دوم
  را  نکته  این  آمده   آیه  در  که  ترتیبی  (.45
  آفریده  انسان  از   قبل  زنبورعسل  که   رساندمی 

 سازدمی   زنبور  برای   او  که  ایخانه   زیرا  است،  شده
 را   همین  نیز  علمی  های یافته   .است  آمده  آخر  در

 دو  و  کوه   بین  «بیوت»  افتادن  فاصله  با  .رساندمی 
  که   شود  فهمیده  نکته  این  شاید   دیگر،  نوع

  کرد،   اهلی  بتوان  است  ممکن  را  درختی  زنبورهای 
 تالش  که  این  چه . )تواننمی  را  کوه   زنبوران  اما

  و (  کوهی)  بزرگ  زنبور   نوع  دو  کردناهلی  برای 
 آن  غربی   و  هندی   نوع   فقط   و  مانده  ناکام  کوتوله

 دلیل  همینبه  و  اندکرده  پیدا  سکونت  کندوها  در
 نوع  یک  تحت  را  دو  این  تا  برآنند  ای عده 

  معموالً   را  عبارت  این  یَعْرِشُونَ«؛  »وَمِمَّا  بگنجانند.
 هاییخانه  های سقف  و  هاداربست   به  قدما  تفاسیر

  تفسیر   این.  سازندمی   هاانسان  که  اندکرده   معنا
 تولید   و  زمان  گذشت  با  اما  است  درست  هرچند

  نشان  رخ  آن  از  تری کامل   معنای   عسل  کندوهای 
  بود   نداده  دستور  زنبور  به  خداوند  اگر  آیا.  دهدمی 
 آن  توانستمی   انسان   کند   سکونت  کندوها  در  که
  کند؟   کنترل  و  گیرد  اختیار  در  راحتی  این  به  را

  که   زنبور  دیگر  نوع  دو  و  حشرات  سایر  به   نگاهی 
 روشن  را  خطاب  این  اهمیت  شوندنمی  اهلی
 الزاماً  پروردگار  های راه  کرد  تصور  نباید  .کندمی 

 متحرك  آن  رونده  یا  باشد  خارج  در  مسیرهایی
 صورت  خدا  رضایت  برطبق  که  هرکاری   بلکه  باشد 
 و  شودمی   پیموده  که  است  او  راه  گیرد
  هرچند   است  راه  این  سالک  آن،  دهندهانجام

  چیز   دستور  این  بنابراین،  باشد،  ساکن   یا  ساکت
  بلکه   نیست  قبلی  دستور  دو  کنار   در  سومی

  قبلی   دستور  دو  که  خدا  جانب   از  است   سفارشی 
 ارتباط  دارد وجود که ای نکته  و گیردمی  بر در را

 همین  آخر  فراز  و   فراز  این  در  که  است  ظریفی
(  ص)  پیامبرش  به   جاکهآن  باشد می   سوره

)فرمایدمی   بِالْحِکْمَۀِ  رَبِّکَ  سَبیلِ  إِلى  ادْعُ : 
  به  نیکو،  اندرز  و حکمت  با  ؛ ...(  الْحَسَنَۀ  وَالْمَوْعِظَۀِ

  جا این در .(125/نحل) نما دعوت پروردگارت راه
  یا   حکمت  با  دستوراتی،  از  پس  خدا  خود  نیز

  زنبور   به  مالیم  و  نرم  لحنی  با  و  حسن  ای موعظه 
»فرمایدمی    مطیعانه  را  پروردگارت  های راه: 

 یعنی  ذُلُال  ؛(ذُلُالً(. )67ص  ،1363باهن،)  «بپیما
  این   به  سراپا  چنانآن  نیز  زنبور.  اطاعت  نهایت
 در   او  آویزان  پاهای   که  دهدمی  گوش  فرمان

 فروتنی  و  تواضع  از  است  نمادی   خانه  به  بازگشت
 از  التفات  جااین  در  ؛(یَخْرُجُ)  .خدا  دستور  برابر  در

 زنبور   دیگر  و  گرفته صورت  غیبت  به  خطاب
 جهان  در  را  التفات  این  انعکاس.  نیست   مخاطب

 خوب.  کرد  مشاهده  توانمی   زنبور  رفتار   و  خارج
(  یَعْرِشُون  وَمِمَّا)  عبارت  با  شود  مقایسه  است
  که   بناهایی  از  فرمایدمی   او  به  خطاب  که  جایی
  چنین  راحتیبه  نیز  او  بگیر،  خانه  سازدمی  انسان

  و   گل   نه   مکه  منطقه  در  ؛(بُطُونِها  مِنْ)  کندمی 
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 با   قرآن  ولى  زنبورعسل،  نه  و  دارد  وجود  گیاهى

  عسل   و  دهدمی  خبر   زنبور  شکم  درون  از  قاطعیت 
  فضای   فقطنه   داندمی   زنبور  بدن  درون  محصول  را

 کندو  در  تخلیه  از  پس  که  تغییراتی  یا  و  دهانش
  جز   دانستهنمی  کسی  رااین  و  گیرد  صورتآن  در

  فقط  شراب  از  قرآن  منظور  شود  گفته   اگر.  او  خالق
  بدن   از  که   است  مایعاتی  همه  بلکه  نیست  عسل
 چه   و  موم  چه  و   عسل  چه  شودمی   ترشح  زنبور
  خواص   هم  امروز  علم  که  طورهمان ...    و  زهر

 تأیید  را  زنبوری   های فرآورده  سایر  درمانی
 اعجازی  «بطون»  کلمه   آوردنجمع  آنگاه  کند،می 

 قبالً   که  طورهمان  و  شده   یاد  مطلب   فوق  است
 جااین  در  مؤنث  مفرد  ضمیر  کارگیری به   شدگفته 

 مُخْتَلِفٌ  شَرابٌ)  گذشته   اعجاز  بر  است  تأکیدی   نیز
 اعجاز  حاوی   کوتاهی  عین   در  عبارت  این  ؛(أَلْوانُه

 و  مفرد  اول.  است   گوناگونی  های شگفتی   و
  واحدی  مایع  کندمی  داللت  که  شراب،  آوردننکره 
 های قسمت  از  گوناگون   های صورتبه   که   است

  عسل،   شکلبه  گاه  شود،می   خارج  او  بدن  مختلف
 از  زنبور.  ...  و  زهر   شاهانه،  ژله  موم،بره   موم،  گاه

 تبدیل  را  آن  و  کند می   تغذیه  گرده  و  شهد  همین
 واحدی   مایع  پس  کند،می  مختلف  های فرآورده  به

  هایقسمت  از  گوناگون  های صورت  با  که  است
  دیگر،   نکته  .شودمی   خارج  زنبور  بدن   مختلف

  عبارت   در  ـ  درست   و  ـ  گوناگون  احتماالت
 های رنگ  :از  عبارتند   که  است(  أَلْوانُه  مُخْتَلِفٌ)

  ماده   به  نسبت  اختالف  این  است؛  مختلف  عسل
  یعنی   است،  خورده  زنبور  که  باشدمی  ای اولیه
  با   حالتش   یا  رنگش  که  شرابی  او  از  شودمی   خارج
 .دارد  فرق   و  است  مختلف  شهد  اشاولیه   ماده

 صورت به   اما  است،  واحدی   شراب  زنبور  بدن  درون
  بدنش   مختلف  هایقسمت  از  رنگارنگ  و  گوناگون

  و  موم   عسل،  از  باشند  عبارت  که  شودمی   خارج
 است  متفاوت  دیگری   با  عسل  هرنوع  بوی   و  مزه  .... 
  عسل  هرنوع  ترکیبات  (.79ص  ، 1371  جعفری،)

  ؛(لِلنَّاس  شِفاءٌ   فیهِ )  است  متفاوت  دیگری   با
  برای  توانمی  را  اعجاز  و  شگفتی  الیه  چهار  حداقل

 خود  یا  عسل  دیرباز  از:  اواًل  برشمرد؛  از  فراز  این
 در   یا  و  بوده  هابیماری   بعضی  درمان  تنهاییبه

  بوده   دخیل  گیاهی  داروهای   از  بسیاری   ترکیب
 سایر  از  عسل  بر  عالوه  شد  گفته:  ثانیاً  است؛

 ـ   غذایی  های استفاده   نیز  زنبوری   های فرآورده
(  أَلْوَانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرَابٌ)  کلمه  که  شودمی   دارویی
 عبارت  از  بعد  کهاین  از:  ثالثاً  بود؛  آن  گویای 

)فرمایدمی (  أَلْوانُه  مُخْتَلِفٌ) ( لِلنَّاس  شِفاءٌ  فیهِ: 
  در (  حالت  یا)  رنگ  اختالف  این  فهمید  توانمی 

 از  و  .باشد  داشته  نقش  عسل  درمانی   خاصیت
  گوناگون   گیاهان  رنگ،  اختالف  این   مرجع  کهاین

  با   که   دهدمی   دستبه   را  ای گنجینه  کلید  است
 صورتبه  مختلف  گیاهان  روی   بر  زنبور  پرورش

 عوارض،   بدون  و   دارویی  خواص  با   عسل  تخصصی
 مایع  آن  یا  عسل  گویدنمی  قرآن:  رابعاً.کنیم  تولید
  « است  شفا  آن  در»  فرمایدمی   بلکه  است   شفا

 هست   چیزهمه  نفت  در  شودمی   گفته   وقتی
  عادی   شکل  همینبه   نفت  که  نیست  این  منظور

 فرایندهای   انجام  با   بلکه  دارد  را  چیزهمه
  استخراج  آن  از  توانمی   را  بسیاری   مواد  شیمیایی

 مورد  چنین  این  تواندمی   نیز  یقرآن  نکته   این.  کرد
 هایفرآورده  یا   عسل  که  گیرد  قرار  استفاده
  داروهای  که  باشند  خامی  مواد  توانندمی   زنبوری 

 که آیاتی .آورد  دستبه آن از را  زیادی  شفابخش
  است   هاییشگفتی   و  اعجازها  از  سرشار  گذشت

  زاویه   چند  از  آن،  کوتاه  فراز  یا  کلمه  یک  گاه  که
 و  باشد  برداشتهدر  را  آنان  از  ای مجموعه  تواندمی 

  دیگر یک  با  ارتباط  در   آن  نکات  برخی  گاه،  حتی
 تا؛بی   بهشتی،حسینی)  دهندمی  نشان  را  خود
  در   توانمی   را  قرآن   علمی  اعجاز  گستره  (.92ص

  است   شده  منعکس  قرآن   در  که  موضوعاتی  تنوع
 آب  از  خداوند  که  جاآن:  نمونه  عنوانبه  یافت  را
  پرواز   از  یا  و  برده  نام  حیات  عامل   عنوانبه
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 هریک   است  اورده  میانبه  سخن...    و  پرندگان
  نهاده  بشر  روی   فرا  را  علمی  های جنبه  از  نمودی 

 هاییالیه  به  هاقرن   از  پس  است  توانسته  که  است
.  یابد   دست   علمی  شگفتی  یا  و   اعجاز  این  از

 آیات  بطن   و  هاالیه  در  علمی  مطالب  تکثر  همهاین
 جز   چیزی   است،  هدایتگری   اشاولیه  هدف  که

 خداوند  تکوین  و  تشریع  کتاب  هماهنگی 
  و  قبل   هاقرن   ،قرآن  ـ  تشریع  کتاب  که   باشد نمی

  ـ   تکوین  کتاب  از  برخی  بشر  برای   ساده  زبانی  با
  ، 1366  خویی،)  است  برداشته  پرده  ـ  طبیعت

 (. 134ص
  و   خلقت   نظام  از  کریم   قرآن  معرفی   -4

   زنده موجودات 
  کریم  قرآن  متعدد  آیات  در   که  آنچه  طبق  خداوند

 اساس  این  بر  را  خلقت  نظام  شده  اشاره  آن  به
  کرد   خلق  را  آسمان  و  زمین   ابتدا  که  کندمی   بیان

  ستارگان   و   ماه  و  خورشید  و  روز  و  شب  سپس   و
  و   کرد  نازل  آسمان  از  باران  آن   از  بعد  و  را

  در   آفرید   دیگری   از   پس  یکی  را  دیگر  موجودات
  این   همه  در  که  آفرید  خاك  از  را  انسان  میان  این

  قرآن .  دارد  وجود  هدفی  انسان  برای   هاآفرینش
 ارزش   از  تنهانه  زمان  گذشت  با  که  است   کتابی

 اعجاز زمان، پیشرفت با بلکه شودنمی  کاسته آن
  . شودمی  نمایان  بیشتر  نیز  قرآن  علمی  ارزش  و

 یقرآن  نکات  بهترین  موجودات   خلقت  و  پیدایش
  آفرینش   است  شده  بیان  زیبائی  به  که  است

  اشاره   مورد  بارها  خاك  نیز  و  آب  از  زنده  موجودات
 به  ای ویژه  توجه  میان  این  در  است   گرفته  قرار

  نظام   آفرینش  .دارد  خاك  و  آب  از  انسان  خلقت
  می   انبیاء   سوره  در  قرآن  در  خداوند  آب  از  هستی
»فرماید   و   هاآسمان  که  بینندنمی  کافران  آیا: 
  در   عظیمی   توده  صورتبه   خلقت   آغاز  در  زمین 

  سپس   و  بوده  متصل   همبه  یکپارچه  فضا،  گستره
  را   ای زنده   چیز  هر  و  ایمساخته   جدا  هم  از  را  آنها
  آیا   ایمآفریده  آب   از  گیاه  و  وحیوان  انسان  از  اعم

  پیدایش   درباره  دیگر  درجای   .«آورید؟ نمی  ایمان 
 برای   که  خدائی  آن: »فرمایدمی  هستی  و  جهان
  و   برافراشت  را  آسمان  و  گسترد  را  زمین  شما

  آورد   بیرون  آن  سبب به   که  آبی  آسمان  از  فروبارید
 را  کسی   پس  شما  روزی   برای   گوناگون  های میوه 
 کهصورتی  در  ندهید  قرار  او  مانند  و  مثل
  کسی   خداوند  از  غیر   که   دانیدمی   یعنی  .«دانیدمی 
  خلق   مخلوق  همهاین  که  نیست  قدرت  چنین  را

  نیز   و  364  ص  ،6  و  5  ج  البیان،مجمع )  کند
  دیگر   جای   در  (. 459  ص  ،2  ج  زمخشری،  کشاف،
  چنین   زنده  موجود  و  جنبده  هر   خلق  درباره

 ابتداء  را  ای جنبنده   هر   که  خداست  و: »فرمایدمی 
 راه   شکم  روی   بر  آنها  از  ای پاره   پس  آفرید،  آبی  از

  از   بعضی  و  پا  دو  روی   بر  آنها  از  ایپاره  و  روندمی 
 بخواهد  چههر  خدا  روندمی   چهارپاراه  روی   بر   آنها
  توانا   چیزی   هر  بر  خدا  حقیقت  در.  آفریندمی 

  صرفاً   انبیاء   سوره  30  آیه  و  آیه  این  در  .«است
 است   کرده  معرفی  آب  را   موجودات  آفرینش  منشأ
  آن   که: »فرمایدمی   بقره   سوره   23  آیه  در  که   آبی

 به  و  «آورد  فرود  آسمان  و  زمین  خلق  از   بعد  را
 آب   پیدایش  از  پیش  در  زمین   و  آسمان  پیوستگی 

  و   آسمان  پیوستگی  که   آنچه  مسلماً.  دارد  اشاره
 در   اتمسفر  وجود  عدم  شودمی   موجب  را  زمین

 آفرینش  مدت  .است  بوده  زمین  کره  اطراف
  مدت به  تعالیباری   حضرت  دیگر  ای آیه  در  هستی
 و  دارد  اشاره  زمین   و  آسمان  کردن خلق  زمان
»فرمایدمی    که   است  خدائی  آن  شما  پروردگار: 

  آنگاه .  کرد  خلق  روز  شش  در   را  زمین  و  هاآسمان
  در   شب  پرده  به  را  روز  پرداخت  عرش  خلقت   به

  شتاب  با  که  کرد  خلق  را   روز  و  شب  یعنی  پوشاند
  او  امر  به  ستارگان  و  ماه  و  خورشید و  پوید  آن  در

 ملک  که  باشید  آگاه  بندگان  ای   گردید  مسخّر
  اوست  فرمان   نافذ  حکم   و  خداست  خاص  آفرینش

  . «است  عالمیان  آفریننده   و  مرتبه  بلند   و  منّزه  که
 دیگر  جای   در  سپس  خاك  از  موجودات  آفرینش
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 خاك  از  انسان  خصوصبه  موجودات  خلقت   به

  را   شما  ما   که :  بدانید  پس : »فرمایدمی   کرده  اشاره
  علقه،   از  سپس   نطفه،   از  سپس  ایمآفریده  خاك  از

( احیانا)  و  کامل  خلقت  دارای   مضغه،  از  آنگاه
  روشن  شما  بر  را  خود  قدرت  تا   ناقص،  خلقت

  معین   مدتی  تا  کنیممی  اراده  را  آنچه  و.  گردانیم
  به   آیه  این  در  واقع  در  .«دهیممی  قرار  هارحم  در

  نیز  و  کند می   اشاره  انسان  خلقت  چهارگانه  مراحل
 این  مراحل  افراد  برخی  است  ممکن  که  دارد  اشاره

 صورتبه  شرایط  نبودن  دارا  واسطهبه  را  خلقت
  ناقص   صورتبه  آنها  خلقت  لذا  و  نکنند  طی  کامل

 را  شما  ما  فرمایدمی   خداوند  اینکه  البته  .شودمی 
 : فرمایدمی   دیگر  جاییدر  و  آفریدیم  خاك  از

  نیکو   است  آفریده  را  چیزی هر  که   کسیهمان
. کرد  آغاز(  خاك)  گل  از  را  انسان  آفرینش  و  آفرید

  خلقت  منشأ  یعنی   (. 14ص  ،1375  سروش،)
  پدر   که  است  این  مراد  و.  است  خاك  از  انسان
  علیه  ـ  آدم   حضرت  یعنی  ما  نخستین  بزرگ
 خلقت  چون  و  شد  آفریده  خاك  از  ـ  السالم
 در.  شودمی   منتهی  ایشان  به  آدمبنی  از  غیرآدم
  خاك   از  را  انسان  فرمایدمی   خداوند  نتیجه

 از  انسان   ظاهر  در  اگرچه  دیگر  سویی  از.  آفریدیم
 اثر   در  نطفه   آمدن  وجودبه   ولی   است  نطفه
  مانند   شوند می   روئیده   خاك  از  که  است  ای تغذیه

 و  نظم   اساس  بر   هستی   آفرینش.  حبوبات
: فرمایدمی   دیگر  جای   در   کریم  خداوند  هماهنگی 

 را  ماه   و  درخشان  را  آفتاب  که  خدائی  اوست»
 کرد  معین  منازلی  در  را  ماه  مسیر  و  داد  قرار  تابان

 را  ایام  حساب  و  سنوات  شماره  واسطهبدین   تا
 را  اینها  بدانید  خود  معاش  نظم  و  معاد  امر  برای 
  نیافریده  خلق  نظام  مصلحت  و  حق  به  جز  خدا
  مفصل   معرفت و  علم  اهل  برای   را  خود  آیات  خدا
  خلقت   به  خداوند  آیه  این  در  .«کرد  خواهد  بیان

  آنها   کارآمدی   و   صفات  و  احوال  و  ماه   و  خورشید
 برای   هم   و  بشر  دنیای   این  برای   هم   که  دارد  اشاره

 به  دیگر  جای   در  .آمد  خواهند  کاربه  حساب  روز
  عالم   گردش  و  ماه   و  خورشید  بین  در  موجود  نظم

  پرده   شکافنده  خداست  و  :فرمایدمی   کرده  اشاره
 مقرر  او  خلق  آسایش   بر  را  شب  و  صبحگاهان 

  به   معین  نظمی  به  را  ماه  و  خورشید  و  داشته
  مقتدر   تقدیر  به  عالم  ثابت  نظم   این  آورده  گردش

  برای را ستارگان چراغ که اوست نیز و داناست و
 روشن   دریا  و  بیابان  های تاریکی  در  شما  راهنمایی

 و  فهم  اهل  برای   را   خود  آیات  ما  همانا  داشته
  اوست   هم .  کردیم  بیان  تفصیل  به  فکرت
 رحم  آرامگاه  در تن  یک از را  شما  همه  کهخدائی
  حمید،  مغربی،   فغفور )  بیافرید  صلب   گاه  ودیعت
  و (  2  ش  ،ویژگان  مجله  ،وحی   حقیقت  به   نگاهی 

 تا  بارید  فرو  باران  آسمان  از  کهخدائی   اوست  هم
  بر  که  هاییدانه  و  هاسبزه   و  برویانیم   بدان  هرنبات

 دیگر  جائی  در  و  آریم  پدید  شده  چیده  هم  روی 
  کرده  اشاره   هاآسمان  تعداد  خلق   به  خداوند

»فرمایدمی    هفت   چگونه  خدا  که  ندیدید  آیا: 
  خلق   محکم  و  منظم   بسیار  طبقاتی  به  را  آسمان

 و  تابان   فروغی  را  شب   ماه  سماوات  آن  در  و.  کرد
  بنابراین   .«ساخت  فروزان  چراغی  را   روز  خورشید
 کریم قرآن متعدد آیات در کهآنچه طبق خداوند

 اساس  این  بر  را  خلقت  نظام  شده  اشاره  آن  به
  کرد   خلق  را  آسمان  و  زمین   ابتدا  که  کندمی   بیان

  ستارگان   و   ماه  و  خورشید  و  روز  و  شب  سپس   و
  و   کرد  نازل  آسمان  از  باران  آن   از  بعد  و  را

  در   آفرید   دیگری   از   پس  یکی  را  دیگر  موجودات
  این   همه  در  که  آفرید  خاك  از  را  انسان  میان  این

 وجود  هدفی   انسان  برای   آنها  بیان  و  هاآفرینش
 آفرینش  در  مسلماً: »فرمایدمی   خداوند  که  دارد

  و   شب   آمدن  یکدیگر  پی  در  و  زمین   و  هاآسمان
  کننده   قانع  هایینشانه   خردمندان  برای   روز،

 های نشانه   یقین  اهل  برای   زمین  روی   و.  هست
  مگر   پس   شما،  خود  در  و  است  کننده   متقاعد

 سوی به   را  انسان  همه  هانشانه   این  که  .بینید نمی
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  آیات   روی   از  خداوند  شناخت  هم  آن  و  هدف  یک

  همین   آنها  بارزترین  که   خداوند  های نشانه   و
 ذره   کوچکترین  از  مخلوقات  و  است  موجودات

  انتهای بی   های کهکشان   و  هاآسمان  تا  گرفته
 (. 61ص  ؛1379  ژری،) هاآسمان

  همراه  درختان  با   بشر  زندگی  پایان   و  آغاز  -5
 است 

  هستند   هاییواژه سرسبزی   و  درختکاری   درخت،
  مسائل   در  همواره  انسان  آفرینش  ابتدای   از  که

  محل   اولین   بهشت  های باغ   و  بوده  مطرح   دینی
  حوا   و   آدم  حضرت  یعنی  انسان  آغازین  زندگی

  پایانی   محل  عنوانبه   و  است  بوده(  السالم  علیهما)
  متعال  خداوند  توجه   مورد  تکوین  عالم  در  مومنین

  خاصی   انس  طبیعت  با  بشر  بنابراین  گرفته،  قرار
 گذرای   و  موقت  زندگی  محل  کهدنیایی  در  دارد

  اهمیت   از  طبیعی  منابع   و  درخت  است  آدمی
  واقع   در  است  برخوردار   بشر  زندگی  در  خاصی

  انسان  که   است  صنعتی  و  شغل  اولین  کشاورزی 
 هدایت  طریق  از  زمین  روی   بر   هبوط  از  بعد

 و  آباد  را  زمین  تا  برده  کاربه  و  فراگرفته  باطنی
  حقیقت   در  آورد  دستبه  آن  از  را  خود  مایحتاج

 مزارع  و  هاجنگل   ها،باغ   مراتع،  زمین  آبادانی  نماد
 طه  سوره  در  زمینه  این  در  کریم  قرآن  .باشند می 
  برای  را  زمین  که  خدایی  همان  :فرمایدمی  53  آیه

  آن   در   را  های راه  و   داد  قرار  آسایش  محل  شما
  انواع   که   فرستاد  آبی  آسمان  از   و  نمود  ایجاد

  آیه  در  .برآورد  تیره  خاك  از  را  گیاهان  گوناگون
 او  :فرمایدمی   همچنین   انعام  مبارکه   سوره99

 و  کردیم  نازل  آبی  آسمان  از  که  است  کسی
  آن   از  و  رویاندیم  گوناگون  گیاهان  آن  وسیلهبه

  آن  واز  ساختیم  خارج   سبز  های شاخه  و  هاساقه 
 هایرشته   با   هاییشکوفه   و  متراکم  های دانه

 زیتون  انواع  از  هاییباغ  و  فرستادیم  بیرون  باریک
  گاهی   و  یکدیگر  به  شبیه  گاهی  و  انار   و  انجیر  و

  آن   میوه  به  دهدمی   میوه  کههنگامی  .شباهت بی 

  مومنین   برای   آن  در  که  بنگرید  رسیدنش  طرز  و
 در . است قرارگرفته هایینشانه  خداوند عظمت از

  سرزمین ) :فرمایدمی  اعراف مبارکه سوره  58 آیه
  اما   و  رویدمی  پروردگار  فرمان  به  گیاهش  پاکیزه

  گیاه   جز   زارشوره  و  بدطینت  و  بد  های سرزمین 
  روید نمی  و  شودنمی  سبز  آن  از  ناچیز  و  ارزشبی 

 و  قرآن  انجیل،  تورات،  میان  ای مقایسه  بوکای،)
 (.71 ـ 70 ص علم،
 است  زمین آبادانی  انسان رسالت  -6

  را   زمین  تا  داده  ماموریت  انسان  به  متعال  خدای 
  است   زمین   آبادانی  انسان   رسالت  گویا  .کند   آباد
  شده نقل (  ع)  علی  امام   از  روایتی  آیه  این  تفسیر  در
 هاانسان  معاش  کسب  بندی تقسیم   با  ایشان  که

  و  زمین  آبادکردن  در  را  موارد  این  از  یکی
 اشاره  آیه  تفسیر  در   حضرت  و  دانسته  کشاورزی 

  به   سبحان  خداوند  که  دانستیم  :فرمایدمی   شده
  نیازهای   تا  نمود  امر  زمین  آبادانی  و  کشاورزی 

  ...   و  گندم  از  آنچه  از  مردم  معیشتی  و  غذایی
 امام   دیگری   روایات  در  .گردد  تامین  رویدمی 

  زمین   آبادانی  در  هاانسان  همت  فلسفه(  ع)  صادق
  و   انددانسته  خاك  و  آب  از  آدمی  آفرینش  را

  خاك   و  آب  از  را  انسان  متعال  خداوند  اندفرموده
  همت   طبیعی  طوربه   هم  دلیل  همینبه  آفرید
 پیام   شیرازی،  مکارم . )  است  خاك  و  آب   در  آدمی
 (. 144/ 8 ،قرآن
 اسالم  دین  در  گیاهان  و درختان اهمیت -7

 دارویی   غذایی،  ارزش  و  درختان  گیاهان،  اهمیت
 رفتاری   و  اخالقی  تاثیرات  همچنین   و  صنعتی   و

 گرفته   قرار  هاآن  ثمرات  و  هامیوه   از  بعضی  در  که
  مند بهره  آن  از  زنده  موجودات  و   هاانسان  و

  صادق   امام  .نیست  پوشیده  کسبرهیچ  شوندمی 
  ایشان   برجسته  شاگردان  از  که  مفضل  به(  ع)

  آن  مختلف انواع و گیاهان این در  :فرمودند است
 عنوان به   هابرگ  خوردن،  برای   ها میوه   کن،  تفکر

  برای  چوب  و  آتش،  تهیه  برای   هیزم  و  علوفه
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  . است  شده  آفریده  ...  و  نجاری   انواع   در  استفاده

  شک   دشتی  و  بیابانی  گیاهان  فلسفه  در  شما
  آفریده  بیهوده  که  اندیشیدمی   خود  با  و  دارید
  و  است  حیوانات  غذای   آنها  کهحالی  در  اندشده 
  سودمند   بسیار  هابیماری   از  بسیاری   معالجه  برای 
 روایت  این  در(  ع)  صادق  حضرت  واقع   در  .است

  چیستی   خصوص  در  تفکر  به  را  مومنین  معروف،
  مردم  تا  نمایندمی  دعوت  گیاهان  جایگاه  اهمیت  و

 از  یکی  عنوانبه  درختان  و  گیاهان  عظمت  به
 اتجاهات)  ببرندپی   الهی   های خلقت  سودمندترین

 (. 650 ص  ،2  ج التفسیر،
 اسالم در کشاورز مقام و کشاورزی  جایگاه -8
  کار  که  شده  تصریح  مطلب  این  بر  کریم  قرآن  در
  و   رشد  و  است  انسان  وظیفه  کشاورزی   فعالیت  و

  در   .است  متعال  خداوند  دستبه  آن  پرورش  و  نمو
  متعال   خداوند  واقعه  مبارکه  سوره  63  یهآ

  زراعت   ما  یاری   بدون  را  آن  شما  آیا)  :فرمایندمی 
( نماییممی   زراعت  را  آن  که  هستیم  ما  یا  کنیدمی 
 اسالم   مکرم  پیامبر  از  البیانمجمع  تفسیر  در
  کس هیچ  :فرمودند  ایشان  که  شده   نقل(  ص)

  من  بگوید  بلکه  کردم  زراعت  من  که   نگوید  ازشما
 عنوان به  درختکاری   از(  ص)  اکرم  پیامبر  .کاشتم
  مستدرك   در  و  کردند  یاد  مستمر  و  جاریه  صدقه

  مسلمانی:  فرمودند  460  ص13  جلد  الوسائل
 که   بدهد  انجام  زراعتی  یا  بکارد  درختی  که  نیست
  مگر   کنند  تغذیه  آن   از  چارپایانی  یا  پرنده  یا  انسان
 ایوب  ابو   .شود  شمرده  ای صدقه  او  برای   آنکه

  :فرمود  حضرت  که   کرده   نقل  پیامبر   از  انصاری 
 همانبه  خداوند دهد  میوه  تا  بکارد  نهالی  هرکس
 .داد  خواهد  ثواب  او  به  دهدمی   میوه  که  میزان

  و   ستم  بدون  هرکس   :فرمودند  پیامبر  همچنین
  از   خدا  بندگان  کهزمانی   تا  بکارد  درختی  تجاوز

  نوشته   ثواب  و  پاداش   او  برای   کنندمی   استفاده  آن
 جمله   از  را  درختکاری (  ع)  صادق  امام  .شودمی 

 از  پس  را  آن  فایده   مومن  که  انددانسته  اعمالی

  ایجاریه  صدقه  که  معنیبدین   دید  خواهد  مرگش
  . رسید   خواهد  بدو   مرگ   از  بعد  ثوابش  که   است

  در   صدوق  شیخ  که  است  مهم   قدرآن  درختکاری 
  قیامت   اگر  :اندفرموده  پیامبر  قول  از  خصال  کتاب

  ایهسته   و  نهال  شما  دست  در  و  شود  برپا  نیز
  انجام  راآن  و  نکن  درنگ  بکاری   توانستی   اگر  باشد
 از  کههنگامی   (.52  ص  ؛1369گلشنی،)  بده

  است   برتر  مال  کدام  شودمی   پرسیده  پیامبر
  که   است  زراعتی  مال  باالترین  :فرمایندمی 

  حق   و  کندمی   مراقبت  آن  از  و  کاردمی   صاحبش 
 که   پردازدمی   محصول  آوری جمع  روز  راآن

 موقع  آن  زکات  و  خمس  که  است  مالی  بهترین
 و  فقرا  حق  و  بشود  پرداخته  محصول  آوری جمع
  همچنین   .شود  گرفته   درنظر  آن  در  هم  ایتام

( ع)  صادق  امام  از  گویدمی   عطیه   بن  محمد
  کار  انبیا  برای   ها شغل  میان  در  خداوند  :شنیدم

 قطره   یک  از  تا  برگزید  را  دامپروری   و  کشاورزی 
  علی   حضرت  همچنین  .نباشند   ناخشنود   اسمانی

  آنها   با  و  کند  پیدا  خاك  و  آب  هرکس  :فرمود(  ع)
 .راندمی  خود  از  را  او  خدا  بماند  فقیر  و  نیازمند

  اقتصاد   نتواند  فردی  دیگر  های راه   از  اگر  یعنی
  کشاورزی  طریق  از  بتواند  اگر  نماید  تامین  را  خود

 بهای   بایستمی  نماید  تامین  را   خود  معاش
 صادق   حضرت  از  شخصی  .ورزد  اهتمام  مسئله
  کار   کشاوری   معتقدند   مردم  از  برخی   : پرسید

  عار   خود  برای   را  کاراین  و  است   ناپسندی 
  و  زراعت  :فرمودند  پاسخ  در  حضرت  .دانندمی 

  تر حالل  عملی  هیچ  قسم  خدابه  کنید  کشاورزی 
 خدا  به  :دادند  ادامه  سپس  نیست  آن  از  ترپاك  و

  مهدی   ظهور  عصر  در  دجال  خروج  از  پس  قسم
 خواهد   پیدا  رونق  زراعت  و  کشاورزی (  ع)  موعود

 اساسی  و  راهبردی   دستورات  از  مهمی   بخش  .کرد
  به   توصیه  مقاومتی  اقتصاد  در  رهبری   معظم   مقام
  و   آن  از  حمایت  و   دادن  رونق  و  کشاورزی   بر  تکیه

  کشاورزی  محصوالت  رویهبی  وارادت  از  جلوگیری 
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 که  است  داخلی  کشاورزی  از   حمایت  برای 

  اهتمام   مهم  این  به  مختلف  های دولت   متاسفانه
 روایتی  در(  ع)  باقر  امام  . اندنداشته   کافی

  که  است  زراعتی  کارها  باالترین)  :اندفرموده
  در  (شوندمی   منتفع  آن  از  همه  و   کندمی   کشاورز
  اهلل علی  و)  آیه  ذیل   در  2  جلد  عیاشی  تفسیر

  شده   نقل(  ع)  صادق   امام  از(  المومنون  فلیتوکل 
  . انددانسته  کشاورزان  را  آیه  این  مصداق  حضرت

 کشاورزان  کنندمی  توکل  خدا  بر  کهکسانی   یعنی
 امام   از  گویدمی  هارون   بن  یزید  همچنین   .هستند
 کشاورزان  :فرمودند  حضرت  شنیدم   صادق

 زراعت  را  طیباتی  هستند   جامعه  های گنج 
 بیرون  خاك  دل   از  راآن  خداوند  که  کنندمی 
 جایگاه  نیکوترین  قیامت  روز   در  خداوند   و  آوردمی 
  مبارك   نامبه   آنها  و  داشت  خواهند  مردم  بین  از   را

 خود  کشاورزان  وجود  یعنی  شوندمی   خوانده  فرا
  صادق   امام   همچنین  .است   مبارکی  و  برکت   مظهر

 است  کشاورزی   بزرگ  کیمیای   :اندفرموده(  ع)
 (.25 ص اسالم، در قرآن  طباطبایی،)
 کند می نازل را الهی عذاب درختان  قطع -9

  آیات   و  روایات  به   که   علمی  با  رهبری   معظم  مقام
 دارند  درختکاری   و   درخت  اهمیت  بر مبنی  قرآن

 افزایش   و  درختکاری   مسئله   به   اهتمام   با   ساله   هر
  خود   دستان  به   درخت  کاشت  و  سبز  فضای 

  متذکر   مسئوالن  به   را  مسئله  این  اهمیت
  و   است  مهم  پیش  از  بیش  امروزه  آنچه  .شوندمی 
 بگیرد   قرار  اندرکاراندست  موردتوجه  بایستمی 

 خطر  با  را  زیست  محیط  ای مسئله  هر  از  بیش  و
  و   مراتع  بردنبین  از  و  درختان  قطع  کرده  مواجه
  مطامع   از  جدای   متاسفانه   که  است  هاجنگل 

 نابودی   موجب  که  یانیچقاچاق  و  سوداگران
 و   ادارات  از  برخی  شوندمی  درختان  و  هاجنگل 

 برای   هاوزارتخانه  مسئولین   و  دولتی   نهادهای 
 درختان  قطع  را   راه  اولین  سازهایشان  و  ساخت

  مسئولین   همواره  رهبری   معظم  مقام   که  دانندمی 

 در   حتی   اندنموده  نهی  هافعالیت   اینگونه  از  را
 نمودن  قطع(  السالمعلیهم )  بیت  اهل  هم  روایات

  . انددانسته   الهی  عذاب  نزول   موجب  را  درختان
 قطع   را  درختان  هرگز)  اندفرموده(  ع)  صادق  امام

 نازل  شما  بر  شدیدی   عذاب  خداوند  که  نکنید
  کردن  قطع    آمده  روایات  از  برخی  در(  کرد  خواهد

  طبیعت   و  زیست  محیط  نابودی   و  درختان
  دارد   همراهبه  را  خداوند  غضب  آدمی  دستبه
 الهی  عذاب  آثار  از  یکی  خشکسالی  که  طوری به
  مردم   صادق  امام  زمان  در  شاید  . است  بارهاین  در
  و   شدند می   زدهشگفت   روایاتی  چنین   شنیدن   از
  درختان   جایگاه  و  عظمت   اهمیت  امروز  درستی به
  نقش   که  امروزه  کردند،نمی  درك  زندگی  در  را

  کاهش   و  آلودگی  کاهش  و  هوا  تلطیف  در  درختان
  بسیاری   و  آرامش  و  روحی  نشاط  ایجاد  ها،سیالب

 آثار   سوآن  از  و  است  شده  شناخته  فواید  دیگر  از
  زیست   محیط  نابودی   و  درختان  قطع  مخرب

  و   حیاتی  نقش  است  شده   ثابت   علمی  لحاظبه
(  ع)  محمد  آل  صادق  تاکیدات  محیطی   زیست

  در   بدانیم  است  جالب  شودمی   روشن  خوبیبه
  قطع   با  مبارزه  بر عالوه  دین  بزرگان  روش  و  سیره

 شد می   قطع  درختی  اگر  لزوم  درصورت  درختان
 دیگری   درخت  آن   جای به   نمودندمی   ملزم  را  خود

 دینی  روایات  و  هاآموزه   به   توجه  با   بنابراین  .بکارند 
  شوند می   درختانی  قطع  به  مجبور  مسئولین  اگر

  درخت   دیگری   جای   در  تعداد  همانبه   حتما
  نگیرند  قرار  الهی  غضب  و  خشم  مورد  تا  بکارند

 از   یکی   (.40ص   اسالم،  شناخت  )بهشتی، 
  آن  بودن  کامل  اسالم،   مبین  دین  های زیبایی

 چیزهیچ  دین  این  در  دیگر،  تعبیر   به.  است
  و  نیفتاده  قلم  از  و  نشده  گرفته   نادیده  ارزشمندی 

 قرار  نهی   یا  امر  مورد  آن  اهمیت  میزانبه   هرچیز
  قرآن  در که الهی های نعمت از یکی . است  گرفته
.  است   درخت  است،  شده   تأکید  آن  بر  بسیار  کریم
  توجه  قابل  موضوع  درخت،  نخست،  نظر  در  گرچه
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  در   جاویدان  دین  یک  که  نیست  نظری   دقت  و

 دقت  اما  ورزد،  تأکید   آن  اهمیت  بر  جاهلیت   عصر
  یکی  الهی،  نعمت  این  که  دهدمی  نشان  ترفزون

  تجلیات   از  ای جلوه  و  خلقت  مظاهر  زیباترین  از
  گرانبهاترین   از  درخت.  است  عالم  آفریدگار

  و   است   انسان  برای   دانا  خداوند  های آفریده
 تمامی   زندگی  در  که  حیاتی  نقش  دلیلبه

  باشد می  دارا  هاانسان  خصوصبه  زنده،  موجودات
  در   .است  گرفته  قرار  خاص  توجه  مورد   اسالم  در

  هفته   اسفند  22  تا  15  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
  به   توجه  با  است  شده  گذاری نام  طبیعی  منابع

  منابع   از  حفاظت  و  سبز  فضای   لزوم  اهمیت
  با   گفتگویی  در   زیست  محیط  و  طبیعی
 پورنصراهلل  جواد  دکتر  المسمین  و   االسالمحجت

  و  درختکاری   اهمیت  دینی  محقق  و  کارشناس
  دیدگاه   و  اسالم  منظر  از  را  زیست  محیط  به  توجه

  ساجدی، )  دادیم  قرار  بررسی  مورد(  ع)  معصومین
  کتاب   هرمنوتیکی  و  تفسیری   مکاتب   تاریخچه
 (.298 ص مقدس،

  قرآن  منظر  از  آن   حقوق  و  زیست  محیط  -10
 کریم 
  مصونیت   بر  خود  های آموزه  در   کریم  قرآن

  محیطی   زیست  تعادل  و  طبیعی  منابع   و  طبیعت 
 و  است  ورزیده  تأکید  تعدی   و  تجاوز  هرگونه  از

  و   زمین   در  افساد  را  طبیعت   به  تعدی   و  تجاوز
  دانسته  دنیوی   مسئولیت   و  اخروی   عذاب  موجب

  بیولوژیکی   حیات  که   طبیعی   زیست  محیط   .است
 استمرار  و  گـرفته  شکـل  آن  در  جانوران  و   گیاهان

 که  است  برخوردار  اهمیتی  چنان  از  یابدمی 
 دیگر  و  انسان  زیستی  موضوع   مهمترین  عنوانبه

 از   است   گرفته  قرار  توجهمورد  زنده  موجودات
  و   تأسیسات  از  ناشی   صنعتی  تمدن  دیگر  طرف
  تمدن   و  هاانسان  زندگی  محل  و  هامکان  و  بناها

  و   هاانسان  اجتماعی  مناسبات  به   مربوط   مدنی 
  محیط   با  طبیعی  زیست  محیط  متقابل   تأثیر

 عمیق   مطالعه  به   را  پژوهدین  هر  انسانی  زیست
  در  دین  موضع  دریافت  جـهت  دینی  متون

 مهمترین  کریم  قرآن.  خواندمی  فرا  زمیـنهاین
  محیط  زمینه   در  اسالم  دین  موضع  شناخت  منبع

 که  پژوهی-قرآن  است  انسانی  و   طبیعی  زیست
 به  را  انسانی  و   طبیعی  زیست  محیط  مسأله
  دنبال هب  داردمی  عرضه  کریم  قرآن   های آموزه

  زمینه   در  الهی  کتاب  آن  دیدگاه  به  دستیابی
  در   ونبایدها  باید  و  زیست  محیط   توصیف

  ؛ 1391  موسوی،)  است  آن  با   هاانسان   مناسبات
 . (78 ص
 تصدیقی  و تصوری مبادی  -11

 نشأت  طبیعی  علوم  از  زیست  محیط  مفهوم
  ناشی   شهرسـازی   و  معماری   علوم  از  یا  گـیردمی 
 آن  نخست  مفهوم  به  زیست  محیط  شودمی 

 بین   تعادل  و  طبیعی  های پدیده  از  ای مجموعه
  بیولوژیکی   حیات  که  است  طبیعت  در  مؤثر  عناصر

  محیط   و.  نمایدمی   تضمین  را  جانوران  و  گیاهان
  که   است  تعاملی  و  رابطه  دوّم  مفهوم   به  زیست

 شودمی  ایجاد  آن  در  که  محیطی  و  تأسیسات  بین 
 خاك،  برای   زیست  محیط   بنابراین.  دارد  وجود

  و   حیوانات  انواع  و(  طبیعی  منابع)  هوا  و  آب
(  طبیعت)  آنها  بین  بیولوژیک  تعادل  و  گیاهان

 دانشی  اکولوژی   .رودمی   کاربه  آن  مناظر  و  شهر
  و  گیاهان  ـ  جانداران  انواع  مطالعۀ  به  که  است

  و   پردازدمی   آنها   طبیعی   محیط  در  حیوانات
  و   شرایط  اکولوژیک  تعادل  از   مراد  بنابراین

 و  گیردمی   شکل  طبیعت  در  که  است  مناسباتی
  تضمین   را  هاانسان  و  حیوانات  گیاهان،   حیات

  فراهم   را  آنها  مندی بهره   حداکثر  امکان  و  نمایدمی 
  محیط   و   اکولوژی   مفهوم  دو  امروزه .  آوردمی 

 که  نحوی به   اندیافته  تقریب  هم  به  نحوی به  زیست
  محیط   از  دفاع  قشر  مهمترین   به   هااکولوژیست

 های رسالت  از  یکی  آنها  و  اندشده   تبدیل  زیست
  زیست  محیط  مناسبات  تعادل  حفظ  را  خود  مهم
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 چنان  از   آن  اعم  معنای به  زیست  محیط  .دانندمی 

  عناصر   برعالوه  که  است  برخوردار  ای گستره 
  انسان   زندگی   کیفیت  مسألۀ  آن،  تعادل  و  طبیعت 

 قدرت  و  استعداد  با   انسان  شود،می   شامل  را
  آفرینندگی   قدرت  با  و  طبیعت  مسخرسازی 

  با   طبیعت  عناصر  تلفیق  با   است  قادر  خویش
  زندگی،   محل  در   خویش  زندگی  کیفیت   عناصر

 خـویش  برای   را   زیستی  محیط  تفریح،  و  کار
  طبیعت،   از  مندی بهره   ضمن  کـه  ببخشد   سامان

  که   آورد  پدید  را   معنوی   و  تاریخی  فرهنگی،  ابعاد
  و   است  زیست  محیط  انسانی  بُعد   دهندۀشکل

 زیست محیط معنوی  بُعد به آن از است شایسته
  محیط  حقوق. (56 ص ،1384)غالمی،  شود یاد

  مطالعۀ   به  که  است  حقوق  علم  از  ای شاخه  زیست،
  زیست  محیط  زمینۀ   در  موجود  حقوقی  قواعد

  آن   اهداف  از  یکی  که  پردازد،می   انسانی  و  طبیعی
  با  رابطۀ  در  طبیعت  اکولوژیک  تعادل  حفظ

  محیط   حقوق  بنابراین .  است  انسان  های فعالیت 
 و  عناصر  روی بر   را  انسانها  های فعالیت   زیست
 و  بخشدمی   سازمان  و  تعریف  طبیعی  های محیط 
 اخالق  .نمایدمی  تضمین  را  بهتر  زندگی  کیفیت
  از   ای مجموعه  بر  مشتمل  زیست،   محیط
  زمینۀ  در  ارشادی   های بایسته  و  اخالقی  های گزاره

 از  یکی   که  است  انسانی  و  طبیعی  زیست  محیط
  محیط   و  طبیعت  با   معنوی   رابطۀ  ایجاد  آن  اهداف
 قواعد  اجرایی  ضمانت  بهبود  و   انسانی  زیست

 و   طبیعی   زیست  محیط   زمینۀ  در  شده شناسایی 
 سند   کریم  قرآن  .هاستانسان  وجدان  در  انسانی
  از   توصیفی  هاییگزاره   بر  مشتمل  وحی  نهایی

 با  انسان  رابطه  به  نسبت  دستوری   و  طبیعت
 قواعد  به  توانمی  آنها  مجموع  از  که  است  طبیعت
  محیط   زمینۀ  در  قرآن  نظر  مورد  حقوقی  و  اخالقی
  حبنکه)  یافت  دست   انسانی  و  طبیعی   زیست

 . (102 ص ، 1392 المیدانی،

  اخالقی   هایآموزه  و   ی قرآن  اساسی  مفاهیم   -12
 زیست  محیط زمینة  در آن  حقوقی  و

  الهی   کتاب  کاملترین  و  مهمترین  کریم  قرآن
  شناسایی   در  که   است   کلیدی   واژگان  متضمن 
  ارشادات   و  آن  دهندۀ شکل   عناصر  و  زیست  محیط
 مؤثر  آن  به  مربوط  حقوقی  الزامات  و  اخالقی

 خالفت،   آیه،  رحمت،  خلقت،  های واژه  افتادمی 
  قرآن   موضع  که  هستند  کلماتی  جمله  از  مالکیت 

  مبدأ   .دهندمی   دستبه   را  زمینه  این  در  کریم
 کریم  قرآن.  است  متعال  خداوند  آفرینش  پیدایش

 دانسته  خداوندی   مخصوص  را  ستایش  و  حمد
  اَلْحَمْدُ . »است  زمین   و  هاآسمان  خالق  که   است

)االرْض  وَ  السَّمَوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِی   هلل (  1/انعام...« 
 اَحْسَنَ  اَلَّذِی »  آفرید  نیک  آفرید  چه  هر   که  خالقی

 و  هاپدیده  بنابراین(  7  /سجده)  «خَلَقَهُ  شَیْءٍ   کُلَّ
. برخوردارند  آفرینشی  زیبایی  و  حسن   از  هاآفریده
  آن  از  ناشی   موجودات  آفرینشی  حسن  و  زیبایی

 اندشده   آفریده  عدالت  بستر  در  آنها  که  است
  قامت   بالعدل: »فرمود(  ص)  اکرم  رسول  چنانکه

  ، 4ج  ،1405  جمهور،  ابی  ابن)  «واألرض   السموات
  در   خداوند  ترازوی   عدل  اصواًل  و(  150ح  ،103ص
»است  آفرینش  امر  وَضَعَ  وَ  رَفَعَهَا  السَّمَاءَ  وَ. 

 که  حق  اساس  بر  خلقت  و(  9  /الرحمن)  «الْمِیزَانَ 
  خَلَقْنَا  مَا»  است  گرفته  شکل  است   عدل  مالزم

...« بِالْحَقّ  اِاّل  بَیْنَهُمَا  مَا  وَ  األرْضَ  وَ   السَّمَوَاتِ
  عدالت   و  حق  اساس  بر  خداوند  لذا(  3  /احقاف)

  مند بهره   داشت  آنرا  شایستگی  که  موجودی   هر
 هدایت   خود  تکاملی   مسیر  در  را  آن  و  ساخت
  ثُمَّ  خَلْقَهُ  شَیْءٍ  کُلَّ  اَعْطَی  الَّذِی   رَبَّنَا»  فرمود
 و  هستی   آفرینش  جهتبدین (  50  /طه)  «هَدی 

  قرآن  آیات  براساس.  است  ستایش  قابل  طبیعت 
 الهی  رحمت  از  آفرینش  موجودات  همه  کریم
 /اعراف)  «شَیْءٍ  کُلَّ  وَسِعَتْ  رَحْمَتِی  وَ. »مندندبهره 
 « عِلْماً   وَ  رَحْمَه  شَیْءٍ  کُلَّ  وَسِعَت  رَبَّنَا »  ،(156

 رحمت  فراگیری   بر  دینی  متون  در(  7  /غافر)
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  إنی  اللّهم»  است  شده  تأکید   اشیاء   همه  بر  خداوند
 از  و1  «شیء  کلّ   وسعت  الّتی  برحمتک   اسئلک

 غضب  بر  آن  تقدم  رحمت  این  ویژگی  مهمترین
  یا . »دارد  تقدم  غضبش   بر  او  رحمت.  است  الهی
  سابقه   رحمت  لذا  .2.  «غضبه  رحمته  سبقت  من

  است   ثابت   و  فراگـیر  جـریان  یک  الهی
  و   آفرینش  نظام  در  که   گفت  توانمی   جـهتبدین 

)دارد  اصالت  رحمت  طبیعت،   ، 1353  مطهری،. 
  نمود  الهی   رحمت  های جلوه  از  یکی(  246  ص

  دارای  آفرینش  دستگاه.  است  طبیعت  تطهیر
  بر   شواهدی   طبیعت  در  است  تطهیر  ویژگی
  مثالً   است  مشهود  خصیصه  این  بودن  نهادینه

 هوا  کربنیک  انیدرید  گاز  گیاهان  و  دریاها  اینکه
  هوا   اگر  کنندمی  تصفیه  را  جو  و  گیرندمی  را

  محیط   دل  در  شده  نهادینه  پاالیشگاه  بوسیلۀ
 مدت  در  زمین  جو  شدنمی  پاالیش  زیست

 دست   از  را  خود  زیستگاهی   صالحیت  کوتاهی
 و  گشتمی   غیرممکن  آن  در  تنفس  زیرا  دادمی 

 تجزیه  و  میرندمی   که  حیواناتی  های الشه  تجزیه
  یک   گرددمی   دفع   زنده  موجودات  از  که  زوائدی 

  محیط   و  طبیعت  تطهیر  و  پاالیش  از  دیگر  نمونه
  طبیعت  نظام  در  خداوند  رحمت  غلبه   است  زیست

  و   سالمت  اصالت  پشتوانه  زیست  محیط  و
  و   هاآسمان  کریم  قرآن  . است  آن  در  پاکیزگی 

 اهللُ  خَلَقَ. »داندمی   خداوند  عظمت  آیه  را  زمین
 آلیه  ذَلکَ  فِی  إنَّ  بِالْحَقّ  األرْضَ  وَ  السَّمَوَاتِ

»44/عنکبوت)  «لِلْمُؤْمِنین   خَلْقُ   آیَاتِهِ  مِنْ  وَ( 
  إِنَّ   اَلْوانکُمْ  وَ  اَلْسِنَتِکُمْ  اخْتِالفِ  وَ  وَالْأرْض  السَّمَواتِ

  خداوند (  22  /روم)  «لِلْعَالَمِین  آلیاتٍ  ذَلِکَ  فِی
 دانسته  خود  از  ای آیه  زمین  در   را  گیاهان  روییدن

  کُلِّ   مِنْ   فِیهَا  اَنْبَتْنَا  کَمْ  االرضِ  إلَی  یَرَوْ  اَوَلَمْ»  است
  اَکْثَرُهُمْ   کَانَ   مَا  وَ  آلیه  ذَلِکَ  فِی  إنّ  کَرِیمٍ  زَوْجٍ

 و عسل  زنبور زندگی  و( 8 و 7 /شعراء) «مُؤمنین
  عسل   تولید  برای   هاگل   شهد  از  گیری بهره 

  شده   تلقی  تفکر  اهل  برای   نشانه  و  آیه  بر  مشتمل

 تَتَّخِذُونَ   االعْنَابِ  وَ  النَّخیلِ  ثَمَرَات  مِنْ  وَ. »است
 لقومٍ  آلیه  ذلکَ  فی   إنَّ  حَسَناً  رِزْقاً  وَ  سَکَراً  مِنْهُ

 قرآن   شناسیجهان  در  لذا(  67  /نحل)  «یَعْقِلُونَ
 آیات  مصادیق  از  زیست  محـیط و  طبیعت  کریم،
  است   متعال   خداوند  تجلیگاه  طبیعت.  است   الهی

 دریافت  را  الهی  حضور  آن  جای   جای  در  انسان  که
(  115  /بقره)  «اهلل  وَجْهُ  فَثَمَّ  تُوَلُو  اَیْنَمَا  وَ. »کندمی 

  ماه،   خورشید،  ستارگان،   آسمان،  از  کریم  قرآن
  دریاها،   در  هاکشتی  حرکت  باد،  جریان  باران،  ابر،

  را   محسوس  امر  هر  باالخره  و  حیوانات  گیاهان،
 عنوانبه   بیندمی  خود  اطراف  در  بشر  که

  کرد   تفکر  و  اندیشید  باید  آن  درباره  که  موضوعاتی
  . (70  ص   ،2ج  ، 1381  مطهری،)  است   نموده  یاد

 در  مطالعه  و  دقت   به  را  انسان  خداوند  چنانکه
  ماذا   انظروا  قُلْ»  خواندمی  فرا  زمین  و  هاآسمان

 قرآن   در.  (101  /یونس« ) االرض  و  السّموات  فی
  زمین   در  خویش  خلیفۀ  را  انسان  خداوند  کریم،

»است  نموده  معرفی  األرض  فی  جاعل  انی. 
 اسمائی  علم  را  آن  سرّ  و(  30  /بقره)  «خلیفه
  علّم . »است  آموخته  آدمیان  به  که  است  دانسته

  قمی   تفسیر  در(  31  /بقره...« ) کلّها  االسماء  آدم
  آدم  علم  و»  شریفۀ  آیۀ  در  اسماء  از  مراد  زمینه  در

: فرمود(  ع)  امام  که  است  آمده...«  کلها  االسماء
 حیوانات  و  گیاهان  دواها،  دریاها،  ها،کوه   اسامی»

 مرحوم   و(  45  ص   ،1ج   ،1404  قمی، )  .3.  «است
 قرآن ال  تفسیر  فی  المیزان  در  طباطبایی   عالمه

  نقل   عطار  سرحان  بن  داوود  از  نقل   به  را  روایتی
(  ع)  صادق  امام  محضر  داشت  اظهار  که  کندمی 

  خوردیم،   غذا  ما  و  آوردند،  سفره   داد  دستور   بودم
  ، لگن)  سناندست  و  طشت  فرمود  دستور  سپس
 شوم  فدایت:  داشتم   عرضه.  آوردند  آنرا،(  حوله

 الخ  «االسماء  آدم  علم  و»    آیۀ  در  اسماء  از   منظور
 آن   از  نیز   سناندست   و  طشت   همین  آیا  چیست؟

 و  هاتنگه   و  هادره:  فرمود  حضرت  است؟  اسماء
  به   اشاره  خود  دست   با  و  است  آن  از  هابیابان 
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)کرد  هابلندی   و  هاپستی    ، 1405  طباطبایی،« 

 سازی نهادینه   با   خداوند  بنابراین  .(120  ص  ،1ج
  و   طبیعت  بر  سلطه  در  انسان  برای   علمی  ظرفیت

  است   داده  قرار  آن  در  خویش  خلیفه  را  او  زمین 
 و»  گمارد  همت  آن  عمران  و   آبادانی   به  تا

 گیری بهره  به را  او و (61 /هود)  «فیها استعمرکم
.  است  خوانده  فرا  زمین  در   خود  فضل  و  مواهب  از
 اطراف  به  تا  ،(10  /جمعه)  «اهلل  فضل  من  ابتغوا  و»
  جوید  بهره آن  روزی  از و بردارد قدم  آن اکناف و
  فی   فامْشوا  ذَلُواًل  األرض  لکم   جعل  الّذی   هو»

  / ملک )  «النُشُور  الیه  و  رزقه  من  وکُلُوا  مناکبها
  در  خداوند  خلیفه  و  جانشین   انسان   لذا  .(15

 و  جانشینی  است  زمین  آبادانی  و  عمران  استعمار،
  به   را  زمین  امانت  او  که  نمایدمی  ایجاب  خالفت
 و  تخریب  هرگونه  از   راآن  و  نموده  حفظ  نیکویی

  به   نسبت  علم  و  دانش  با  و  دارد  نگه  مصون  فساد
 زیست  فضای   و  بکوشد  زمین  عمران  و  وری بهره 

  امکان   و  نماید  تضمین  را  دیگر  موجودات  محیطی
  همۀ   برای   را  همیشگی   و  گانیهمه  وری بهره 

 خداوند  ذکر.  آورد  فراهم  زمین  در  موجودات 
  زمین  در  او  جانشینی  و  خالفت  یادآوری  و  متعال

  چیز  همه  بر  مقدس  ذات  آن  بودن  محیط   درك  و
  رمز (  126/نساء)  «مُحِیطاً  شیءٍ  بکل  اهلل  کان  و»...  
 آن   زیستی  تعادل  حفظ   با   طبیعت  از  وری بهره 
  بر حاکم های سنت به عالم های انسان  تنها. است

  از   خالفت  در  خویش  تعهدات  به  پایبند  و  طبیعت 
  آن  از  نادرست  وری بهره   و  طبیعت  سازی آلوده

 در  را  خویش  همت   تمامی  و  ورزندمی   اجتناب
  .گیرند می   کاربه  زیست  محیط  تعادل  حفظ
 همه   و  طبیعت  حفیظ  خداوند  که  گونههمان

  شیء   کل  عَلَی  ربّی  إنَّ»  است  آن  موجودات
 و  منابع   باید  نیز   او  خلیفۀ(  57  /هود)  «حفیظٌ
  از  را...  و حیوانات گیاهان، از اعم طبیعی مواهب
  تعبیر   به.  نماید  حفظ  شدنتلف  تخریب،  نابودی،

  ایودیعه  طبیعت  همۀ  و  آسمان  آب،  زمین،   دیگر

 برای  و شده سپرده انسان دستبه  که الهی است
 این  از.  است  آمده  پدید  آنها  از  متعادل  استفاده

  نصر، )  است   طبیعت  حفظ   مسئول  انسان  روی 
  حرمت   بر(  ص)  اکرم  پیامبر   .(204  ص   ،1382
  منزلۀ به  را  آن  و  ورزدمی   تأکید  زمین  بر   نهادن
  معرفی  نمایدمی  ارتزاق  آن  از  انسان  که  مادری 

  خبر   انسان  بد  و  نیک  اعمال  از  که  نمایدمی 
  إنّه   و  امّکم   فانّها  األرض  من  تحفّظوا»  دهدمی 

 هی  و  اال   شرّاً  أو  خیراً  علیها  عاملٍ  احدٍ  من  لیس
 جمله  از(  226ص   الفصاحه،   نهج)  «به  مُخْبِره
  کیفیت   داد  خواهد  خبر  آن  از  زمین  که  اموری 

  آن  منابع  و  عناصر  از  انسان  حفاظت  و  وری بهره 
  اسالمی  جمهوری   اساسی   قانون  قانونگذار  .است
  سنت   و  کریم  قرآن   های آموزه   از  استفاده   با  ایران
  حفظ   زمینۀ   در  پنجاهم  اصل  در(  ص)  اکرمنبی 

  جمهوری  در: »است  نموده  مقرر  زیست  محیط
  و   امروز  نسل  که   زیست  محیط  حفظ   اسالمی

 اجتماعی  حیات  آن  در  باید  بعد  های نسل
  تلقی   عمومی  وظیفۀ   باشند  داشته  رشدی روبه
  آن  غیر  و  اقتصادی   های فعالیت   رو این  از  گرددمی 
  غیرقابل   تخریب  یا  زیست  محیط  آلودگی  با  که

  براساس   .است  ممنوع  کند  پیدا   مالزمه  آن  جبران
 انسان  تسخیر  در   طبیعت  کریم  قرآن  های آموزه
  را   تسخیر  مفردات،  در  اصفهانی  راغب.  است

 سوی به   قهری   راندن  و  دادن  حرکت   معنای به
  ، 1376  اصفهانی،  راغب)  است  دانسته  معین  هدف

  رام  به  را  آن  البیانمجمع   در  طبرسی  و (  232  ص
  آیات   کریم  قرآن  در  است  کرده  معنی  کردن

 انسان  برای   طبیعی  موجودات  تسخیر   از  فراوانی
 هدف   برای   طبیعی  موجودات  یعنی  دارد  حکایت

:  فرمایدمی   چنانکه  اندشده   رام  انسان  وری بهره 
 /ابراهیم)  «ساخت  شما  مسخر  را  نهرها  خداوند»

 / ابراهیم)  «ساخت  شما  مسخر  را  کشتی»  و(  32
  « کرد  تسخیر  شما   برای   را  روز  و  شب»  و(  33

»12/نحل)   شما   مسخّر  را  ماه   و   خورشید( 
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 شما  تسخیر  به  را  دریا( »33  /ابراهیم)  «ساخت
 /نحل)  «کنید  استفاده  آن  تازه  گوشت  از  تا  درآورد

  همۀ   تسخیر  بر   آیاتی  در  کریم  قرآن(  14
  بینی نمی  آیا»  دارد  تأکید  زمین  در  موجودات

  شما   مسخر  است  زمین   روی   را  آنچه  همۀ  خداوند
 از  خـداوند  درنهایت  و(  65  / حج)  «گردانید
 برای   است  آسمان  و  زمین   در  که  هرآنچه  تسخـیر

 و  زمین  در  آنچه  خداوند»  دهدمی  خبر  انسان
( 13  /جاثیه)  «ساخت   شما  مسخر  است  آسمان

 جمیعاً   األرض  فی  ما  و  السموات  فی  ما  سخرّ  و»
  همۀ   باورند  این  بر  مفسران  از  برخی  «منه

  سود   طریق  در   خدا  فرمان  مسخر   موجودات
  باشند   انسان  فرمان  مسخر  خواه  هستند  هاانسان

  اصطالح به  «لکم»  در  «الم»  ترتیباین  به  و  نه  یا
  ، 1362  شیرازی،  مکارم  ناصر)  است  منفعت  «الم»
 شریفه  آیۀ  ذیل  در  دیگر  برخی(  64  ص  ،17  ج
 ما  و  السَموات  فِی  مَا  لَکُمْ  سَخَّرَ  اهللَ  أنّ  تَرَوا   ألم»

 « لکم»  در  «الم»   که  باورند  این  بر...«  األرض  فی
 تسخیر،  از  هدف  یعنی  است  غایی  تعلیل  برای 
 عالمه)  است  زمین  و   هاآسمان  از  انسان وری بهره 

 از   یکی.  (229  ص  ،16ج  ،1405  طباطبایی،
  زمین   و  هاآسمان  موجودات  تسخیر  های جلوه
  آدمی   یعنی  هاستآن  علمی  تسخیر  انسان،  برای 

 است برخوردار علمی  استعداد  و  ظرفیت  چنان  از
  بر   حاکم  قوانین  و  هاسنت   به  تواندمی   که

  پیدا   علم  حیوانات  و  نباتی   و  طبیعی  موجودات
 و  نباتی  جمادی،  های ویژگی  شناخت  ضمن  کند

  و   تدبیر  هریک  موجودیت  حفظ  به  آنها  حیوانی
  با   زنده  موجودات  حیات  توسعه  به  نسبت
  سوء   با   بشر  متأسفانه  نماید  اقدام  علمی  های روش

  و   ساخت  با  خود   علمی  ظرفیت  از  استفاده
  حیات   شیمیایی  و  اتمی  های بمب   کارگیری هب

  را  زنده  موجودات  آفرینشی  ساختمان  و  زیستی
  با   رفتار   نحوه   این  رساند می   آسیب   شدتبه

  برای  موجودات  تسخیر  هدف  با  زنده  موجودات

 برای   علمی  ظرفیت  این  زیرا  دارد  منافات  انسان
  آن   حداکثری   توسعه  و  طبیعت  شکوفایی

 بکارگیری (  ع)  علی  امام.  است  شده  بینیپیش 
  پارسایی   براساس  را  تسخیرکنندگی  استعداد
  و   زیست  محل  حقوق   باید  آدمی  که  است  دانسته

(:  ع)  علی  قال. »کند  رعایت  را  آن  زنده  موجودات
  حتّی   مسئولون  فانکم  بالده  و  عباده  فی  اهلل  اتقوا»

)«البهائم  و  البقاع  عن (  382ص  ،166  خطبه. 
  دریا،   تسخیر  حق  شناسایی  ضمن  کریم  قرآن

  و   انسان  برای   روز  و  شب  ماه،  خورشید،   نهرها،
 که   خویش  های نعمت   تنوع  و   تکثر  یادآوری 
  ظلوم   موجودی   را  انسان  هستند  شمارش  غیرقابل

 نموده  معرفی  ناسپاس   و  ستمگر  یعنی  کفّار   و
 تُعِدُّ   إن  و  سألتموه  ما  کُلِّ  من  آتاکم  وَ»  است

  »کَفَّارٌ  لَظَلُومٌ  اإلنسانَ  إنَّ  تُحصُوها  ال   اهللِ  نِعْمَتَ
  منابع   به   انسان  تجاوز  از   توصیف  این(  34/ابراهیم)

 استعداد  نادرست  استفاده  و  طبیعی  های نعمت
 الهی  های سنت   گرفتن  نادیده  و  طبیعت  تسخیر

 تردید  بدون  .دارد  حکایت  طبیعت  تسخیر  در
  از   باشد  ناسپاسانه  و  ستمگرانه  که  تصرفی

  قرآن  زیرا  گرددمی   تلقی  منکر   برجسته  مصادیق
 ایگستره   و  شمول  چنان  منکر  واژه  برای   کریم
  طبیعت   نعمت  به  اعتداء  و  تجاوز  بر   که   است  قائل
  واژه   برای   که  گونههمان  نمایدمی   صدق   نیز

 و   عمران  که  است   قائل   فراگیری   چنان  معروف
 از  زیست  محیط  توسعه  و  حفظ  زمین،  آبادانی
  است   بدیهی.  آیدمی   شمارهب  آن  مصادیق  و  موارد
  مشخصه  مهمترین  قرآن  که  اسالمی  جامعه  و  امت
  است  دانسته  منکر  از  نهی   و  معروف  به   امر  را  آن
 تنهون  و  بالمعروف  تأمرون  للنّاسِ  اُمَّه  خیرَ  کنتم»

 سازینهادینه   با(  110  /عمران  آل...« )المنکر  عن
  از   نهی  و  زیست  محیط   حفظ  به  امر  فرهنگ
 زیست   محیط  حفظ  نهضت  دارپرچم  آن،  تخریب

  و   بود  خواهد  جهان  سطح  در  آن   توسعۀ  و
 خویش  اقتدار  از   نیز  اسالمی  حکومت  کارگزاران
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 و   زیست  محیط  توسعه  مصروف  توسعه  جهت  در

. جُست  خواهد  بهره  آن  تخریب  منکر  با  مقابله
  آتوا  و  الصاله  أقاموا  األرض  فی  مکّناهم  ان  الذین»

  هللِ   و  المنکر  عن  نَهَوا  و  بالمعروف  أمروا  و  الزکاه
  همۀ   حقیقی  مالکیت   (. 41  /حج)  «االمور  عاقبه

  از   طبیعت  و  انسان  جمله  از  آفرینش  موجودات
  و   السّماوات  مُلکُ  هلل  و»  است  متعال  خداوند  آن

  / عمران  آل)   «قدیر  شیءٍ  کلّ  علی  اهلل  و  األرض
  له   کُلٌّ  االرضِ  و  السماواتِ  فی  ما  له»  و(  189

  خداوند   حقیقی  مالکیت (  116/    بقره)  «قانتون
»نیست   انسان  به   واگذاری   قابل   لَهُ   یَکُنْ  لَمْ  وَ. 

)الملک  فی  شَریکٌ  انسان  لذا(  111  /اسراء...« 
 احساس  طبیعی  های پدیده   به  نسبت   تواندنمی

  جمله   از  تصرف  هرگونه  و  نماید  حقیقی  مالکیتی
  در   کهآنچه .  باشد  داشته  آن  در  را   بارزیان  تصرف
  است  گرفته  قرار  اعتباری   مالکیت  با  انسان  اختیار

  امانتدار   انسان  و  است   الهی  امانت  حقیقت  در
 انفقوا  و  رسوله  و  باهلل  آمنوا»  است  خداوند  مملوك

)  فیه   مستخلفین  جعلکم  ممّا ( 7/حدید...« 
  مخلوقات   جمیع  بر  را  انسان  آنکه  از  پس  خداوند

 خود   خلیفه  را  او   بخشید  کرامت  و  داد  برتری   خود
  به   نسبت  را  او  اعتبار   همینبه  داد  قرار  زمین  در

 خود  مخلوق  موجودات  و  اشیاء  در  کردن  تصرف
 غیر   مالک  عنوانبه  انسان  لذا  ساخت  مأذون

 محدوده   در  خالق  اذن  حدود  در  مأذون  حقیقی 
  شارع   خالق  ناحیه  از  شده  وضع  مقررات  و  احکام

  تصرف   تواندنمی  او  جهتبدین .  دارد  تصرف  حق
 آلوده   چون  ناروا  تصرف.  باشد  داشته  آن  در  ناروا

 برای   انسان.است  ظلم  زیست  محیط  ساختن
  موجودات   دیگر  و  دیگران  خود،  با   ارتباط  برقراری 

 عالم   موجودات  دیگر  و  خود  مملوکیت  باید  اشیا  و
  و  باشد داشته نظر در سبحان خدای  به نسبت را

 تالش   هستی  عالم  مطلق  مالک  اذن   تحصیل  برای 
  و   اوامر  از  تبعیت  گرو  در  پروردگار،  اذن  اخذ.  کند

 در   الهی  رسوالن  و  انبیاء  توسط  که   است  ای نواهی

  جـوادی)  است  شده   تبیین   و  ارایه  «دین»  قالب
 و  طبیعت  در  تصرف  لذا(  172  ص  تا،بی   آملی،
  و   اخالقی  های آموزه  چارچوب  در  زیست  محیط
  تصرفات   باشدمی  جایز  و  مشروع  دین  حقوقی

  آنها   آفرینش  نظام   و  آفریده  به   که  باری زیان
  و  است  حرام  نتیجه  در  و  ظلم  رساندمی   آسیب

 زیرا  است   الهی  عقاب  مستوجب  آن  مرتکب
  بر   را  موجودی   هیچ  به  نسبت  ظلم  خداوند

 آل)  «للعالمین  ظُلماً  یُرِیدُ  اهللُ  ما   و»  تابدنمی
  از  است  آن  در  آنچه  و  طبیعت   (108  /عمران

  ما   و. »است  بشر  برای   الهی  های نعمت  مصادیق
 خداوند(  53  / نحل)  «اهلل  فمن  نعمه  من  بکم

 تا  است  داده  قرار   انسان  اختیار  در  را  نعمت
  استفاده  مطلوب  نحوبه  آن  از  یعنی  باشد  شکرگزار

  استفاده   مطلوب  نحوبه  آن  از  درصورتیکه  نماید
 یا   نعمت  آن  تداوم  شکلبه   نعمت  زیادت  نماید

  عملکرد   پاداش  عنوانبه   دیگر  نعمت   اختصاص
  مند بهره   نعمت  از  وری بهره   در  خویش  صحیح

  ولی (  7  /ابراهیم)  «ألزیدنکم  شکرتم  إن»  گرددمی 
  زیست   محیط  و   طبیعت  خود،  برداریبهره   با  اگر
  بزرگ   نعمت  به  نسبت  او  نماید  تخریب   و  آلوده  را

 دنیوی   عقاب  مستحق   و  ورزیده  کفر  طبیعت
 شودمی   الهی  موهبت   و  نعمت  این  از  محرومیت

)لشدید  عذابی  إنَّ  کـفرتم  لَئِن  و» ( 7/ابراهیم« 
  ناشی   حقیقت   در   الهی  های نعمت  از  محـرومیت

  و  ورزی طمع و حرص مانند  درونی های ویژگی از
  است   الهی  های پیمان  و  هاسنت   گرفتن   نادیده

  قومٍ  علی  اَنْعَمَها  نِعْمَه  مُغیّراً  یک  لم  اهلل  بأنّ  ذلک»
 بحران  لذا(  52  /انفال)  «بأنفُسِهِم  ما  یُغیّروا  حتی

  بحران   یعنی  ها انسان  در  ریشه  زیست  محیط
  آنها   نامشروع  عملکرد  و  آنها  درونی  و  اخالقی
.  دارد  الهی  های نعمت  دیگر  و  طبیعت  به  نسبت

  وَ   الجُوعِ  لِبَاسَ  اهلل  فأذاقها  اهلل  بانعم  فکفرت»
  مقابل   در(  112  /نحل)  «یَصْنَعُون  کانوا  بِمَا  الخَوْفِ
 به  پایبندی   و  الهی  های سنت   و  حدود  رعایت
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  پایه   بر  انسانی  زیست  و  محیطی  زیست  اصول
  طراوت   و  شکوفایی  موجب  آسمانی  های آموزه

 از   حـداکثری   مندی بهره   امکان  و  زیست  محیط
 مسیر  در  پایداری   چنانچه  شودمی   طبیعت
.  شودمی  فراوان  آب  از  مندی بهره  سبب  مستقیم

  مَاءً   لَاَسْقَیْنَاهُمْ  الطَرِیقَۀِ  عَلَی  اسْتَقَامُوا  لَوِ  أنْ  و»
 دستورات   به  عمل  و  ایمان  و(  16/  جن)  «غَدَقاً
  و   آسمانی  های نعمت  از  برخورداری   موجب   الهی

  الْاِنْجِیلَ  وَ التَّوْراه اَقَامُوا اَنَّهُمْ وَلَو». شودمی   زمینی
  مِنْ  وَ  فَوْقِهِمْ  مِنْ  لَاَکَلُوا  رَبِّهِمْ  مِنْ  اِلَیْهِمْ  اُنْزِلَ  مَا  وَ

 های گزاره  مجموع  از  (66  /مائده)   «اَرْجُلِهِمْ  تَحْتِ
  ارشادی  نبایدهای   و  بایدها  حداقل  ایجابی  و  سلبی

 کراهت   و  حباباست  تکلیفی  احکام  یا  اخالقی  و
 از  برخی  در  کریم  قرآن  شودمی   استظهار

  مطرح   هم کنار  در را نباید و باید خود های آموزه
  امر  طبیعت  محصول  از  مندی بهره  به  است  نموده
  فرموده   نهی  آن  مصرف  در  تعادل  عدم  از  و  نموده

 خداوند  محبت  دادن  دست  از  عامل  را   اسراف  و
  انّ   تسرفوا  ال   و  اشربوا  و  کلوا  و. »...  است  دانسته

 از را آنان و( 31 /اعراف) «المسرفین یحبّ ال  اهلل
 أنّ  و»  است  نموده   معرفی  جهنم  آتش  اهل

  تأمل  با(  43  /مؤمن. )«النار  اصحاب  هم  المسرفین
 و   الزامی  قواعد  توانمی  آیات  از  دسته  این  در

  طبیعت   تخریب  حرمت  تکلیفی  احکام  و  حقوقی
  محیط   حفظ   وجوب  و  آن  از  ناروای  استفاده   و

 رحمت،   چون  مفاهیمی   از  .آورد  بدست   را  زیست
 کریم   قرآن  در  نعمت  و  تسخیر  خالفت،  آیه،

  طبیعی   زیست  محیط  و  طبیعت  که  دریافتیم
 و  زنده  موجودات  برای   متعال  خداوند  میراث
  بر   الهی   های سنت  رعایت   با   آدمی  تا  است   آدمیان

 ها آلودگی  از  رانآ  و  ورزد  همت  آن  توسعه  و  حفظ
 خداوند،  برابر  در  انسان  لذا  نماید  مصون  تخریب  و

  . است   مسئول  آفرینش   تمامی  بلکه   و  موجودات
  الهی   قوانین»  اندنوشته   محققان  از  برخی

  نظم   به  نسبت  را  هاانسان  وظایف  «شریعت

  کرده   معین  صراحت  به  زیست،  محیط  و  طبیعی
  تنها نه   شرعی،  احکام  موجب  به   انسان،.  است

  و   کند  کمک  دیگر   های انسان  به  است  موظف
 آن  بر  عالوه  بلکه   برآورد  را  بینوایان  نیازهای 
 پرهیز  خاك  و  آب  کردنآلوده  از  است  موظف
  69  صص  ،2ج  ، 1365  نجفی،  حسنمحمد)  نماید

 خود   مادر  و  پدر  به  است  موظف  تنهانه   او  .(66  ـ
  را   حیوانات  و  بکارد  درخت  باید  بلکه   کند  مهربانی

 حمایت  آنان از و نماید  تربیت مهربانی و رأفت با
  حفظ   آلودگی  و  تباهی  از  را  آنان  آشیانه  و  کند

  ص   ،1371  داماد،  محقق  مصطفی  سید« )نماید
182).    
 زمین  در افساد طبیعت به تعدی و تجاوز -13

 موزون   واژه  با  زیست  محیط  تعادل  از  کریم  قرآن
  گستردیم  را  زمین  و: »فرمایدمی   زیرا  نمایدمی  یاد

 هر  از  آن  در  و  نهادیم  بر  استوار  هایکوه  آن  در  و
»رویاندیم  موزون  و  متناسب   چیز  األرض  و...« 

  کل   من  فیها  انبتنا  و  رواسیَ  فیها  اَلْقَیْنا  و  مَدَدْناها
  هرگونه   است   بدیهی(  19  /حجر)  «موزون  شیءٍ

  بودن   متناسب  و  موزون  که  طبیعت  در  تصرف
  در   افساد  زند  بهم  را  طبیعت  موجودات  و  عناصر
  را   زیست  محیط  تخریب  کریم  قرآن  است  ارض
»فرمایدمی   لذا.  داندمی   زمین  در  افساد  در  و: 
»«نکنید  فساد   آن  اصالح  پس   از  زمین   ال   و. 

( 85  /اعراف)  ...«اصالحها   بعد  األرضفی  تفسدوا
 از  زمین  در  اصالح  و  زیست  محیط  تعادل  رعایت

  آدمی   با  خداوند  میثاق  و  عهد  برجسته  مصادیق
 عهدی   چنین   گرفتن  نادیده  است  بدیهی   است

 من   عهداهلل  ینقُضُون  الذین»  است  خسران  موجب
 و  یوصل   ان  به   اهلل   امر  ما   یقطعون  و   میثاقه  بعد

  /رعد)   «الخاسرون  هم  اولئک  األرض  فی  یفسدون
  ضایع   و  طبیعت   حریم  به  تجاوز کریم،  قرآن  (25

  دانسته  اعتداء  را  زیستی  منابع   تخریب   و  ساختن
  منابع   مکنید  ضایع»  فرمایدمی  چنانکه  است

 داده  قرار  شما  اختیار  در  خداوند  که  ای پاکیزه 
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 چراکه   خویش،  حدود  از  نکنید   تجاوز  و  است

.  «بود  نخواهند   خداوند   محبّت  مشمول  متجاوزین
  نتیجه  شریفه  آیه  از  محققان  از  برخی(  86  /مائده)

 فساد  طریق  از  که   بشری   قرآن  نظر  از  که  اندگرفته 
 را  الهی   پیمان  مرزها،   و  حدود  از  تجاوز  و  تباهی   و

  تعادل  و  بگسلد  هم  از  را  خدا  با  رابطه  و   بشکند
  شمول   از  زندبرهم  را  محاط  با   محیط  میان

 محقق )  گرددمی  دور  الهی  رأفت  و  محبت  رحمت،
 ضمن  کریم  قرآن  .(279  ص  ،1371  داماد،

  زمین   در  نهفته  ارزاق  از  مندی بهره  حق  شناسایی 
.  است  نموده  نهی  آن  از  وری بهره  در  سرکشی  از
  فَیَحِلَّ   فِیهِ  تَطْغَوْا  ال   وَ  رَزَقْنَاکُمْ  مَا  طَیِّبَاتِ  مِنْ  کُلُوا»

  « هَوَی   فَقَدْ  غَضَبِی  عَلَیْهِ  یَحْلِلْ  مَنْ  وَ  غَضَبِی   عَلَیْکُمْ
 در  طغیان  از  نهی   در  نظر  امعان  با.  (81  /طه)

  حرمت   و  ممنوعیت  توانمی   الهی  رزق  از  وری بهره 
  زمینه   بردن  بین  از  و  زیست  محیط  تخریب
  است   بدیهی  نمود  استظهار   را  دیگران  استفاده 

 را  بشر  برای   الهی  رزق  خود  طغیان  با   کهکسی
 و .  گرددمی   خداوند  غضب  مشمول  نماید  تخریب
  از.  شد  خواهد  او  سقوط   موجب  خداوند  غضب
  منابع   به  متجاوزان  با  برخورد  در  کریم  قرآن  لسان
  و   طبیعت  حریم  به   تجاوز  که  یابیم درمی  رزق

  و   خشم  که   است  جرمی  و   گناه  آن  زیستی   منابع
 لذا.  دارد  مراههبه  را  انسان  سقوط   و  خداوند  غضب 

  قواعد   باستناد  آنرا  با  متناسب  مجازات   توانمی 
. نمود  مقرر  و  شناسایی   اسالمی  کیفری   حقوقی
  اند نوشته   زمینه   این  در  نویسندگان  از  برخی

  معصومین   از  وارده  اخبار  و  کریم  قرآن  آیات»
 لزوم  و  طبیعت  اهمیت  آشکارا  السالم،  علیهم

  جانبه   همه  «دادن  پاسخ»  ضرورت  و  آن  از  حمایت
)است  کرده   بیان   را  آن  غیر  و  کیفری    ناصر. 
 تخریب  بنابراین(  133  ص  ، 1380  قاسمی،
  بشر   نوع  به  ظلم  زمین،  در  افساد  زیست،  محیط

  ظلم،   برجسته  مصادیق  از  و  است  زنده  موجودات  و
 که  هوا  خاك،  آب،   سازی آلوده.  است  جرم  و  اثم

  دیگر   موجودات  و   هاانسان  به   زیان  ایراد  موجب
 و   آورد  شماربه  حرام  و  ظلم  باید  را  شودمی 

  را   خسارت  جبران  های روش  و  متناسب   مجازات
 و  استخراج  فقه  منابع  و  ادله  از  اجتهادی  روش  با

 .نمود ارائه
  حقوق  در  زیست  محیط  حقوق  مبانی  -14

 اسالمی
 عاملی،  حر)  «االسالمفی  الضرار  و  الضرر»  قاعدۀ

 باب  الموات،  احیاء  کتاب  ،427  ص   ، 85  ج  تا،بی 
  با   که  است  فقهی  قواعد  ترینبنیادی   از(  12

  که   شرعی  احکام  در  آن  اثباتی  نقش  پذیرش
  به  توانمی  اندنموده اذعان بدان فقیهان از برخی
 های سرمایه  به  تجاوز  از  ناشی   خسارت  جبران
  زیرا   نمود  استناده  بدان  محـیطی  زیست

 و  مادی   های سرمایه  به  زیان  ایراد  کـه همانگـونه
 ایراد   ماندنمی   جبران   بدون  خصوصی  معنوی 

  چگونه  بشر  طبیعی  سرمایۀ  مهمترین  به  خسارت
  اسالمی   حقوق  منطق  شود  گرفته  نادیده  تواندمی 
  ضرورت به   اولویت  قیاس  با  تا  آموزدمی   ما  به

  محیط   حقوق  به  تجاوز  از  ناشی  خسارت  جبران
  قاعده   تعارض  درصورت  حتی  .نماییم  حکم  زیست

  علی   مسلطون  الناس»  سلطنت   قاعدۀ  با  ضرر  ال 
  ، 273  ص  ،2  ج  ،1403  مجلسی،  عالمه)  «اموالهم

 جامعه  حـقوق تقدّم  جهتبه  ضرر  ال   قاعدۀ(  7  ح
  سلطنت  برقاعدۀ  فرد  حـق  بر  بشر  نوعی  حـقوق  و

  اسالمی  حقوق  اصطالح  به  و.  دارد  رجـحـان
  مضرّ   تصرفات  در  مالک  سلطه  دایره  ضرر  ال   قاعدۀ

  دیگر   یکی.  زندمی   تخصیص  را  زیست  محیط  بر
  اثباتی   نقش  پذیرفتن  صورتدر  که  فقهی  قواعد  از

 جبران  زمینۀ   در  تواندمی   شرعی  احکام  در  آن
 مورد  زیست  محیط  به  تجاوز  از  ناشی  خسارت
 است  حرج  و  عسر   نفی  قاعدۀ  گیردقرار  استفاده

 تعادل  خوردنهمبه  از  که  حرجی  و  عسر  زیرا
 بشر  و  زنده  موجودات  برای   طبیعت  اکولوژیک

 حرجی  و  عسر  از  مهمتر  بسیارچه  آیدمی   پدید
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  اگر   بنابراین.  گرددمی  ایراد  افراد  ناحیۀ  از  که  باشد 
  خسارت   جبران  با  حرج  و  عسر  کاهش   یا  رفع

  به   زیست  محیط  حقوق  به  متجاوز  باشد  ممکن
  حفاظت   عقل  .گرددمی   ملزم  آن  خسارت  جبران

 تجاوز  از  ناشی   خسارت   جبران  و  زیست  محیط   از
 به  و  شمردمی   پسندیده  و  ممدوح  امری   را  آن  به

 بدان  عقل  که  را  امری   هر  مالزمه  قاعدۀ   ضمیمۀ
 توان می   کند می  حکم  بدان  نیز  شرع   نماید  حکم
 و  زیست  محیط  حقوق  شناسایی  که  نمود   اذعان
  جملۀ   از  آن  به  تجاوز  از  ناشی  خسارت  جبران
  دانشنامه   عادل،  حداد)  باشدمی   نیز  شرع  احکام
 (. 657/ 7 اسالم، جهان
 گیری نتیجه -15
  رسول   و  خداوند  آن  از  انفال   کریم  قرآن  منظر  از

  االنفالُ   قل   االنفال  عن  یسئلونک. »اوست  مکرّم
)الرسولِ   و  هلل  های ثروت  انفال  . (1  / انفال...« 

  معادن،   شده،رها  یا   موات  های زمین  چون  طبیعی
  هایآب  سایر  و  هارودخانه  ها،دریاچه  دریاها،

  نیزارها،   ها،جنگل  ها،دره  ها،کوه   عمومی،
 اشخاص  حریم  که  مرتعی   طبیعی،  های بیشه 
  حکومت  اختیار  در  و  شودمی  شامل  را  باشدنمی

  به   نسبت  عامّه  مصالح  براساس  تا  است  اسالمی
 و  مسلمین   امام  مالکیت  شناسایی.  کند  عمل  آنها

  بر  عالوه  مذکور  طبیعی  منابع  بر  اسالمی  حکومت
  تا   کندمی  کمک  جامعه  اقتصادی   تعادل  به  اینکه

 در   را  انفال  وری بهره   از  ناشی  ثروت  حکومت
 و  اقتصادی   عدالت   طبقاتی،   فاصله  کاهش

 زیست  تعادل  حفظ  در  گیردکار هب  اجتماعی
  وضع   با  حکومت  زیرا   است  مؤثر  نیز  محیطی
  و   طبیعی  منابع   زمینۀ  در  هاآن  اعمال  و  مقررات

 به   تجاوز  از  تواندمی   محیطی  زیست  موجودات
  ریزیبرنامه   با  و   کـند  جلوگـیری   طبیعت  حریم
 .ورزد  مبادرت  زیست  محیط   توسعه  به   جانبههمه
  برای  اسالم  اقتصادی   نظام  در  انفال  طراحی  لذا

  حـفظ   برای   بنیادی   روش  یک  اسالمی   حـکومت

 تلقی  تخریب  و  آلودگی  از  قبل  زیست  محـیط
 حقوق  در  فقیهان  مشهور  نظریه  بر  بنا  .شودمی 

 آفتاب   نور  و  خاك  و  هوا  عمومی،  های آب  اسالمی
  از  زیست  محیط  و  طبیعت  فراگیر  عناصر  یعنی

 مالکـیت   قلمرو  در  که  است  شدهتلقی  مشترکات
 و  گیردنمی  قرار  حقوقی  یا  حـقیقی  شخـص  هیچ

  استفاده   صحیح  نحوبه   هاآن  از  دارند  حق  همگان
 سوء   و  کردنآلوده  با  تواندنمی   کسهیچ  و  نمایند

. اندازد  خطربه   را  دیگران  زندگی  ها،آن   از  استفاده
 تملک   صالحیت  سلب  و  مشترکات  بینیپیش 

  روشی   مواهب،  و  منابع   از  دستهاین  از  خصوصی
  کمک   زیست  محیط  حفظ  به  تواندمی   که  است
 موجودات   به   کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  .نماید

  والتین »  است  نموده  یاد  سوگند   طبیعت  گوناگون
 « النجم  و»  ،«الفجر  و»  «سینین  طور  و  الزیتون  و
 الشمس  و» «الذاریات و» «الضحی و»  «الطور و»
  بر   سوگندها  این...«  تلها  إذا  القمر  و  ضحها  و

  خداوند   نزد  در  طبیعت  عناصر  مهم  جایگاه
  کوشید   عناصر  این  حفظ   در  باید  که  دارد  حکایت

  عناصر   از  یکی  نامبه   قرآن  های سوره  گذاری نام   و
  نمل،  نور،  نحل،  رعد،  بقره،  مانند  طبیعت

  حدید،   شمس،  فجر،   جن،  نجم،  دخان،  عنکبوت،
  بر   بروج  و  فلق  ناس،  علق،  تین،   قمر،   ضحی،  لیل،

 ضرورت   و  یقرآن  فرهنگ  در  عناصر  آن  اهمیت
 عناصر  توانمی   چگونه  .دارد  داللت  هاآن  با   انس
 و  تخریب  به   مهابابی   و  گرفت   نادیده  را  شده  یاد

  نزد   در  که   ورزید  مبادرت  هاییآفریده   آسیب
 آفرینش  در  ای ویژه  جایگاه   از  آفریننده   و  خالق

 است  تعالی  باری   ذات  از  غفلت  تنها.  برخوردارند
  بهم   و  عناصر   این  به  تعدی   و  تجاوز  موجب   که

.  گرددمی   زیست  محیط  متعادل  مناسبات  زدن
  آفرینش   منشأ  چون  هاییآموزه   به   که   انسانی
 کلَّ   الماء  من  جعلنا   و»  است  آب   زنده  موجود

  هر   رویش  و  دارد  ایمان(  30  /انبیاء)  «حی  شیء
  متعال   خداوند  ناحیه  از  آب  وسیلۀبه   را  گیاه
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 فاخرجنا  ماءً  السماءمن   انزل  الـذی هو  و»  داندمی 
  میراث   را  آن  و(  69  /انعام)  «شیءٍ  کـل  نبات  به

 را آن  خلقت  و  کند می   تلقی  هاانسـان  مشترك
  معین   اندازهبه  دیگر  طبیعی  های پدیده   مانند

 و (  49  /قمر )  «بقدرٍ  خلقناه  شیء  کل  أنّا»  داندمی 
  آورد می  شماربه  موزون  را  زمین  در   گیاهان  رویش

  انبتنا   و  رواسیَ  فیها  القینا   و  مَدَدْناها  األرض  و»

  خود به(  19  /حجر)   «موزون  شیءٍ  کل  من  فیها
  طبیعت   عناصر  سازی آلوده   با  که  دهدنمی  اجازه
  به   عمیق  باور   بزند  همه ب  را  زیست  محیط   تعادل

  به   را  مؤمن   هوا،  خاك،  آب،  بودن  الهی   هبامو
 میراث   این  نهادن  حرمت  و  داشتن  گرامی

  رهنمون   دیگر  موجودات  و  هاانسان  مشترك
 . گرددمی 
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به    ییغذا  یتامن  یضمن بررس  یقتحق  یندر اباشد.  می همسو    ییغذا  یتو سالم بوده و با امن  یکمحصوالت ارگان
 شود.  پرداخته می  قرآندیدگاه آن در  یتاهم

 
 زیستی. علوم   یدار،پا  یکشاورز  یی، غذا یتامن، قرآن واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

اصلی مهمکشاورزی  و  تأمین  ترین  منبع  ترین 
  رود. افزایش تولیداتشمار می موادغذایی دنیا به

بوده که در پی   نیازمند فناوری نوین  کشاورزی 
  سبز و رواج استفاده از کودهای شیمیایی، انقالب

ای سموم دفع آفات و ارقام اصالح شده در راست
منابع  بر  مخرب  اثرات  ایجاد  به  تولید،    افزایش 
استفاده   فرسایش خاك،  آن جمله  از  و  طبیعی 

آببی  از  ورویه  آب  آلودگی  زیرزمینی،   های 
عوارض   است.  انجامیده  زیست  محیط  تخریب 

  های توسعهزیست محیطی ناشی از اجرای برنامه
کشاورزی مبتنی بر فناوری در قالب انقالب سبز  

 برداری ازرفی مفهوم پایداری در بهره منجر به مع
شد کشاورزی   ,Ehsani and Khalidi)  منابع 

  مواد  کیفیت  و   سالمت   همسئل  امروزه  (.2002
 بشری  جوامع  پیشرو  های چالش   از  یکی  غذایی
  نباتی،   آفات  دفع  سموم  های مانده  باقی.  است

 مواد  و  هورمونی  ترکیبات  شیمیایی،  کودهای 

  محیطی   زیست  مشکالت  و  پیامدها  دارنده،نگه 
این  اندآورده  باربه  فراوانی  از  بسیاری   هانگرانی. 

  نگاهی   با  تا  است  داشته  آن  بر  را  پژوهشگران
  با  و  بنگرند  کشاورزی   های فعالیت  به  ترژرف

  و   اجتماعی  فنی،  مشکالت  این  نظرگرفتن در
 معضالت   این  با   مقابله   برای   را  هاییراه  اقتصادی 

. دهند  ارائه  کشاورزی   های فعالیت   سازی سالم   و
 زیست  های بحران  این  تعدیل  یا   کاهش  الزمۀ

  پایدار   توسعۀ  و  پایداری   مقولۀ   به   توجه  محیطی 
 کشت   به  کشاورزان  روازاین.  است  کشاورزی   در

.  کردند  حمایت  آن  از  و  آوردند  روی   ارگانیک
 نوین  و  علمی  نگرش  واقع  در  ارگانیک  کشاورزی 

  عمل   آن  به  ما  اجداد   که  است  سنتی  کشاورزی   به
 (.1396، چالن مفیدی ) کردندمی 

 امنیت غذایی از نگاه کلی 
امنیت   غذا،  جهانی  اجالس  تعریف  اساس  بر 

همه مردم در همه    غذایی عبارت است از اینکه
ها دسترسی مادی، اقتصادی و اجتماعی به  زمان
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بتوانند  داشته باشند تا    غذای کافی، سالم و مغذی 

ای و ترجیحات غذایی خود برای  احتیاجات تغذیه
و سالم  زندگی  سازند    یک  برآورده  را  فعال 

(Gustafson, 2013; Owusu et al., 2011; 

José et al., 2010  .) رشد جمعیت موجب افزایش
است  شده  کشاورزی  محصوالت  برای  از .  تقاضا 

  یت از جمله امن  یرفراگ   یت، فقدان امنقرآننظر  
انسان   یتبشر  ی نابود  ی معنابه  ییغذا نسل  و 

آن از نظر    ینتام  ین،، بنابرا(205  یه)بقره، آ  است
دغدغه هر شخص، اجتماع   ینترعقل و نقل مهم 

با توجه به وضعیت کنونی و نیز    است.   یو دولت
دهه در  جهان  جمعیت  و  افزایش  آینده  های 

زیست محیطی طبیعت برای   های کاهش ظرفیت 
امنیت  تولید   به  دستیابی  امروزه،  موادغذایی، 

  های پیش است دشوارتر از دهه  غذایی به مراتب
(Pollesch and Dale, 2016  .) ای که در  گونه به

در  دهه موادغذایی  ساالنه  مصرف  اخیر،  های 
یافته  درصد  12حدود   براساس   افزایش  است و 

برآوردهای موجود، باید تولید محصوالت غذایی 
درح توسعهدر کشورهای  پنج    ال  و  بیست  طی 

کنونی   تولید  از  بیش  درصد  هفتاد  آینده  سال 
جمعیتآن نیازهای  بتواند  تا  باشد  رشد  روبه  ها 

سازد برآورده  را  کشورها   Mehrabi)  این 

Boshraabadi and Owhadi, 2014  .)  برای رفع
بهبود   در  پایدار  کشاورزی  توسعه  بحران،  این 

به امنیت  نقشی  فقر  کاهش  و  خواهد    زاسغذایی 
 کشاورزی   (.Schindler et al., 2016)  داشت

  انسانی   و  یافتهنظام  یکپارچه،  سیستمی  ارگانیک
 و   محیطی  زیست  منافع  با  تضادی   که   است

  کلی   طوربه (.  Pugliese, 2001)   ندارد  اقتصادی 
  محدود   رف صم  از  است   عبارت  کیارگان  کشاورزی 
  در  نباتی  آفات  دفع   مسمو  و  یی ایمیش  کودهای 

  لتعام  راستای   در  که  کشاورزی  والتصمح  دیتول
  و   عتیطب  هخچر  با   انیسان  های ت ی فعال  سازگار

  ین ا  و  است  بوده  آن  از  منطقی  و  متعادل  ادهفاست

  و   آب  هیپا  منابع  در  داریپا  تعادل  جاد یا  به  امر
 چون  ادی یز  اهداف  و  شد   واهدخ  منجر  خاك

  مناسب،   و  کافی  تیفی وک  تیکم   با  ذاغ  دیتول
 درازمدت،  در   خاك  ی یزحاصلخ  شیا زاف  وحفظ  

 والتصمح  دی تول  ینب  گهماهن  توازن  جادیا
 و   خاك  ،آب  در  هاآلودگی   عنو  کاهش،  کشاورزی 

  از   رفصم   و  دیتول  و  کشاورزان  سالمتی  حفظ  هوا،
 و   دیتول  شیازاف  و  سالم  تمسیاکوس  جادیا   قیطر

  اهداف  . کندمی   دنبال   را  دیتول  های نه زیه  کاهش
  با   ذاغ  دیتول  لشام   کیارگان  کشاورزی   در  کلی

باهمگا  و  وسهم  عالی،  و  باال   تیفیک   فظ ح  م 
 های هخچر  تیتقو  ت،یسز  طی مح  و  عت یطب
  ، خاك   ی یزحاصلخ  حسط  ارتقای   طی،یمح  تیسز

  و  ن ام  طییمح  جادیا  و  کیی ژنت  عتنو   از  انتیص
شامل    کیارگان  کشاورزی   اصول.  باشدمی   سالم

  ق یطر   از  درازمدت  در  خاك   ی یزحاصلخ  فظح
  ای یبقا  افتیباز،  تییسز  راهکارهای   ری یکارگبه
  به   عناصر  بازگشت  ورظمن به  انوری ج  و  اهی یگ

 های نهاده   کاربرد  سازی نه یکم  جه،ینت  در  و  خاك
  منع ،  ییذاغعناصر  هخچر  فظح  و  ای رعهزم  برون

  مانند   نوعیصم  ییایمیش  های نهاده   کاربرد
 های ودنیزاف  معدنی،   کودهای   ها،کش آفت

 ریدپذیتجد  منابع  و  هانهاده   به  اتکاو    ییایمیش
و    زنپاپ)باشد  می   دیتول  منابع  فظح  برای 

 . (1391ی، ریش
 

 قرآن امنیت غذایی از دیدگاه 
اقتصاد   یهبر پا  ی که اجتماعات بشر  ی طورهمان

ها و شکل گرفته است، حکومت   ی و دام  یاهی گ
ها نها و دولت آ  یرا دارند؛ ز  یازبه آن ن  یزها ندولت

طور  اند و بههرم اجتماع قرار گرفته  یندر راس ا 
ن  ین ترمهم   یعیطب آنها    یت امن  ین تام  یز دغدغه 
ز  ییغذا تامدر  یرااست؛  عدم    یت امن   ینصورت 
سر،    یی،غذا همانند  که  اجتماع  هرم  راس 

مد  یری گیمتصم  یتمسئول  ییاجرا   یریتو 
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کارآمد دارد،  و   ی اجتماع  داده  از دست  را  خود 

رو از ین شت. از همنخواهد دا  یاسیس   یتمشروع
  ین ها تامها و حکومت دولت  ی هادغدغه  ینترمهم 
امن  یرفراگ   یتامن جمله   است  ییغذا  یت از 

از نظر   . همچنین(56  و  55  ،47  یاتآ   یوسف،)
  ییغذا  یتاز جمله امن  یرفراگ  یت، فقدان امنقرآن

)بقره،    و نسل انسان است  یتبشر  ی نابود  ی معنابه
بنابرا205  یهآ عقل  ینتام  ین،(،  نظر  از   ی آن 

دولت    ینترمهم  و  اجتماع  شخص،  هر  دغدغه 
ح  یکعنوان  به  ی کشاورز  است.  یبرا  یاتیامر 

است    یمتنوع  یآثار و کارکردها  یاجتماع، دارا
  یده کش  یزن  یباشناختیو ز  یبه حوزه روان  یکه حت

کشاورزی م و  حت  ی شود  بر   ی دامدار  یو  افزون 
  یروان  یتکننده امنین تواند تامیم   یی،غذا  یتامن

  یکشاورز  یقها از طربشر باشد. انسان  یو روح
کنند  ی م  ینرا تام  یشخو  یبدن   یازهای از ن  یبخش
یند که در نمایخود تالش م   ییغذا   یتامن  ی و برا

از جمله یونس   قرآنهای  آیات مختلفی از سوره 
 53  یاتآ)  طه(،  11و    10  یاتآ)  نحل(،  24  یهآ)
  یی غذا  یتامنبه موضوع    (27  یهآ)  سجده  ( و54و  

تام است.    بشر  یبدن  یازهای ن  ینو  شده  اشاره 
تامنه  ی کشاورز امنین تنها    یی غذا  یتکننده، 

  یز ن  یشیآسا  یلوسا  یگرکننده دین است، بلکه تام 
زی م کشاورز  یبرخ  یراباشد؛  محصوالت    یاز 

مستقبه  یشیآسا  ی ابزارها  ینتام  ی برا  یمطور 
برخ و  خانه  اثاث  و  لباس، ظروف   یگرد   یمانند 

دام مانند استفاده از    یقاز طر  یرمستقیمطور غبه
برا پشم  و  دارد. خدا   ی مو  کاربرد  لباس  و  اثاث 

برایدفرمای م ما  یتانهاشما خانه   ی : و خدا    یهرا 
دام پوست  از  و  داد  قرار  براآرامش  شما   ی ها 

بجا شدنتان  ها را در روز جانهاد که آن ییهاخانه
ماندنتان سبک م از پشم  یابیدی و هنگام  ها و و 

  ی که تا چند  یزندگ   یلوسا  آنها  ی ها و موهاکرك
سوره   80که در آیه    مورد استفاده است، قرار داد

است.    نحل شده  سرسبز  ی کشاورزاشاره   ی و 

شود ی موجب م  یو نبات  یو محصوالت باغ  یاهانگ
شود و بوستان و گلستان   یجاد ا  یباییز  یطتا مح
پال و    یباز  یطی و مزارع سرسبز مح  یزو جال  یزو 

  آورد ی انسان فراهم م  ی و بهجت زا برا  ینسرورآفر
 سوره یونس اشاره شده است.  24که در آیه 

 

 ی ریگجه ینت
به    یازجهان امروز، ن  در  یترشد روز افزون جمع

افزا   ی کشاورز  ی هافرآورده در    یشرا  و  داده 
فشارنت پا  یجه،  برا  یهبرمنابع  استفاده   ی مورد 

ز  یداتتول افزا  یاد را  است.  به    یاز ن  یشکرده 
  یاد همچون ز  یکه بر اثر عوامل  ی محصوالت زراع

 درآمد و  رشد  ینی،شهرنش  یت، توسعهشدن جمع
افزا  ،ییغذا  مصرف  ی الگو  ییرتغ  یش لزوم 

زم  ی وربهره  و   ی کشاورز  و  یزراع  ی هایناز 
  یمنابع در دسترس کشاورزان را ضرور  نیهمچن

 ید با  ی کشاورز  یواحدها   یرانمد  ینبنابرا  کند؛ی م
بهینهتول  در  یسع کشاورز  ید  به   ی محصوالت 

درا  ی هاروش باشند.  داشته  ین،  ب   ینگوناگون 
  مهمی سهم    یشروپ  ی اقتصاد  یزی ربرنامه   وجود

ازمنابع    ینهاستفاده به  تقاضا و  عرضه،   یمتنظ  در
  یات در آ   یمکر  قرآن   موجود دارد.  یدتولعوامل    و

بر رو  یفراوان به تالش  را  در راه   ینزم  ی انسان 
دعوت و   یگرانرساندن به دبهره   یشتر و ب   یآبادان

آ  ییراهنما در  است.  انعام،   14یه  کرده    سوره 
مردمان   یقو تشو  ی خداوند انسان را به کشاورز

صح  ی برا کشاورز  یحاستفاده  محصوالت    یاز 
کشت   یانجر  سوره نحل  11یه  و در آ  کرده  ارهاش

روئ زم  یاهانگ  یدنو  نمونهبه   یناز  از   ی اعنوان 
اله ما  یقدرت  آگاه  یرتبص  یهو  ها انسان   یو 

نکته کل  شده است  یمعرف  ینا  یو اساس  یدی و 
  یاهانگ  یاننده است که خداوند خود را زارع و رو 

ها را  کرده و انسان  یمعرف  ی و محصوالت کشاورز
واقعه آیات  )  مسئله فراخوانده است  ینبه تدبر در ا 

به    یش بشر را از چهارده قرن پ   قرآن.  (64و    63
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انسان و از جمله   ی و ارزش منابع در زندگ  یتاهم

آ  ی کشاورز در  خداوند  است.  داده    یات توجه 
انسان کشاورزمختلف  به  را  و   یقتشو  ی ها 

کار مقدس    یندر ا  ی را که هر گونه فسادی کسان
اکنند،  یم  یجادا است.  نموده  کالم    ینسرزنش 

هر  یآسمان و  در  چهآنجاودانه،  کشت  مورد 
بار،  ین نخست  ی باشد ذکر کرده و برا یم  ی کشاورز

نقش جر کشاورز   یاناز  در  آن  اقسام  و   یبادها 
  ی کتاب  یناول  قرآن  ی،عبارتآورده، به   یانمسخن به 

  یجو   ییراتو تغ  یاست که به اطالعات هواشناس
که در آیات دارد؛    ی کشاورزبا    یکیکه رابطه نزد

از جمله بقره )آیات    قرآنهای  مختلفی از سوره 
(، انعام )آیه 58و    57، اعراف )آیات  (164و    22

)آیه  99 رعد  و  آن4(  به  است  (  نموده    . توجه 
مطالب در درجه   ینا  یاناز ب  قرآناگرچه هدف  

دادن  انسان و توجه  یشهکردن اند  یدار اول همانا ب
توح به  صفا  یدآن  الهو  ب  یت  ساختن    یدارو 

  یات آ   یندر ا  یقها است. اما تفکر عم وجدان انسان
مقام    دهد.  یاری   ی تواند ما را در بهبود کشاورزی م

رهبر کشاورز  ی معظم  دستگاه  که   یفرمودند 
بس  ی برا ما  امن  یارکشور  چون  است؛    یتمهم 

 یو دارا   یتبزرگ، پرجمع  ی کشور  ی برا  ییغذا
بس  ی هدفها بخش    یاربلند  لذا  است.  مهم 

دامدار  ی کشاورز و  یکما    ی و  و    یژهبخش 
 آن تالش کنند.  ی برا یداست و همه با ییاستثنا
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 از دیدگاه اسالممحیط زیست اهمیت  
 

 نیما خالدی
 

  یرانکرج، ا ی،کشاورز یجآموزش و ترو یقات،بذر و نهال، سازمان تحق یثبت و گواه یقاتموسسه تحقاستادیار 
 ( khnm13@gmail.comنویسنده مسئول: )

 

 چکیده 
دارد، همان  یستسالمت محیط ز با حیات سالم جامعه  تنگاتنگ  بهداشت و پیشگیرارتباط  و   یگونه که  بر درمان  مقدم 

آلوده است.  یستاز محیط ز یناش یهامناسب نیز مقدم بر جبران خسارت یستسالم و محیط ز یمعالجه است، تأمین فتا
نسبت به حفظ   ینباشد هیچ تعهد  یمانگر اا  یراکوشند؛ زیم  یستدر حفظ و حراست محیط ز  یّنتنها مردم و جامعه متد
بحران   یا آمدن مخاطره  ید را دامن زده، پد  یستز  یطکه بحث اخالق در مح  یچالش و معتل  ینترطبیعت وجود ندارد. مهم 

 ی کس   یانسان حقیق کریم    قرآن  یفآمده است. از منظر شر  یدانسان پد  یماد  زندگیاست که بر اثر توسعه    محیطییستز
 یدبلکه با  نکند،  تفکّر محدود  یارا تنها به نطق    یشانسانیت خو  یحت  یستد؛نا  یو طبیع  یدوده حیات حیواناست که در مح

بردارد و  گام  تألّه   یانتهایرا به فعلیت برساند و همچنان در سیر ب  یشخو  یفطر  یو تألّه و خداخواه   یو جاودان  یحیات اله
 یبررس   به   یقتحق   یندر ا  .یدو تخلّق به اخالق اهلل بپیما  یاله  یحسنا  یاسما  یتمراحل تکامل انسان را تا مقام خالفت و مظهر

 شود. اسالم پرداخته میدیدگاه  از محیط زیستاهمیت 
 

 ، منابع طبیعی.قرآنانسان، علوم زیستی،  اسالم، واژگان کلیدی:
 

 مقدمه
حق   یت رعا  یعنی  یست؛ داشتن محیط زنگه   سالم
مشاهد کرده بودند    یککه صحنه را از نزد  یکسان

 ی اغلب غذاها  کهییکردند. از آنجای چنین بیان م
سفره  در  مرفّه  ظروف  طبقه  و  مصرف   یکبارها 

م چندی آماده  همواره  و  غذا  ینشود   ی برابر 
در آماده   ی هاسفره   موردنیاز  خود  رنگین 

از آنها را مصرف    ی کنند، پس از آنکه مقداری م
 ها و ظروف، داخل، بقیه را با همان سفره کردند
را   یشروزانه خو  ی فقرا غذا  یزند،ری زباله م   سطل

کامیوناز سطل  و  زباله    ی هاها  مخصوص حمل 
صحرا،    یا،هوا، آب، خاك، در  زمین،  کنند.ی تهیه م

موجودات    یرکوه و دشت، گیاهان، حیوانات و سا
  حیات   که ارتباط با  یمحیط   یستز  ی هاو عرصه

دارند. محیط    تأمین  جامعه  بهداشت  و  سالمت 
مسئوالن    یستز و  مردم  است.  اولیه  اصول  از 

  و   یمهم تمام سع  ینجامعه موظفند در تحقق ا 
آنچه عمالً در    ی کار گیرند، ولرا به  یشخو   تالش

  یاظهور دارد عده  ی جوامع مختلف بشر  یزندگ
همه اصول  به    خویش  تأمین منافع  ی مهابا برای ب
حر  ی محیط  یستز هیچ  و  کرده  را   یمیپشت 

همان چنان   کنند. ی نم  یترعا گذشت    یطورکه 
  کنند یآباد م  یمان را مردم با ا  ی که مراکز مذهب

پیشرفته    ی امروزه در کشورها  (.1391ی،  اسالم)
در    یو غیراتم  یاتم   ی و انفجارها  هایش شاهد آزما

به  یادر که  هستیم  صحرا  مختلف   ی هاگونه  و 
 ی کنند. کشورهای بشر را آلوده م  یستمحیط ز

استعمارگر با حرص و ولع هرچه بیشتر منابع گاز  
بیش از   یبرند و حتیم یغمارا به  دیگران و نفت

م  ی بار  ی ها ظرفیت کشتی  و  ی نفت حمل  کنند 
نفت   زیادی   از آنها غرق و مقدار  یکی  ی هر از چند

ا  یزد،ری م  یادربه بر  و    یادر  ینکهافزون  آلوده  را 
بسیار آبز  ی جان  به  یاناز  مرا  اندازند،  ی خطر 

 یمشکالت جد   دستخوش  بشر را  یستمحیط ز
آملی،    سازندی م آنجا  (.1398)جوادی  که ییاز 

بیشتر    ییجوبهرهی حاکمان فاسد نظام سلطه در پ
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هستند؛ چنان    یستو محیط ز  یاز منابع طبیع

فرآورده کشاورزی،هاکه  آنان    غیرهو    یدام   ی 
به   نیستند  حاضر  باشد،  آنان  نیاز  از  بیشتر 

فقیر و گرسنه کمک کنند. و با اسراف    ی هاملت 
به اتراف  کشورهایم  سرو  در  آنکه  حال    یبرند 

غذا مردم  زباله   یشخو  ی فقیر  سطل  از   ی هارا 
م تأمین  مترف  که  حالی   در.  کنندی ثروتمندان 

مند  و بهره   یمعادن غن  ی از آن کشورها دارا   یبرخ
  یو دامدار  ی از آب و خاك مناسب جهت کشاورز

اگر سیاست نظام سلطه اقتضا کند، کشور   است.
کرده و از گندم در حد   ی اقتصاد  یمرا تحر   یو ملت

اتم م  یسالح  ازکنند.  ی استفاده   ین ترمهم   یکی 
است تا   ی اقتصاد  یماستعمارگران، تحر  ی هاحربه

ستون فقرات جوامع را در هم شکسته و بر آنان  
  ی اگر آنان دست به آبادان  بنابراین  مسلط شوند. 

  یش بیشتر خو  ییجوبهره  ی زنند برایم  ی امنطقه 
  کردن آباد   یعنیهاست؛  ملت  یرو محروم کردن سا

را جهت   یاواًل بخش  یرازمین را مصادره کردند؛ ز
خوتأمی منافع  م  یشن  ثانیاً  یآباد  کنند؛ 

نه  یگر د  ی هابخش  آبادرا  بلکه  نمی  تنها  کنند 
کنند؛  ی م  ی آن جلوگیر  یصورت امکان از آباداندر

نموده و منابع آنان    را بردهثالثاً مردم آن سرزمین  
همه    .(1387مقدم،  حدادیان  )  برندیغما میرا به  

انسان به  بخش است. اگر  حیات  یاله  ی دستورها
ب زندگ  ییاعتنای آنها  به  رنج   ی کند  و  آور  سخت 

شد. خواهد  روا  مبتال    امیرمؤمنان   یتیدر 
ثم  ید:  فرمایم  (السالمعلیه) و تراباً  من وجد ماءً 

اهلل  فأبعده  زمین    ی ملتیعنی    افتقر  و  آب  که 
ها را مهار و آب  یدارد ول  ی اندازه کافبه  ی کشاورز

نکند و   ی برداربهرهزمین را اصالح نکند و از آنها 
 رحمت  محتاج گردد از  ی بدکار  یا   ی کاردر اثر کم

باد دور  .  (1389  ی،افشار  و  زادهی فتاح)  حق 
امت تنها  که  نشود  گمان  گذشته    ی هاچنین 

خود   ی و انبیا  یاله  ی هاجهت مخالفت با فرمان به
رحمت حق چنان   از  شدند؛   یم کر  قرآنکه  دور 

یعنی   أَاَل بُعْداً لِعَادٍ  :یدفرماینسبت به قوم عاد م
ا برا  ینبلکه  مطرح   یگرد  ی هاامت  ی خطر    نیز 
  امامان معصوم   یا   یم،کر   قرآناگر    ین. بنابرااست

  قرآن که انسان کامل و همسان با    (علیهم السالم)
فرمان اصالح  ی هستند  و   زندگی  جهت  بشر 

جامعه به    یبیان کردند ول  یستسالمت محیط ز
دور موجب  نکند،  توجه  اله  ی آن  رحمت   یاز 

 . (1398)جوادی آملی،  خواهد بود
 

 شرایع الهی در  محیط زیست
ها به منهج   یخکه در طول تار  یحنیف اله   یندر د

شر برا  های یعتو   یتجلّ  یاله  ی انبیا   ی متنوّع 
اصول  یافت،ی م و    یمحیط  زیست  شناخت 

 ی برا  ی آن و سع  یبتحصیل آن و پرهیز از تخر
و نیز از    ی حقوق انسان  ینآن، از بارزتر  ی سازسالم 

تکالیفترروشن مبه  ی بشر  ین  تا    ید؛آی شمار 
افراد،    ینشاط جامعه همراه با سالمت آن و خرّم

شود.  تضمین  آنان  صحّت  با    همراه 
و    ی نمودن هوا، کو  منظور، هم از آلوده همین به

شده، هم اگر  یو نه   یرتحذ  یبرزن و اماکن عموم
رخداد   برطرف    ی برا  شد،  مشاهده  یتلخچنین 

صادق جعفر  امام  شد.  امر  و  ترغیب  آن،    کردن 
  ی اهلل عزّوجلّ إذا أنعم عل  : إنّفرمود  (السالمعلیه)

علیه اثرها، قیل: و کیف    یری عبدٍ نعمه أحبّ أن  
قال:   و    ینظّفذلک   یحسنو    یحهر  یطیّب ثوبه 

دارد   دوست  خداوند  یعنی  أفنیته  یکنسداره و  
بنده خود داده، اثر آن را در او ببیند.  که به    ینعمت

جامه خود    ی پرسیده شد: چگونه؟ فرمود: هر فرد
نظیف، خود و    را  را  نیکو  را  خانه خود  خوشبو، 

  زادهی فتاح)  پیشگاه منزل خود را رُفت و رو کند
 .(1389 ی،افشار و
 

 در اسالم محیط زیست
تفسیر و تغییر جهان فرع تفسیر و تغییر انسان  

صحیح تفسیر شود و    ی اگونه اگر انسان بهاست.  
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جهان دگرگون   گیرد   قرار  یشخو  ی محور ی در جا

  انسان خلق   ی برا  ینشجهان آفر  یراخواهد شد، ز
سبحان   ی خدا  ی لقا  ی انسان برا  ی شده است ول

  یا جهان باشد    ی نیست که انسان برا  چنین  است.
همتا انسان  و  رسول    باشند.   یکدیگر  ی جهان 

چنین  (  اهلل علیه و آله و سلّم  یصلّ )  اسالم  یگرام
  یؤذیهم، المسلمین ما    یقأماط عن طر  من:  فرمود

کلّ حرفٍ بعشر   یه،کتب اهلل له أجر قراءه أربعماه آ
را   ی مسلمانان، چیز  هرکس از راهیعنی    حسنات

که باعث آزار رهگذر است برطرف کند، خداوند  
عمل    یوانرا در د  قرآن  یهاجر خواندن چهارصد آ

ثبت ده می   او  حرف،  هر  قرائت  ثواب  که  کند 
  ی منظور از راه، خصوص مسیر زمین   حسنه است.

در معبر  شامل  بلکه  ارتباط  یایینیست،  پل   یو 
م  ییهوا چیزینیز  از  مقصود  آزار   ی شود.    که 
عبورکند،  می  موانع  بلکه   ی خصوص  نیست، 

 یای از مزا  یعابران بوده و بعض  یتاذ  یههرچه مآ
از بین   یاسالمت   برد؛ مانند  می   نشاط جامعه را 

آلودگ  ی بو کارخانه،  دود  و   ی صوت  یزباله، 
ترافیک مشمول سخن نغز آن حضرت    یسنگین 

رعا قداست  و  اصولاست    ی محیط  یستز  یت 
  ست. ا  ینیهمسان حرمت تالوت متن مقدس د

ا پ  ینجااز  آن  مقابل  قذارت  معلوم    یبه  برده، 
سبز   ی عمداً به فضا  یملّت  یاشود که اگر دولت  ی م

نشاط  و  سالم  نیندو  از  یشندآور  آن    آالیش  و 
زرّ منطقه  و  نکنند  را   ینپرهیز  طبیعت  خداداد 

نما آلوده   یا  یندآلوده  قبال  صاحبان در  کردن 
بر لب زنند و   ی مِهربی   سودجو، مُهر  ی هاکارگاه 

قاهر شده، قعر    ی خاموش شوند، مشمول قهر خدا
ی،  آنان خواهد بود. البته چنان قهر  یگاهدوزخ جا

قعر به  ی چنین  داردرا  آملی،    دنبال  )جوادی 
اله(.  1398 رهبران  آنان،    ی همتا  یرفتار  گفتار 

  یستاصول ز  یتترغیب دولت و ملت به رعا  ی برا
م   ی محیط امامیانجام  حضرت  لذا  سجاد    شد، 

از   یدند،دی را در معبر م  یاگر کلوخ  (السالمعلیه)

کردند  ی را از راه، دور مشدند و آنی مرکب پیاده م
مزاحم رهگذر کنار    . حضرت نشود  که  از  مسیح 

.  یدگذشت و صاحب آن قبر را معذّب دیم  ی گور
آن    صاحب  سال بعد، هنگام عبور از کنار آن گور،

! عامل رفع عذاب  یا. پرسید: خدایدرا در عذاب ند
را   یاو چه بود؟ فرمود: فرزند او بزرگ شد و راه

و کرد  او   یتیمی  اصالح  گناه  از  لذا  داد،  پناه  را 
 (. 1403ی، مجلس) نظر شدصرف 

 

 ی ریگجه ینت
انسان اصل و جهان تابع اوست    ینش، در نظام آفر

تابع   اند  انسان و جهان که مستفیض  و مجموع 
اله فوز خاص  و  تا    ی فیض  راه    لقای   بهاند  حق 

که جهان در مسیر انسانیت حرکت  ی . هنگامیابند
لقا به  انسان  راه  از  م  ی کند  صراط ی حق  رسد. 

همان هر   صراط  مستقیم  و  است  اصیل  انسان 
ا   ی موجود اصل  یقطر  یناز  راه    یبه هدف  خود 
م درست   کند.ی پیدا  حرکت  خواهان  که  بشر 

فصل  وجود  با  و   ی هاجهان  چهارگانه  پرثمر 
بداند    یدبا  است  ی و معنو  ی ماد  ی هاسرشار از رزق

خو رفتار  بین  تنگاتنگ  ارتباط  نظام    یشکه  با 
در مسیر صحیح    وجود دارد. اگر انسان  ینشآفر

حرکت   او  سود  به  نیز  عالم  نظام  کند  حرکت 
به ی م و  تغییر مکند  او  ا یابد.  ینفع  صورت یندر 

ت کرده و باردار موقع تشکیل شده حرک ابرها به
بارند و  ی مناسب م   ی جاو در  موقعشوند و به ی م

گیرد.  یوفور در اختیار مردم قرار مبه   یبرکات اله
ابرها    شوند،   تقوا اهل طغوا  ی جاکه به یو در صورت
 ی هادر سرزمین  یاها را در اقیانوس  یشباران خو

م  یَزْرَعلم   کشت  غیرقابل  موقع    یابارند  ی و  به 
نم به ی مناسب  و  موجب    جای بارند  منفعت 

  یگرابرها همانند د  ی رهبر  یراشوند؛ زیخسارت م
با خدا است.   ی موجودات جهان خلقت    سبحان 

بخواهد جهان را تفسیر کند و   یاگر کس ینبنابرا
  ی مناسب  یستسپس آن را تغییر دهد و محیط ز
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با  ی برا کند  بنا  به  بشری   جامعه  یدبشر  گونه را 

انسان  صحی دهد.  تغییر  را  آن  و  کرده  تفسیر  ح 
م   ی ماد آفری تصور  از خاك  که  و    یدهکند  شده 

و انسان موحد متوسط    گرددبرمی   سپس به خاك
  بار   یاله  ی شده به لقا  یدهما از خاك آفر  یدگوی م
  ییم ما از خدا  یدگوی انسان عارف م  یولیابیم  ی م

به م  خدا  ی سوو  یعنیگردیباز  از    یم  گذشته 
را   ی و  یبشر جنبه نفخ روح ملکوت  یخلقت خاک

و ندارد  دور  نظر  نم  تعبیر  از  فراموش  کند  ی را 

انسان آنجا  ی هنگام   ی چنین  رسید  مقصد  به  که 
از تعالیم   ی تواند با پیروی بشر م  آشناست.  یشبرا

اله  یآسمان خودخواه  یپیامبران  جهنم  و    یاز 
نجات   و چپاول  و طمع  آز  و  د  یافتهحرص    ر و 

و    بهشت  گذاشته  قدم  نورانیت  و  صفا  و  صلح 
تبد  یشخو  یستمحیط ز پرتو  اوصاف   یلرا در 

 ی برا  مناسبی  محیط  ی،انسان  یلبه فضا  یحیوان
 گرداند.   یزندگ
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 یست ز   یطاز مح یتنقش اسالم در حما
 
 خالدینیما 

 

 یران  کرج، ا ی، کشاورز یجآموزش و ترو یقات،بذر و نهال، سازمان تحق  ی ثبت و گواه یقاتموسسه تحق استادیار  
 ( khnm13@gmail.comنویسنده مسئول: )

 
 چکیده 

آن   یو اثرها یدبه فوا  ینو عناصر آن و همچن یعتطب موضوع  به اشکال مختلفبه  یاسالم یممتون مختلف تعال
و    آیات چون    یمنابع اسالم   بررسیپرداخته اند.    یز اشارات به لزوم حفاظت از آن ن  یناشاره نموده اند و در کنار ا

مکتب   دارد و   یاسالم   یموزه هاآ   در  یعی منابع طب  یریتحفظ و مد   یواال  یتمرتبط نشان دهنده اهم  یاتروا
  ییو معنو   یاخالق   یانسان راهکارها   یو بهبود زندگ  یستز  یطمح  از  یتراستا و با هدف حما  ینا  در   ی جامع اسالم

  ی و نعمتها  یعت برابر طب  در   او را و مسئول دانستن    ی اله  ی   یفهخل  به عنوانانسان    توسط   ین چون امانت شمردن زم
  یق تحق  یندر ا   .داده است  قرار   یدمورد تاک  را  یست ز   یطحفاظت مح   ینهزم  در  یعمل   یراهکارها  ی و ارائه ی اله
 پرداخته می شود. یست ز  یطاز مح یتنقش اسالم در حما یبررس  به
 

 . اسالم، محیط زیست، روایات، آموزه های دینی ،آیات واژگان کلیدی:
 

 مقدمه
مطالب غرب  و  شرق  جهان  در  امروزه    ی هرچند 

  یمطرح شده ول  یستجهت حفاظت از محیط ز
ا  یدبا داشت   ینبه  توجه  سخن    که  مطلب  هر 

 یرااست؛ ز  یاله  یانبرگرفته از پیام اد  یصحیح
اله معارف  از  غرب  و  شرق  بهره ی ب  یمکاتب 

 یشه اصل و نسب، ری ب  انسان  هستند، آنان مانند
به   ندارند آسمان  یوح و  تعالیم  مربوط    یو 

مرتبط    یکه به مکتب وحی انسان  یشوند، ولینم
کتاب  به  مستند  او  سخن  مانند آسمان  ی هاو    ی 

باشد داراقرآن انجیل    یشه اصل و ر  ی، تورات و 
 (السالمعلیه)است. گرچه قبل از حضرت ابراهیم  

فراوان تحت    ولی  اندبوده  یپیامبران  امروز،  بشر 
است که حداقل چهل   یتعالیم پیامبران ابراهیم
که در    یهر سخن حق  یناقرن سابقه دارد. بنابر

ز  حفظ  جهت محیط  و  بشر  سالمت  او   یستو 
انبیا پیام  از  برگرفته    است.   یابراهیم  ی باشد 

به وح  ی سخن ذات   یکه  از  باشد  داشته  ارتباط 
برداشت   یا   یگرانمطالب د  یاست ول  یاقدس اله

آنان در کنار    که  از سخن پیامبران است  یناقص 
  ی اگر خود مطلب  یا اند و  مائده و مأدبه انبیا نشسته 

نموده مکاتب  ارائه  نظیر  است؛  نیاورده  دوام  اند 
اله  که  شرق  ی الحاد فطرت  سازگار    یبا  انسان 

بشر حذف و نابود   یزندگ  یرهنبود و سرانجام از دا
)گرد آملی، 1384ی،  آمد  یمیتمید  جوادی  ؛ 

سالمت  یکی  (.1398 ابعاد    ی، محیط  یستز  از 
افراد جامعه است. عدم تالش و    یاییتحرك و پو

و هم    فرد  تواند هم بری است که م  یتحرك از آفات
باشد. داشته  سوء  تأثیر  جامعه  تالش،    بر  ارزش 

 ی تنها در کسب درآمد نیست بلکه افزون بر آثار 
و   یچون کسب شخصیت، احساس آرامش روح

تک  ی برا  بودن  مفید  ی،روان انسان  لیف جامعه، 
انسان   یرارا نیز امتثال کرده است، ز  یشخو  یاله

طرف از  و  یبیکار  خانواده  سربار  را  خود   چون 
افسردگیم  جامعه دچار  بر   یبیند  افزون  شده، 

او وارد م  یو روان  یمشکالت روح بر  شود، یکه 
گردد و از  ی نیز مبتال م  یبه امراض جسمان  یگاه
نیز واقع خواهد شد    یمورد غضب اله  یگرد  ی سو
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جهت الزم   یناز ا  "اِنّ اهلل لیبغض العبد الفارغ"

کار و تالش و سهم آن در سالمت    اهمیت   است
ز گردد  یستمحیط  تبیین  آملی،   نیز  )جوادی 

1398 .) 
 

 یست ز یطاسالم درباره مح   یند ی هایدگاهد
  ی در اسالم احکام  یگرتوجه دجمله موارد جالب  از

 یهکننده دارند؛ مانند آی نه   ی جنبه  یا هستند که  
 ی : »التُفْسِدُوا فِیدفرمای اعراف که م  ی سوره   85

خَ ذلِکُمْ  إِصْالحِها  بَعْدَ  کُنْتُمْ    یْرٌاأَلرْضِ  إِنْ  لَکُمْ 
زم  ینَ؛مُؤْمِن  اصالح  از  به  ینبعد  فساد  آن  پا  در 
است، اگر مومن    یکوترشما ن  ی برا   ینا  که  یدنکن 

کام که امر کننده  و اح  یاتآ  یبرخ   ید وبوده باش 
آ  مانند  که    20  ی یههستند  عنکبوت  سوره 

بَدَأَ  یدگوی م : قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ 
زم بگو در  ؛  بنگر  ییدنما  یرس   ینالْخَلْقَ  که    یدو 

 یات از آ  یبرخ  و  خلقت چگونه بوده است   یدایشپ
رساندن به مردم   ی را در روز  ینکه نقش مهم زم

سوره حجر: وَ   20و19  یاتدهند مانند آی نشان م
  یها وَ أَنْبَتْنا فِ  یَرَواسِ  یهافِ  یْنااأَلرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَ

وَ   یِشَمَعا  یهامَوْزُون و جَعَلْنا لَکُمْ فِ  یْءمِنْ کُلِّ شَ
و   یمرا گستراند  ین؛ و ما زمزِقِینَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرا

موزون   یاههر گو از    یمهاى ثابتى افکنددر آن کوه
زندگى    یلو براى شما انواع وسا  یاندیمدر آن رو

که شما براى کسانى   ینو همچن  یمدر آن قرار داد 
بعد از نزول باران   و  یدبه آنها روزى ده  یدتواننمى
ها باغ   یدایشها و پیوه و انواع م   یاهانگ  یاندنو رو

 یواناتها و حانسان  ی رزق و روز   ینکه محل تأم
و    یدگوی سخن م  یاتآ  یند در ا هستن  ینزم  ی رو

و احکام، خداوند   یاتآ  ینبعد از ا  ینکهتر اجالب
به  زمنسبت  در  ظالمان  وجود  اشاره    ینخطر 

ک  یعنیکند؛  ی م وسانی همان   یکننده   یرانکه 
هستند، چنانکه در    یانو نسل آدم  یستز  یطمح

 : وَ إِذا تَوَلَّى سَعى یدفرمای بقره م  ی سوره   205  یهآ
الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ   یُهْلِکَوَ    یهافِ  یُفْسِدَ الْأَرْضِ لِ  یفِ

ال   زمان  یُحِبُّاللَّهُ  زمی الْفَسادَ؛  بر  ظالمان    ین که 
در هالکت نسب و مزارع   الشگردند، ت  یمستول

  ین از ا  و  کنند و خداوند فساد را دوست ندارد.ی م
فهمیم  یهآ و    یدتوان  فساد  خداوند  که 
  یستز  یطو مح  ینسل انسان   ،ینکردن زمیرانو

است. کرده  اعالم  حرام  مح  حفاظت  را    یط از 
بقا  یستز و ح  ی و  آدم  از    یواننسل  از گذشته 

برخوردار بوده است، آن چنانکه    یاری بس  یتاهم
 هنگام وقوع طوفان نوح خداوند به حضرت نوح

جفت برداشته و    یک  یوانامر کرد تا از هرنوع ح
ها همچون انسان  یواناتببرد تا نسل ح  یبه کشت

  .( 1387،  حدادیان مقدم)  حفظ و منقرض نشود
آ  با از  اجرا  یطیمح  یستز  یاتاستفاده   ی و 

و    یعتبه شناخت ابعاد مختلف طب  یاله  ینفرام
 ینبه ا  یدر جسم و جان آدم  یستز  یط مح  یرتأث
ا  یم رسی م   یجهنت همانند    یزناچ  یای دن  ینکه 

ن  ی امزرعه که  و   یدگی،رس  ند یازماست  پرورش 
برا آخرت  یدنرس  ی حفاظت  که   یبه  است  آباد 

م  یاالدنهمان االخره  رو ین ا  از  باشد.ی مزرعه 
اسالم  یند  یشوایانپ حکومت  رهبران  بنابر    ی و 

با  ییها  یت مسؤول همواره  شد  ذکر  محل    یدکه 
مح  ی زندگ آسامت   یستز  یط و  از  را    یب، ها 
نابود  یبتخر نظارت   ی و  و  دارند  نگه  امان  در 
  ی امام عل  حضرت  امر داشته باشند.  ینبر ا  ی جد

ا به  یفهوظ  ین)ع(  و    یخوبرا  داده  هشدار 
پرهیندفرمای م را  خدا  حق    یدباش  یزگار:  در 

بندگان  ی شهرها و  هست  او  مسؤول  شما    یدکه 
سرزم  یحت مورد  چهارپاین در  و    انسان   .یانها 

 یردگیم الگو ماسال  ینکه از دستورات دیمسلمان
دارد و با عدم فساد یخود را پاس م  یتمقام عبود

طب آبادگر  ی نگهبان  یعت،در  و  رام  ی،و  کردن 
از    ی حفاظت و نگهدار  ینو همچن  یاله  یرتسخ

م  یشرع  یفهرا وظآن ناسپاسی خود  و  به    یداند 
 از  شمارد.ی درگاه خدا را ستم و کفران نعمت م 

حقییآنجا هر  به  یفیتکل  یکه  دارد، را  دنبال 
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 یستز  یط اساس از حق مح  ینانسان خردمند بر ا

 ی حق برا  ینکند تا ای م  ی برد و کاری سالم بهره م 
تکلبه  یگراند و  برسد  کند؛    یفثمر  ادا  را  خود 

هر  یعنی دی کار از  داشتن    یگرانکه  از    یک را 
ب  ی زندگ  یطمح   یدور  یدنمایم   یب نص ی سالم و 

 (. 1398کند )جوادی آملی، 
 

اهمیت تالش از دیدگاه اسالم در بهبود محیط  
 زیست 

ها، آن است که از تأکیدات مهم اسالم به انسان
خود، از کار و تالش باز    یاز زندگ  یدر هیچ زمان

بایستندنا همواره  انسان،   یهاعرصه  در  ید. 
زندگ بخش  یمختلف  برا   یکه  تالش  آن،    یاز 
نیازها معیشت  ی اقتصاد  ی تأمین    است  یو 

کند تا در پرتو   کوشش  و مستمر  ی جدّ  یصورتهب
و زحماتچنین تالش از    ینی،جامعه د  ی،ها  هم 

فرد از جهت    یابد صالح دست  به   ی جهت  و هم 
بهاجتماع عال  ی  نا  یاهداف    بیان  شود.  یلخود 

اهلل علیه و آله    ی صلّ)  حضرت رسول اکرم   ینوران
سلّم سعروشن  یخوببه  (و  میزان   یکننده 

ان قامت الساعه و    خود است  یمسلمان در زندگ
الفسیله فإن استطاع أن ال تقوم   ید  یف أحدکم 

یا  اگر خوشه    یعنی  فلیغرسها  یغرسها  یالساعه حت
در دست توست و قیامت هم در آستانه    یینشا
نهال    ینا  ی،نمانده که بمیر  ی است و چیز  ییبرپا

رد، بیان، انسان تا نفس دا  ینطبق ا.  را بکار و بمیر
اسالم  یدبا جامعه  در  و  کند  به    یهرکس  ی،کار 

و    ید تالشکه دارد، با  یتناسب استعداد و قابلیت
کند. محصوالت   کوشش  تولید  در  کشاورز 

صنعت  ی،زراعت تولیدات  در  در    ی،صنعتگر  معلم 
ید  با  یآموزش و محقق در تألیف و نگارش، همگ

  یو کیف   یانجام کمّ  ی همه همّت خود را برا  دائماً
تا   یواقع  ی معناکار گیرند و به به  یشخو   یفوظا

گونه همان  یگر،د   ی سو  از  توان دارند، کار کنند.
مردم اله  که  تعالیم  عرصه   ی طبق  در  تالش  به 

ی و سست  ی کاراند، از کم تولید، امر و ترغیب شده 
که فرد بیکار با عدم    ی ااند؛ به گونه منع شده   نیز

ن بر آنکه در  افزو  ی،فعالیت خود در جامعه اسالم
سالم تأثیر    یستز  محیط   خانواده و  ی سالمت روان

در نظام    یو بدبخت  یدتهد  ینترسوء دارد، بزرگ 
اله )را    ینشآفر فراهم   ی برا   ی(غضب  خود 

وسیله کار و  به  یدانسان تا زنده است با.  کندی م
کار  ی برا  یشتالش خو باشد.  مفید  که  ی جامعه 

احسن  نحوآن را به یدعهده و در توان اوست بابه
  یاصنعت    ی،دامدار  ی،انجام دهد، خواه کشاورز

علم  ی فرهنگ  ی کارها بیکار یو  مطلوب   ی .  نه 
مورد نه  و  است.  رضایت  جامعه  ا  خداوند   یناز 

نیا کند  دعا  اگر  بیکار  انسان    ی و  یشجهت 
  یک که از    ی شود. هرچند مقدار کاریمستجاب نم

م توقع  برومند  ا  و  رودی جوان  سالمند  نتظار  از 
ولینم توان جسم  یرود،  فکر  یبا مالحظه   ی و 

  و   زادهیفتاح)  کار هستندافراد همگان موظف به
 . (1403ی، مجلس؛  1389 ی،افشار

 
  یط و مح  یعیاز منابع طب  یتنقش اسالم در حما

 یست ز
  ین خداوند در زم  یفهاشرف مخلوقات و خل  انسان،

پد تمام  و  آفر   ی برا  یعیطب  ی هایده است   یدهاو 
است.  و  خداوند  شده  دارد.   ی ایژهنظر  انسان  به 
بشر   یرها را در تسخکوه   یا وو در  ین آسمان و زم

و مناسب بهره    یح صح یوه شقرار داده تا از آنها به 
چنان  آببرد؛  دارد:  یلذ  یاتکه  داللت  آن   بر 

را مسخر شما    یااست که در  یکسهمان  خداوند»
به فرمانش در آن حرکت کنند    های کرد تا کشت

و باشد که سپاس    یرید، از فضل او بهره گ  یدو بتوان 
است    ینها و آنچه در زم. او آنچه در آسمانیددار
 یاست برا  ی هانشانه   ینسود شما رام کرد؛ در ابه

است که   ییخدا  او»  کنند«.ی م  یشهکه اندی کسان
در  را  آنچه  برا  ینزم  همه  دارد،  شما    ی وجود 

را   ید؛آفر آنها  و  پرداخت؛  آسمان  به  سپس 
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  یزصورت هفت آسمان مرتّب نمود؛ و او به هرچبه

شما   ی را برا  یناست که زم   یکس  او»  آگاه است«.
  هایی و از روز  یدآن راه برو  ی هارام کرد، بر شانه 

 ی سوو بازگشت و اجتماع همه به   ید؛خداوند بخور
آ  و»  اوست«. ا  یاتاز  را   ینخدا  بادها  که  است 

بشارتگرانبه بخشی م  یعنوان  تا  از    یفرستد 
به فرمانش    هایشما بچشاند و کشت رحمتش را به 

که   یدو ام یرید؛حرکت کنند و از فضل او بهره گ 
و آسمان  ینشآفر  در»  «.یدکن  ی شکرگزار ها 

که    هاییی و آمد و شد شب و روز، و کشت  ین،زم
در  وبه  یادر  حرکتند،  در  مردم  که    یآب  سود 

زم  آن،  با  و  نازل کرده،  از آسمان  را   ین خداوند 
پس از مرگ، زنده نموده، و انوع جنبندگان را در 

ابر  یرمس  ییرآن گسترده، و در تغ که    ی بادها و 
آ   ینزم  یانم نشانه   یدهآرم  سمانو   ییهااست، 

برا میمردم  ی است  به   با  «.یشنداندی که  توجه 
طبیاتیآ شد،  ذکر  تسخ  یعتکه  و    یردر  انسان 

اخت  یبرداربهره   ی برا انسان    یاردر  دارد.  قرار  او 
توانای م از  استفاده  با    هایییتو خالق  هاییتواند 

بهره    ینکه خداوند در سرشت او قرار داده بهتر
را مزرعه   یادن  یببرد، و با خردورز   یعترا از طب

  قرار دهد   یشخو  ی اخرو  ی زندگ  یهآخرت و سرما
انسان را   یمکر  قرآناز    یاتیآ  (.1382زاده،  ی نق)

امر   ییاو را به دستورها  یامورد سؤال قرار داده و  
سؤاالت و    ینبارز ا  یقاز مصاد  یکی   هاند ککرده

م محیاوامر  ا  یستز  یطتواند  در    ینباشد. 
که    یحالین ع بس  یمکر  قرآناست  از   یاری به 

عالم    یاتکه ضامن بقا و تداوم ح  ینیاصول و قوان
به  یهست آن  اشاره    ی سوو حرکت  است،  کمال 

  یاخود مرحله  ینقوان  ینکه مراعات ا  یدفرمای م
مح از  حفاظت  نمونه    برای   است.  یستز  یطاز 

و خلق عالم  یتوان به موزون بودن عالم هستی م
معنا که انسان  ینبر اساس توازن اشاره کرد، به ا

شود که سبب برهم خوردن   مرتکب  یعمل  یدنبا
گردد  ینا تعادل  و  بعد.  توازن  اشاره    ی موضوع 

که تجاوز به آن سبب برهم خوردن   قرآنشده در  
به    و قدر است.  ندازهگردد، ای م  یطتعادل مح  ینا
با طب  یگر،د  یان ب بهره   یعت در تماس  از    یری گو 

رفتار شود که اواًل؛ قدر و    ی اگونهبه  یدمنابع آن با
گ قرار  عمل  مالك  ثان  یرداندازه   ییرات تغ  یاو 

  یط مح  یبنباشد که سبب تخر  ی حدّها به اندازه
بودن    حق  گردد.  ییهارفتن گونه   ینو از ب  یستز

نشدن آنها  یدهآفر  یچهبه باطل و باز  یاو    یخلق اله
آموزد ی است که به بشر م  یگری موضوع مهم د   یزن

 ی هادر راه  یعیو عناصر طب   یعتم طبتا از انهدا
قواعد    ینهابر اعالوه  .یداحتراز نما  یهودهباطل و ب

»الضرر«،   ی متعدد  یفقه قاعده  همچون 
  یزو »عدالت« را ن  «یب»ضمان«، »اتالف«، »تسب

بهی م بسترتوان  مح  ی برا  ی عنوان    یط حقوق 
بر   نمود. مضافاً  یمعرف   یدر فرهنگ اسالم  یستز
 یک عنوان  ظاهر بهه از اصول که ب  یاری بس  ینکها

اخالق می م  یتلق  یارزش  و  دی شوند   رتوانند 
را داشته   یشمصداق خاص خو  یات از ح  ی قلمرو 

احتراز از اسراف   یی،باشند، مثل قناعت، خودکفا
تبذ در   یمحکم  ی هاپشتوانه   یزن  غیرهو    یرو 

زاده، ی نق)  هستند  یستز  یطاز حقوق مح  یتحما
1382 .) 

 نی دنیا و آخرت  اصالح و آبادا
الهپنداشته   یبرخ تکلیف  فلسفه    یبرا  یاند، 

فراهم فقط  آخرت بندگان  است.    یساختن  آباد 
است،   زکات  که اهلِ نماز و روزه و حج و  یکس

گونه  باشد و هیچ  یشفکر اصالح آخرت خوبه   یدبا
داشته باشد؛    ی در امور دنیو  یدنبا   ی اشتغال فکر

کار  یراز م   آخرت  از  ای باز  و   ینماند،  آفل  تصور 
  یّنان اند که متدو تبلیغ کرده   یتپندار فائل را تقو

به   یدبا را  و  یگرانددنیا  کرده  را    آخرت  واگذار 
آسیاب تکلیف بر محور   یاحفط کنند. گو  یخوببه

چرخد و دنیا از قلمرو آن خارج است. یآخرت م
و   یشخو  توهم  عده گستره  ینا داده  توسعه  را 

و بعثت انبیا نیز فقط دعوت    نی اند: هدف دگفته 
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 ی و آبادان  به آخرت و عبادت خداست؛ نه اصالح

فوا و  آشکار   یددنیا،  و  ظاهر  آخرت  در  تکالیف 
آخرت    ی برا  یدبا  یندارانگردد؛ نه در دنیا. دی م

به   و   کنند  یزی ربرنامه   یشخو را  دست  دنیا 
تحلیل برخاسته    ینا  خردمندان جامعه بسپارند. 

خود    ی دنیا از آخرت است و در جا  ییاز تفکر جدا 
م طلب  را  مستدل  اهداف   یکیکند.  ی پاسخ  از 

به اشکال تفکیک دنیا از آخرت    ین، پاسخمهم د
د سهم  اختصاص  پندار  آخرت    ینو  اصالح  به 

به    دین  عدّه با توهّم تفکیک عقل و  یناست؛ امّا ا
دست    ینا باطل  ایافته نتیجه  و  سخن،    یناند 

باطل و  غلط  مقدّمات  ترتیب    ی نتیجه  که  است 
نهداده منابعاند.  از  عقل  جدا    یند  معرفت  تنها 

آن منابع و منشأ تعالیم   ینیست، بلکه جزء رسم
است. عقل و نقل معتبر با    ینیو تکالیف د  یاله

شالوده م  یشناس دین  هم  شکل  و یرا  دهند 
د  ی هاانسان تکالیف  به  تنها  نه   ینیمتعبّد 

خردمندترخ بلکه  جامعه   ینردورزند،  افراد 
دنیا    پذیرفته   هستند. اصالح  شود  گفته  نیست 

به فکر    یدبا  ینداراناست و د  یشورانبرعهده اند
خود    دینداری   باشند و آثار  یشآخرت خو   یآبادان

 ی تکلیف برا  یدبگو   ی کس  یاکنند،    یافترا آنجا در
م سکون  و  رکود  و  جمود  در  یمکلفان،  آورد، 

اصالحیحال و    دنیا  که  و جنبش  تحرّك  به  نیاز 
دارد چنین    .(1387مقدم،  حدادیان  )   انقالب 

د  ی داور  عده   ینداراندرباره  جانب  خاص   ی ااز 
عمدی م تجاهل  نتیجه  نگاه    یاغفلت    یا   ی تواند 

تر و با نگاه عمیق  باشد  و مانند آن  ینبه د  یسطح
 یافتنتیجه دست  ینتوان به ایم   ینین دبه متو

  دنیا و آخرت   یکه غرض از تکلیف، اصالح و آبادان
احکام    ی و اجرا  ین. گام نهادن در مسیر داست

م هم  دنیویآن  منافع  هم    ی تواند  و  تأمین  را 
نکته    ینبه ا  باید  را تضمین کند؛ امّا  ی منافع اخرو

لذات   به  منافع در دنیا محدود  توجّه داشت که 
در   ینیست. اگر اختالف و چالش  یو تصنع  ی صور

داشته باشد مربوط به اصل مطلب    وجود  بارهینا
شا  بلکه  گشت  به  یدنیست،  بر  منافع  مفهوم 

اسالم با    .(1389  ی،افشار   و  زادهی فتاح)  کندی م
مثبت دارد،   ی مردم برخورد   ییجومنفعت   حس

. الزم  یردپذیدر آن را نم  ی رویادهافراط و ز  یول
برا   حسنظر اسالم درباره    دقیق  تبیین  ی است 
ا  یگرد   ی ابه شاخصه   ییجومنفعت  زمینه    یندر 

اله   اسالم، توقف در چنین  یاشاره شود. مکتب 
که    ییهاانسان  ی برا  یژهوپسندد؛ به یرا نم  حسی

هستند.    یشخو  یو روح  ی دنبال کماالت انسانبه
  ی امور ماد ی سو آن داند افراد دریاسالم، الزم م

سودها انگیزه   ی،شخص  ی و   یاله  ی واال  ی هابه 
اله  یابند؛ارتقا   تعالیم  در  انسان،    ی چون  اسالم، 

دعا، با  به    نماز،  فقط  مناسک حج  انجام  و  روزه 
نم تقرب  عرف  ید،جویخدا  و   ینتری بلکه 

زندگ  ینتر ی عاد معامال  او  یامور  و همانند  ت 
او  ی م  غیرهو    معاش  تأمین قرب  نردبان  تواند 

پیشرفت   ی سوبه موجبات  و  باشد   ی هاخداوند 
ی،  آمد  یمیتم)  اش را فراهم آوردی و معنو  یروح

1384 .) 
 ی ر یگجهینت

اساس  د  یمطلب  در   یشناسیندر  که  است  آن 
هم آمیخته است؛  حقوق و تکالیف به  ینیمتون د

سالم،   ی خیز، هواحاصل   اگر داشتن زمین  یعنی
بهداشت و  فراوان  ده   ی آب  مزاو    ی طبیع  یای ها 

د  یگرد منظر  از  آنها  همه  است  انسان    ین، حق 
از تکلیف   یدارا  یحقوق  صبغه   گذشته    ی جنبه 

مواهب   ینهستند و بر انسان واجب است که از ا 
را   ین امکاناتخداوند همه ا  یرابرخوردار شود؛ ز 

آنها و    یو آنها را مسخّر بشر کرد و هست  یدآفر
اعالم داشت   ی مسخّر بودنشان را به جامعه بشر 

  ی، فضا، منظومه شمس  یا، صحرا،در   یدنگو  یتا کس
شیر سپهر  ی راه  نظام  مجموعه  باألخره  در   ی و 

دسترس بشر قرار ندارند. سرانجام بشر را مأمور 
منافع کرد و جامعه را    ی و استیفا  ی برداربهره   به
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عموموا منافع  تا  شخص  یداشت  مصالح  بر    ی را 

 یاد  یزشت  به  مقدّم دارند و از فاسدان و مفسدان
 قرآنرا به کیفر تلخ محکوم دانست. در  کرد و آنان 

فراوان    یاتسخیر سپهر و زمین و در  یاتآ  یمکر
حکیم    قرآنبه    یانآشنا  ی برا  تسخیر  است و اصل

شک  ی قطع  ی مطلب که چنان   است.   یرناپذو 
أنْشَأکُمْ مِنَ األرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ   هیگذشت آ هُوَ 

مُجِیبٌ    یبٌقَرِ  یفیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إلَیْهِ اِنَّ رَبِّ
پربرکت و مظلوم استعمار سخن    و  از اصل اصیل 

فرهنگ    ید؛گوی م در   ی معنابه  قرآناستعمار 
جد زمین،  ی طلب  عمران  مؤکّد  درخواست   و 

آباد کردن معادن، کوه   آفرید بکر  آباد  ها،  و فکر 
ها و ... است.  ها و ساحلصحراها، جنگل   یاها،در

ا همه  به   ینخداوند  را  و    کردن  طورامور 
آن  ی برداربهره  دستور  از  و  داد  بشر  به  را  ها 

عادالنه منافع آن را صادر کرد و چنین   ی استیفا
اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ   مِمَّا  لِلرِّجَالِ نَصِیبٌاعالم داشت:  

هم بر بشر واجب است   ؛ یعنینَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ
  که از عمق زمین تا سینه سپهر را آباد کند، و هم 

او متعلق به خود اوست؛ نه به بیگانه، و    دسترنج
  نیست.   یبین زن و مرد تفاوت  ی ور بهره   ینهم در ا

اأَلرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ   یقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِوَلَیه  آنچه از آ 
مَعَا میِشَ  فِیهَا  عناصر  ی استفاده  همین  شود 

اقتصاد  ِیمحور جامعهاستقالل  است؛    ی بشر  ی 

اقلیم    ی وربهره   یعنی از منابع و منافع و مصالحِ 
مناسبِ آن هم حق بشر    ی هازمین و همه ظرفیت 

هم به   یاله  تکلیف  و  می طوراست،  بر  ردم که 
اگر  و  باشند  مستقل  اقتصاد  در  است  واجب 

مسئول   یکوتاه کیفر کنند  قیامت  در  و    اند 
  ی رو  یکسکّه است؛    ی همان دو رو   ینبینند. امی 

اقتصاد استقالل  رو  ی،سکّه  و  است  بشر   ی حق 
اله  یگرد تکلیف  و    ینید  چنین  .یآن  آستر  که 

داند ی را حق و تکلیف م  ی جامه جامعه بشر  یهرو
و   دنیا  انسانو  باطن کسوت  و  را ظاهر  ی  آخرت 

عروج می  اوج  به  را  بشر  حرمت  و  شمارد 
آنجای م  یاللهخلیفه تا  را  رساند  او  خداوند  که 

داده قرار  زمین   یجانشین خود در عمران و آبادگر
گذارد و از یاست، هرگز حقوق بشر را مهمل نم

نم  ی منافع و امام صادق   پوشد.ی چشم    حضرت 
اکبر    ی به کیمیا  ی ت کشاورزالسالم( از صنععلیه)

الزراعه:  فرمود  یاد األکبر  پرتو   یراز؛  الکیمیاء    در 
صنعت  طبیع  یچنین  جامد  موادّ  حیات    ی، به 

م  یگیاه ای بخشوده  هنر  و  و  ینشود   یژه،فنّ 
شرافراهم مرحله  یطنمودن  از  و    جماد  جهش 
است. پس، اصل    یبه منطقه نبات و زندگ   یمردگ
ظاهر  دمیدن روح هنر در مادّه به منزله  به   یدکار با

از   ی آدمیان، تبلور  یعتا صنا  باشد  روح طبیعتی ب
 شدن باشد. بودن و زنده زنده  یحیات هنر و تجلّ
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شناسی تاریخی و زیست  کریم با عنایت به مبانی زمین قرآن»األرض« در  اسالیب ادبی در آیات واجد واژه

 شناسی یرینه د
 

  3امین رضایی صدر 2السادات میرممتازاکرم  1عبدالحسین کنگازیان 
 استادیار گروه زمین شناس، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(  -1

 مربی گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فالورجان -2

 ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فالورجاندانش آموخته گروه زبان و  -3
 ( kangazian@khuisf.ac.irنویسنده مسئول: )

 
 چکیده 

ها نازل فرمود.  خداوند متعال کتاب آسمانی خود را بر حترت رسول )ص( جهت هدایت و سعادتمندی انسان
دایتگر را گاه با بیان ذکر رخدادهای تاریخی، گاه با بیان موضوعات به این مقصود آیات هخداوند متعال برای نیل  

نماید. یکی  های دیگر بیان میگذشته و یا در قالب  ، گاه با ذکر داستان انبیاء و اقواماحکام دینی، یا با ذکر  علمی
شناسی تاریخی  آورده، مفاهیم زمین   کتاب آسمانی  منظور تربیت و هدایت انسان در هایی که خداوند به از قالب 

آو زیست دیرینه  ابتدا  این هدف  به  نیل  برای  این تحقیق  که دارای    "االرض "یات واجد واژهشناسی است در 
زمین  و دیرینه زیست مفاهیم  تاریخی  از  شناسی  بودند  از   قرآنشناسی  استفاده  با  و  استخراج گردیده  کریم 

اساس تفاسیر معتبر و مقاالت علمی، مصادیق علمی آیات سپس بر    ترجمه استاد فوالدوند ترجمه شده است
امورد اسالیب  بالغی  کتب  و  تفاسیر  از  استفاده  با  و  قرارگرفت  گردید.  بررسی  استخراج  آیات  با  مرتبط  دبی 
در  یافته که  است  آن  از  تحقیق حاکی  این  برای  قرآنهای  زمین  کریم  موضوع  با  مرتبط  آیات  شناسی  تبیین 

فی سته "،  "دخان"،  "فاطر"،  "بدیع "،"خلق "شناسی از واژگان و عبارات متعددی نظیر تاریخی و زیست دیرینه
یب ادبی نظیر تشبیه بلیغ، و... .و از اسال  "ذرأکم"و    "السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقاو انزل من"،  "ایام

ند  شناسی تاریخی اشاره شده عبارت. استفاده شده است. موضوعات زمین...   ان عظمت، حال و ، تاکید، بیمقابله
گیری زمین و کرات آیه( و نحوه شکل  14)، خلقت آسمان و تکامل تدریجی آن  از: خلقت و تکامل تدریجی زمین

موجودات زنده   دیرینه شناسی نیز در موضوع خلقت تدریجیچنین در آیات مورد بررسی به زیست آسمانی. هم 
از بررسی یافته  و انسان اشاره شده برای    "کنایه"فاده از اسلوب  دهد که استها نشان میاست. نتایج حاصل 

بیان "پیدایش کره زمین، استفاده از    برای تصویرپردازی بهتر   "استعاره"کردن نحوه خلقت، استفاده از  عینی
ن دبرای نشان دادن تدریجی بو   "صفت استمراری "( و  برای تبیین این پدیده )خلقت زمین و خالق آن  "عظمت

گرفته شده، اسلوب حال شناسی بکار ی که در تبیین موضوع زیست دیرینه باشد. تنها اسلوب خلقت زمین می 
است. با توجه به کاربرد این اسلوب شاید بتوان نتیجه گرفت که کیفیت و چگونگی پیدایش موجودات زنده و  

  .اسلوب بیان شده استانسان توسط این 
 

 شناسی، اسلوب ادبی شناسی تاریخی، زیست دیرینه کریم، زمین  قرآنواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
جامع  کریم  قرآن و  آسمانی  آخرین  کتاب  ترین 

تگاری بشر از  ها و رساست که برای هدایت انسان
)ص( نازل  اکرم  واسطۀ نبی سوی خداوند حکیم به 

اصلی   بنابراین هدف  کریم که   قرآنشده است. 
نظام هستی  و  انسان  اصلی خلقت    همان هدف 

به او  انسان و هدایت  سوی فالح و  است، تربیت 
رستگاری است. خداوند حکیم در این کتاب، که 

از رو است،  علوم  شمعجزۀ جاودانی  و  فنون  ها، 
  تواند با میان آورده که بشر می مختلفی سخن به

کالمف از  آنها  علوم    هم  این  گیرد.  بهره  الهی 
بر علوم ادبی عربی، علوم دیگر را نیز شامل  عالوه
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شود. برخی از این علوم مانند علم تاریخ، علم می 

حقوق و علم روانشناسی علومی هستند که بشر 
به فهم آنها زودتر نایل گردیده و از آنها در فهم  

ف خداوند . مسلماً هداست  بهره جسته  قرآنبهتر  
یا تعیین مسائل حقوقی   بیان قصص تاریخی  از 

ها ا علم حقوق نبوده، بلکه اینآموزش علم تاریخ ی
کریم   قرآنمنظور هدایت و راهنمایی انسان در  به

گرفته  قرار  اشاره  و مورد  علوم  پیشرفت  با  اند. 
های جدید، اشارات آشکار و نهانی از علوم  واکاوی 

ردیده است. از جمله  کریم معرفی گ  قرآندیگر در  
به   قرآنکه آیات زیادی در    -مهمترین این علوم

دارد اشاره  اش  -آن  مسلماً  است.  زمین  ارۀ علوم 
 -های مختلف آنو گرایش -خداوند به علوم زمین

در کالم خود همان حکمتی را دارد که بیان علوم  
داراست.   ایندیگر  بهیان  م  در  خداوند   اشارات 

و موجودات دیگر )که   انسانزمین،  جهان،  خلقت  
زمین بهدر  آن  از  زمین شناسی  شناسی  عنوان 

زیست و  میدیرینه  تاریخی  یاد  شود( شناسی 
بیان جا چنانچه  که  دارد  مشهودی  این یگاه  شد 

نیز شده به  اشارات  ذکر  انسان  هدایت  منظور 
است. بنابراین یکی از مهمترین وظایف مومنین  

با توجه    د.باشتالش برای درك بهتر این آیات می
به موارد ذکر شده محققین زیادی به تحقیق در  

شناسی  د مسائل علمی از جمله مسائل زمین مور
(  1398عنوان مثال شعاعی )اند بهپرداخته  قرآن

)مهد، کفات، قرار، فراش،  ن یاوصاف زمبه تبیین 
ذلول، ذات الصدع، بسط و سطح، دحو و طحو و  

و کرو  های ژگیمد(،  و  ن تی)جاذبه، حرکت  و    ز ی( 
و    کریم  قرآندر  ها،  کوه    ق یتطب  زانیمپرداخته 

 قرار داده  یبررس را مورد  یشناسن ی آن با علم زم
و.  است رویکرد  (  1393)  همکاران  کنگازیان  با 

، آیات واجد قرآنشناسی در  تبیین اشارات زمین 
شناسی  کرده و مصادیق زمین   را بررسیواژه ارض  

شناسی معرفی  ی مفاهیم زمین بر مبناآن آیات را  
شبه   .اندنموده آنان  به  نظر  مفاهیم  این  ناساندن 

می این مفسران  تفسیر  و  فهم  در  را  آنان  تواند 
اصفهانی   رضایی  را  ایده  این  نماید.  یاری  آیات 

طبیعی  (  1388) علوم  همه  مورد  در  نیز 
هایی کریم پذیرفته و سرخط  قرآنشده در  مطرح 
آن تفااز  در  است.  را  نموده  عنوان  شیعی  سیر 

 ات یگونه آنیارتباط ا( نیز با بررسی  1393ندایی )
آفر  ی هاده یپد  با علم    ژهیبو  نش یجهان 
فهم بهتر    ی برارا    یعلم  ریتفس  وهی ش   یشناس ن یزم
( نیز  1376دهد. آقازینی )پیشنهاد می   قرآن  اتیآ

دیدگاه   همین  قاره با  اشتقاق  در  مصادیق  را  ها 
مسلم است   جویی قرار داد.مورد پیکریم    قرآن

در   شده  مطرح  علمی  موضوعات  فهم  کلید  که 
کریم استفاده از ادبیات عرب است. باتوجه   قرآن

با   دارد  سعی  تحقیق  این  شده  ذکر  مطالب  به 
و   األرض  واژۀ  واجد  آیات  ادبی  اسالیب  واکاوی 

زمین  تاریخمصادیق  زیست شناسی  و  ی 
شده    بکار گرفته ارتباط بین أسالیب    نگاری،چینه 
دست آورد. نتیجۀ این  به   مصادیق ذکر شدهرا با  

تواند فهم و درك بهتری از کالم الهی پژوهش می 
ایجاد نماید و زمینۀ    را برای مفسران  در این آیات

کریم یعنی   قرآنرا برای حصول به هدف اصلی  
آورد. فراهم  ابتدا    هدایت  پژوهش  این  آیات  در 

افزار جامع تفاده از نرمواژۀ »األرض« با اس  واجد
نور براساس   2تفسیر  و  گردید  استخراج 

بین  ( از  1993بندی کنگازیان و همکاران ) تقسیم 
شناسی تاریخی و  آنها آیات دارای مصادیق زمین 

دیرینه و  زیست  ترجمه  شناسایی  از  استفاده  با 
با استفاده از کتب  ه گردید. سپس  فوالدوند ترجم

ابن   نظیر:  معتبر  قرشی  1414)  منظورلغوی   ،)
( )1412بنابی  مصطفوی  راغب  1385(،   ،)

آیه   (1412)  نیهااصف هر  بررسی    واژگان  مورد 
با استفاده از قرار گرفت. آنگاه تفسیر این آیات  

  ( طباطبائی 1412تفاسیر معتبر نظیر طبرسی )
  ( 1386(، طیب )1380(، مکارم شیرازی )1384)

قرار گرفت.   ادبی هرمورد دقت  از  کدااسالیب  م 
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تفتازانی  ها  آیهاین   نظیر  منابعی  از  استفاده  با 

(1411( عرفان  و   ( 1383(،  گردید  استخراج 
زیست   مصادیق  بین  ارتباط  درنهایت 

با لغات و اسالیب بدست دیرینه آمده در  شناسی 
 هر آیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 

 هاافتهی
و    یعمل آمده توسط بهرامبه   یتوجه به بررس  با

 نیعمل آمده در ا به  ی( و بررس1393همکاران )

واجد واژه »االرض«    اتیاز آ  هیآ  27تعداد    ق،یتحق
زم موضوع  با  ارتباط  و   یخیتار  یشناس ن ی در 

 اتیآ  نیباشد. فهرست ای م   یشناسنهیرید  ستیز
جدول عالوه    نیارائه شده است. در ا  1در جدول  

آ  بر در کار  به  یادب  بیاسال  ات،یفهرست  رفته 
مبنا هر بر  بالغ  ریتفاس  ی کدام  کتب  معتبر    یو 

 شده است. یمعرف

 
 شناسی تاریخی و اسالیب مربوطه فهرست آیات واجد واژه »األرض« مرتبط با علم زمین -1جدول 

 شناسائی شده در آیهعناوین اسالیب  شماره آیه  نام وشماره سوره 
 تأکیید در نهی، مقابله، تشبیه بلیغ 22 2البقره

 ماکافه )تاکید(، إستعاره تمثیلیه، ترتیب عقلی 117 2البقره 
 بدل إشتمال، الم تأکید، مساوات 164 2البقره
 حال، عظمت و تأکید، نهی خاص بعد از نهی عام، مبالغه 36 9التوبه
 تشبیه بلیغ، کنایهنون تأکید،  7 11هود

 ِمن تبعیضیه 101 12یوسف
 تأکید، جملۀ و صفیه  3 13الرعد

 إستفهام إنکاری، أدات حصر 10 14ابراهیم
 من جنسیت، ِمن تبعیضیه، حال  32 14ابراهیم
 کنایه، مجاز، ِمن تبعیضیه 19 15الحجر
 طباق، إئتالف طباق وتکافؤ، حال 5 22الحج

 - 79 23المومنون
 إستعاره مکنیه، کنایه، حال 59 25الفرقان
 إستفهام إنکاری  61 27النمل
 زیادت، حال، کنایه، إستعاره، مجاز، صفت إستمراری  1 35فاطر
 منادی، إلتجاء  46 39الزمر 

 مجاز عقلی، تشبیه بلیغ صوری، حال، إستعاره مکنیه، طباق  11 41فصلت
 کنایه، تأکید، جملۀ حالیه مبالغه در نفی به طریق  11 42الشوری 

 - 7 50ق
 مدح 48 51الذاریات
 - 10 55الرحمن
 کنایه، معیت مجازی  4 57الحدید
 - 24 67الملک

 تشبیه  19 71نوح
 إستفهام إنکاری، سجع مطرف، تشبیه  6 78النبأ 

 إشتغال 30 79النازعات 
 اسناد مجازی، تأکید  26 80عبس

 

شود اسالیب  چنانچه در این جدول مشاهده می
( تأکید  و   8ادبی،  حال  کنایه،  تشبیه؛  آیه(، 

کدام   )هر  مجاز،    5استعاره  تبعیضیه،  من  آیه(، 

آیه(  2آیه( و طباق )  3استفهام انکاری )هرکدام،  
خود اختصاص داده است و  بیشترین فراوانی را به

بدل   عقلی،  ترتیب  نظیر:  ادبی  اسالیب  سایر 
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مال، مساوات، مقابله، نهی خاص بعد از عام،  اشت

مبالغه، جمله وصفیه، ادات حصر، من جنسیت،  
استمراری   زیادت، صفت  تکافؤ،  و  طباق  ائتالف 
سجع  مجازی،  معیت  مدح،  التجاء،  ،منادی، 

مطرف و اشتغال در مجموعه آیات هرکدام یک  
مصادیق مربوط به  2جدول  کار رفته است.ه بار ب

شناسی در  و زیست دیرینهیخی  شناسی تارزمین 
 را نشان داده است.  مورد مطالعهآیات 

 
 شناسی تاریخی هر آیههمراه عبارات و موضوعات زمین شناسی تاریخی به فهرست آیات مرتبط با زمین -2 جدول 

 عبارات آیه سوره/آیه 
شناسی زمین  مصادیق
 تاریخی

 2/22البقره 
ِمنَ   بِهِ  فَأَخْرَجَ  َماءً  السَّمَاءِ  ِمنَ  وَأَنْزَلَ  عبارات  و  فِرَاشًا  الْأَرْضَ  لَکُمُ  جَعَلَ  عبارت 
انسان و  از خلقت  لَکُمْ  اشاره به تکامل تدریجی کره زمین قبل  رِزْقًا  الثَّمَرَاتِ 

 عبارت وَالسَّمَاءَ بِنَاءً به خلقت و تکامل آسمان اشاره دارد.

تکامل- و  تدریجی   خلقت 
 خلقت آسمان- زمین

 عبارت بَدِیعُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ اشاره به خلقت آسمان و زمین دارد. 2/117البقرۀ 
تدریجی  تکامل  و  خلقت 

 خلقت آسمان  زمین

 2/164البقرۀ 
کل آیه به خلقت آسمان و زمین و عوامل و فرآیندهای موجود در جو و دریا 

 های زمین اشاره دارد.
و   تدریجی خلقت  تکامل 

 خلقت آسمان  زمین

 عبارت خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ اشاره به خلقت آسمان و زمین دارد. 9/36التوبۀ 
تدریجی  تکامل  و  خلقت 

 خلقت آسمان  زمین

 11/7 هود
عبارت خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّۀِ أَیَّامٍ به خلقت تدریجی آسمان و زمین و  

ل آن و عبارت وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ به شکل گیری کرات و زمین  تعداد مراح
 ابتدایی به شکل مایع اشاره دارد.

تدریجی  تکامل  و  حلقت 
تکامل   زمین و  خلقت 

آسمان شکل   تدریجی  نحوه 
 گیری زمین و کرات 

 دارد.عبارت فَاطِرَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ اشاره به خلقت آسمان و زمین  12/101یوسف 
تدریجی  تکامل  و  خلقت 

 خلقت آسمان  زمین
 تکامل تدریجی زمین  کل آیه به تکامل تدریجی کره زمین اشاره دارد. 13/3 الرعد

 خلقت آسمان خلقت زمین عبارت فَاطِرِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ به خلقت آسمان و زمین اشاره دارد  14/10ابراهیم 

 آسمان و زمین و تکامل تدریجی آن اشاره داردکل آیه به خلقت  14/32ابراهیم 
تدریجی  تکامل  و  خلقت 

 خلقت آسمان  زمین
 تکامل تدریجی زمین  شاره دارد.کل آیه به تکامل تدریجی زمین ا 15/19الحجر 

 22/5الحج 
الْعُمُرِ اشاره به تدریجی عبارات خَلَقْنَاکُمْ ِمنْ تُرَابٍ ثُمَّ ِمنْ نُطْفَۀٍ...... یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ  

پدیدار شدن موجودات و خلفنت انسان و عبارات أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ....... به 
 تکامل تدریجی کره زمین اشاره دارد.

موجودات  تدریجی  خلقت 
تکامل تدریجی   زنده و انسان

 زمین 
المومنون  

23/79 
 خلقت انسان ه به خلقت  انسان دارد عبارت ذَرَأَکُمْ فِی الْأَرْضِ اشار

 25/59الفرقان
عبارات خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ وََما بَیْنَهُمَا فِی سِتَّۀِ أَیَّامٍ به خلقت تدریجی آسمان 

 و زمین اشاره دارد.

تدریجی  تکامل  و  حلقت 
تکامل   زمین و  خلقت 

 تدریجی آسمان

 27/61النمل 
قَرَ الْأَرْضَ  جَعَلَ  بَیْنَ عبارات  وَجَعَلَ  رَوَاسِیَ  لَهَا  وَجَعَلَ  أَنْهَارًا  خِلَالَهَا  وَجَعَلَ  ارًا 

الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا به تکامل تدریجی زمین و آماده شدن آن برای زیستن انسان 
 اشاره دارد 

 تکامل تدریجی زمین 

 زمین دارد.عبارت فَاطِرِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ اشاره به خلقت آسمان و  1/ 35فاطر 
تدریجی  تکامل  و  خلقت 

 خلقت آسمان  زمین

 عبارت فَاطِرِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ اشاره به خلقت آسمان و زمین دارد. 39/46الزمر 
تدریجی  تکامل  و  خلقت 

 خلقت آسمان  زمین
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 41/11فصلت 
تِیَا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا احتماال  عبارات اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْ

 اشاره به نحوه شکل گیری آسمان وزمین اشاره دارد.

تکامل  و  آسمان  خلقت 
نحوه شکل گیری   تدریجی آن

 زمین و کرات

 عبارت فَاطِرِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ اشاره به خلقت آسمان و زمین دارد. 11/ 42الشوری 
تدریجی  تکامل  و  خلقت 

 ان خلقت آسم زمین
 تکامل تدریجی زمین  کل آیه به تکامل تدریجی زمین و آماده شدن آن برای زیست انسان اشاره دارد.  50/7ق 

 تکامل تدریجی زمین  عبارت وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا احتماال اشاره به تکامل تدریجی زمین دارد  51/48الذاریات 
 تکامل تدریجی زمین  آماده شدن آن برای زیست انسان اشاره دارد. کل آیه به تکامل تدریجی زمین و   55/10الرحمن 

 57/4 الحدید
کل آیه به خلقت و تکامل تدریجی آسمان و زمین و آماده شدن آن برای زیست 

 انسان اشاره دارد.
تدریجی  تکامل  و  خلقت 

 خلقت آسمان  زمین
 خلقت انسان انسان دارد.عبارت ذَرَأَکُمْ فِی الْأَرْضِ اشاره به خلقت   67/24الملک 

 تکامل تدریجی زمین  آن برای زیست انسان اشاره دارد.   کل آیه به تکامل تدریجی زمین و آماده شدن 71/19نوح
 تکامل تدریجی زمین  کل آیه به تکامل تدریجی زمین و آماده شدن آن برای زیست انسان اشاره دارد.  78/6النبأ 

 تکامل تدریجی زمین  دریجی زمین و آماده شدن آن برای زیست انسان اشاره دارد. کل آیه به تکامل ت 79/30النازعات 
 تکامل تدریجی زمین  کل آیه به تکامل تدریجی زمین و آماده شدن آن برای زیست انسان اشاره دارد.  80/26عبس 

 

 ق یشود مصادیجدول مشاهده م   نیچنانچه در ا 
ز  یخیتار   یشناس ن یزم   ی شناسنهیرید  ستیو 

عبارتند از: خلقت و   یفراوان  بی ترتاشاره شده به 
(، خلقت آسمان و هیآ 18) نیزم یجیتکامل تدر
تدر )  یجیتکامل  تدرهیآ  14آن  خلقت    یجی( 

 ی ریگ( نحوه شکل هیآ  3موجودات زنده و انسان )
 (.هیآ 2) یو کرات آسمان نیزم

 

 ی ر یگهجیبحث و نت
  ب یشده و اسال  ذکر  قیمصاد  نیارتباط ب  3  جدول

ب  یادب ادینمایم   ان یرا  از  چنانچه  جدول   نی. 
خلقت و "  قیواجد مصاد  اتیدر آ  دیآی دست م به

مقابله، "  یادب  بی از اسال  "نیزم  یجیتکامل تدر
مجاز،    انیب   ه، یکنا  د، یتأک   غ، یبل  هیتشب عظمت، 

سجع مطرّف، اشتغال    ،ی استعاره، صفت استمرار
از    یبرح  دراستفاده شده است.    "ی مجاز  سنادو ا
  ن یزم  شیدایموضوع ابتدا به پ  نی مربوط به ا  اتیآ

کلمات   با  جهان  و    "عیبد"،  "خلق"،  "فاطر"و 
  ی ف"با عبارات    شیدایپ  نیبودن ا  ی اچند مرحله

قسمت   نیا  انی اشاره شده است. در ب  "امیستۀ ا
خالق متعال از   نی و خلقت زم  شی دایاز مراحل پ

و   "عظمت  انیب"،  "استعاره"،  "هیکنا"  بیاسال
 استفاده فرموده است.  "ی صفت استمرار"

 
 اسالیب ادبی  شناسی بازیست دیرینه شناسی تاریخی وارتباط مفاهیم زمین -3 جدول 

 اسالیب ادبی شناسی تاریخیموضوع زمین 

 خلقت و تکامل تدریجی زمین
صفت   استعاره،  مجاز،  عظمت،  بیان  کنایه،  تأکید،  بلیغ،  تشبیه  مقابله، 

 استمراری، سجع مطرّف، اشتغال 

 خلقت و تکامل تدریجی آسمان
مقابله، تشبیه بلیغ، مساوات، کنایه، بیان عظمت، استعاره مکنیه، صفت  

 استمراری 
 کنایه، تشبیه بلیغ، استعاره مکنیه  گیری زمین و کرات آسمانی نحوه شکل 

 حال خلقت تدریجی موجودات زنده و انسان
 

کردن نحوه برای عینی   "کنایه"شاید استفاده از  
برای تصویرپردازی    "استعاره "خلقت، استفاده از  

از    بهتر استفاده  زمین،  کره  بیان  "پیدایش 

برای تبیین این پدیده )خلقت زمین و   "عظمت
دادن  برای نشان  "صفت استمراری "خالق آن( و  

زمین  خلقت  بون  )شکل    تدریجی  در  2باشد   .)
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ادامه در برخی از آیات دیگر مرتبط با موضوع به  

با عباراتی نظیر انزل من  "تکامل تدریجی زمین 
انبتنا "،  "به من الثمرات رزقا  السماء ماء فاخرج

و عبارات دیگر اشاره   "فیها من کل شیء موزون
بر استفاده  در تبیین این مراحل عالوه  شده است.

کرده است از اسالیبی که به زیباسازی کالم کمک
مطرّف"،  "مقابله"مانند   اسناد  "و    "سجع 
اسالیب    "مجازی  برای   "مجاز"و    "تشبیه "از 

نحوهپرده از  وادارنمودن    برداری  و  زمین  تکامل 
شنونده به تفکر و درك عمیق تر موضوع استفاده  

 و موجب تقویت معنای کالم شده است.  
نیز بر چنین نحوه    "تاکید"و    "اشتغال"با اسالیب  

بودن(   ای  مرحله  و  بودن  )تدریجی  خلقتی  ی 
است. شده  در   اشاره  مندرج  اطالعات  براساس 

یافته  3جدول   پژوهشهای  و  واجد  آی  این  ات 

با    "خلقت آسمان و تکامل تدریجی آن"  مصداق
ادبی   بلیغ"،  "مقابله"اسالیب  ،  "تشبیه 

عظمت"،  "کنایه"،  "مساوات" استعاره  "،  "بیان 
بیان شده    "صفت استمراری "و    "مجاز"،  "مکنیه 

است. این اسالیب با اسالیب بکار رفته در موضوع  
تکامل تدریجی زمین مشایه می و  باشد،  خلقت 

توان دالیلی را که برای استفاده این  این می بنابر
برای  شد  اشاره  موضوع  این  بیان  برای  اسالیب 
موضوع   تبیین  در  آنها  از  استفاده  دالیل  بیان 
خلقت آسمان و تکامل تدریجی آن نیز استفاده  

جدول   در  چنانچه  می   3نمود.  شود مالحظه 
به  موضوع  اسالیب  تببین  در  شده  گرفته  کار 

شکل  آسمانی«   گیری »نحوه  کرات  و  زمین 
و »استعاره   بلیغ«  از: »کنایه«، »تشبیه  عبارتند 

 . مکنیه«
 

 
 تیدهنده طول هر مرحله است )اقتباس ازساخلقت جهان. اعداد نشان یاز مراحل کل کیشکل شمات -1شکل 

 . ( 1399گذشته،  نیزم  ی مرکز
 

نظریه   طبق  که    "بانگمِه "یا    "بنگبیگ "بر 
کرات  شامل  جهان  خلقت  چگونگی  درمورد 
آسمانی و زمین است تشکیل جهان پس از انفجار  
به   انفجار  این  از  حاصل  انرژی  تبدیل  و  عظیم 

پروتون و )الکترون  مادی  اولیه  ...( شروع    ذرات 
عناصر ساده نظیر  گیری  شده است. سپس با شکل 

تجمع آنها    هیدروژن و هلیوم، از این ذرات اولیه و

صورت متراکم و گازی شکل )دود( ستارگان و به
آمدهکهکشان بوجود  )شکل  ها  در  1اند  نهایتاً   .)

ستارگان   تکاملی  سیر  انتهای  در  که  انفجاری 
ازرخ و  غبار حاصل شده  )دود( کرات    داده  آنها 

گرفته است )شکل    ها شکل آسمانی در منظومه
اسلوب  2-1 از  اخیر  مرحله  توضیح  برای   .)

در آیه    "دخان"و واژه    "تشبیه بلیغ"و    "استعاره"
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است. شده  استفاده  برای  مرتبط  دیگر  طرف  از 

شکل  آسمان  توضیح  کرات  و  زمین  گیری 
ای، درآیات موردنظر صورت تدریجی و مرحلهبه

ز اسلوب کنایه  ا   و  "استوی الی السماء ..."عبارت  از
، ص  11، ج 1386استفاده شده است )رك، طیب،  

 (. 553، ص17، ج1384و طباطبائی،  416

 
 

 ه یمنظومه و غبار بق   انهیم  در  دیخورش  یمنظومه شمس  ییابتدا  لیتشک  -1  :نیکره زم  جیتدر  ی ر یگشکل   - 2شکل  
عناصر   -3شکل گرفته است.    کدستیصورت مذاب و  به  ن یکره زم  -2کرات در اطراف آن در گردش هستند.  

 ی درون  ی هاه یال  جادیباعث ا  ییجابجا  نیا   -4شوند  یجذب م  نی)مثل آهن( به داخل توده مذاب کره زم  نی سنگ
 (. Garrison 2010سرد شدن آن شده است )اقتباس از  نیدر ح نیزم

 
به جدول   عنایت  تنها  می   3با  که  دریافت  توان 

به گرفتهاسلوب  بیان  کار  برای  خلقت  "شده 
  "حال"اسلوب    "تدریجی موجودات زنده و انسان

خلقت    باشد. می  یعنی  موضوع  این  بیان  در 
زنده موجودات  بین    تدریجی  نظراتی  تفاوت 

مفسرین و دانشمندان اسالمی وجود دارد، برخی 
)به  آنان  که  از  معتقدند  مشکینی(  مثال،  عنوان 

خلقت تدریجی موجودات و    قرآنبرخی از آیات  
اما تنها    کند.پردازی میدرنهایت انسان را تصویر

توان یافت، اسلوب  اسلوبی که در این سه آیه می 
کاربرد این اسلوب شاید حال است که با توجه به  

)الحج/ مذکور  آیه  که  گرفت  نتیجه  به 5بتوان   )
و  زنده  موجودات  پیدایش  چگونگی  و  کیفیت 

توان مطابق با  انسان اشاره نموده است یعنی می 
تک  "نطفه"معانی   ایجاد  به  اشاره  ها سلولیرا 

سپس  بر زمین،  چند   "علقه "روی  ایجاد  به  را 

غیر "ها،  سلولی و  مخلقۀ  به    "مخلقۀ  مضفه  را 
مهره  بی پیدایش  و  به    "یُقرَّ"  ، مهرگانداران  را 

را    "نخرِجکم طفالً"پیدایش پستانداران و نهایتاً  
  .به پیدایش انسان قرینه نمود. )اهلل اعلم بالصواب(

موضوع  هم این  به  مربوط  دیگر  آیات  در  چنین 
انتشار و گسترش جنس انسان بر روی زمین را 

ف فرموده و زندگی و انتشار  توصی  "ذرأکم"با واژه  
نسل وی را وابسته به زمین دانسته است )رك،  

ج 1380شیرازی،  مکارم ص  3،  و   262، 
(. البته در رابطه  283  ، ص3  ، ج1368مصطفوی،  

با موضوع انتشار نسل انسان اسلوب ادبی خاصی  
 در آیات استفاده نشده است. 

 

 گیری نتیجه 
»االرض«    - واژه  واجد  آیات  مجموع  آیه   27از 

 شناسی تاریخی« است.مرتبط با موضوع »زمین 
به  - ادبی  با اسالیب  مرتبط  آیات  در  رفته  کار 
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ترتیب فراوانی شناسی تاریخی« بهموضوع »زمین 

از: تأکید، تشبیه، کنایه، حال، استعاره،   عبارتند 
انکاری،   استفهام  مجاز،  تبعیضیه،  من  طباق، 

ه، نهی  ترتیب عقلی، بدل اشتمال، مساوات، مقابل
ادات  وصفیه،  جمله  مبالغه،  عام،  از  بعد  خاص 
حصر، من جنسیت، ائتالف طباق وتکافو، زیادت،  
معیت   مدح،  التجاء  منادی،  استمراری،  صفت 

اشتغال.  و  مُطرف  سجع  موضوعات    -  مجازی، 
زمین  علم  با  این  مرتبط  در  تاریخی  شناسی 

عبارتن آیات  تکامل  مجموعه  و  از»خلقت  د 
»خل زمین«،  تکامل تدریجی  و  آسمان  قت 

و »خل  تدریجی«، زنده  موجودات  تدریجی  قت 
شکل   انسان« »نحوه  کرات و  و  زمین  گیری 

آسمانی«. در آیات واجد موضوع «خلقت و تکامل 
تشبیه   مقابله،  ادبی  اسالیب  از  زمین«  تدریجی 
بلیغ، تأکید، بیان عظمت، مجاز، استعاره، صفت  

زی استمراری، سجع مُطرف، اشتغال و اسناد مجا
است. شده  پیدایش   استفاده  موضوع  تبیین  در 

»خلق«،   »فاطر«،  واژگان  از  جهان  و  زمین 
است. شده  استفاده  موضوع    »بدیع«،  تبیین  در 

عبارت »فی سنه  ای بودن پیدایش بهچند مرحله
است. اشاره شده  تکامل   ایام«  تصویرپردازی  در 

 از عباراتی نظیر »انزل من السماءتدریجی زمین  

أنبتنتا فیها  "ماءَا فأخرج به من التمرات رزقا« و  
موزون شیء  کُلِّ  است.  "من  شده  در    استفاده 

تکامل   و  آسمان  »خلقت  موضوع  واجد  آیات 
تدریجی آن« از اسالیب ادبی، مقابله، تشبیه بلیغ،  
مکنیه،   استعاره  عظمت،  بیان  کنایه،  مساوات، 

در   مجاز و صفت استمراری استفاده شده است. 
موضوع  تبیی  واجد  آیات  شکل "ن  گیری نحوه 

ادبی: کنایه،    "زمین و کرات آسمانی اسالیب  از 
  تشبیه بلیغ و استعاره مکنیه استفاده شده است. 

گیری کرات آسمانی از واژه  برای بیان نحوه شکل
از عبارت »استوی   »دُخان« استفاده شده است. 

برای تببین شکل   الی السماء گیری زمین و  ...« 
آسم بهکرات  مرحلهانی  و  تدریجی  ای  صورت 

است. شده  استفاده  واژه    بودن  از  بتوان  شاید 
از   ها بر روی زمین، »نُطفه« به ایجاد تک سلولی 

سلولیوا چند  ایجاد  به  »عقله«  عبارت   هاژه  از 
مُخلفۀ«   غیر  و  مخلفۀ  مهره  »مُضغۀ  خلقت  به 

از عبارت »نقرُّ« به پیدایش   داران و بی مهرگان،
به  پستانداران   طفالً«  »نُخرجکم  عبارت  از  و 

نمود. اشاره  انسان  »ذَرأکم«    پیدایش  عبارت  با 
توان به انتشار و گسترش جنس انسان بر روی می 

 زمین اشاره کرد. 
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کاربرد زمین شناسی در  (: »1393کنگازیان، عبدالحسین، میرممتاز اکرم السادات، بهرامی سارا، نورگستری، اعظم، ) .11

 73-61، صص 19ی، سال پنجم، شماره قرآنفصلنامه مطالعات   «،کریم قرآنتفسیر 

 اسالمی  فرهنگ  نشر تهران: دفتر ق، نژاد،  حسین «،قرآن  در  تکامل» تا(: )بی علی  مشکینی، .12

 مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی :، تهران«الکریم  قرآنالتحقیق فی کلمات ال» (:1385)مصطفوی، حسن  .13
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 https://civilica.com/doc/374070منابع، و اکتشاف  یشناس نیزم

16. Garrison, T. )2010(: “Oceanography”, Canada: Books/Col Cengage Learning 

 قابل دسترسی در سایت   «،بیگ بنگ » (:1399)زمین گذشته   ،سایت مرکزی .17
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 قرآندر   آب
 
 2پوریعبدالله ی مهدو  1طیبه مهدوی خانوکی

 

 ( tmahdavi110110@gmail.com)نویسنده مسئول: کریم  قرآندانشگاه علوم و معارف  – قرآندانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم  -1
 کریم قرآناستاد یار  دانشگاه علوم و معارف  –و حدیث  قرآندکترای علوم  -2

 
 یده چک
 ی عناصر  نیترو عناصر آن توجه نداشته است. از مهم  یعتبه اندازه اسالم به طب  یعتیوشر  یند  یچه  یآسمان   یاناد  یانم  در

است که عرش   یخلقت ماد  ینو اول  یاتح  یهیوما  یبه آن پرداخته، »آب« است. آب از موهبات اله  یژهکه اسالم به طور و
  ین وهمچن  شودی م  یافت  یعتچشمه، چاه ورودخانه و...در طب  یا،: باران، درنگوناگو  یهابر آن استواراست. آب به صورت  یاله

 یدناست که در هنگام نوش  یستهبه کاررفته است. شا  قرآنو گوارا، جوشان، شور و... در    نیریمانند: ش  یگوناگون  ینبا عناو
به طور  ی تهیه شده  ا نهکتابخاکه به روش  مقاله    ین. در ایمآداب آن بنوش  یتنموده و آب را با رعا  یاد)ع( را    نیآب امام حس

 مسائل پرداخته شده است. ینبه ا تفصیل
 
 وارزش، انواع آب، آداب  گاهی، جاقرآن: آب،  گان کلیدیژوا
 

 مقدمه
به   در   آیین،  نیترجامع   عنوان،دین مبین اسالم 

 ن یتریاصلشده است که به  میان ادیان الهی بیان
... با   ی، اخالقی و احکام مسائل در نظام عقیدتی،

  مسائل پرداخته است.   نیتری جزئنگاهی نافذ به  
دن او به سعادت اسالم تکامل آدمی و رسی هدف

به  است  رستگاری  تمامی و  برای  دلیل  همین 
ی زندگی انسان ارزش فراوانی قائل است  هاجنبه 

بهره  برای  دوران و  طول  در  او  بیشتر  وری 
تدابیر را از    نیبهتر   عنوان خالق او،، بهاشی زندگ

ع( دراختیار انسان قرار )  تیبو اهل    قرآنطریق  
است. در    خداوند  داده  کریم   قرآنمتعال 

حَی  :دیفرمای م شَیءٍ  کلَّ  الْمَاءِ  مِنَ    .»وَجَعَلْنَا 
وسیله آب، هرچیزی را حیات  « که ما به30/ایانب

زن بخشیدیم.و  و    نیا  دگانی  ارزش  بیانگر  آیه 
بارگاه   در  و  هستی  نظام  در  عنصر  این  اهمیت 
الهی است. هدف از این مقاله بررسی و پاسخ به  

: که اهمیت و جایگاه آب در  باشدیم  سؤاالتاین  
در    قرآن آب  اقسام  و  انواع  است؟    قرآن چگونه 

آب  از  استفاده  برای  آیا  اینکه  و  است؟  چگونه 

وجو خداوند  آدابی  که  نمود  بیان  دارد؟باید  د 
عنوان اولین مخلوق حسی و مادی  متعال آب را به

 خلق نمود و عرش را بر آن استوار گرداند و آن را
 ها و زمین قرار داد. ماده اصلی در پیدایش آسمان

ها و تمامی موجودات زنده به آب زندگی انسان 
  گره خورده است تا آنجا که جانداران شاید بتوانند 

آب،   بدون  امّا  کنند  سپری  را  مدتی  غذا  بدون 
امکان حیات  شکل ادامه  نیست.  گیری پذیر 

و    هاتمدن آب  کنار  بر    هارودخانهدر  گواه  خود 
از بدن  این مسئله دارد. همچنین بخش زیادی 

تشکیل   آب  را  متعال    .دهدی مانسانها  خداوند 
انسان به برای استفاده بهتر  ی  هاصورتها آب را 

گوناگونی در طبیعت قرار داده است و در روایات  
ذکر  )  نی معصوم آدابی  آن  نوشیدن  برای  ع( 

است. به  گردیده  که  مقاله  این  روش در 
ی تهیه گردیده است سعی شده که به  اکتابخانه 

و   قرآن، ارزش و انواع آن در  گاهیجا  معرفی آب،
  د یام   همچنین آداب نوشیدن آب پرداخته شود.

اندن این مقاله قدر نعمات الهی، است که با خو
 ویژه آب را بدانیم و شکرگزار خداوند باشیم. به
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 آب در لغت  ا

اند:  نموده گونه بیان  اصحاب لغت در مورد آب این
که جمع آب »ماء ـ اصل آن موه است بدلیل آن

امواه و میاه آمده و مصغّرش مویه است، هاء آخر  
کرده الف  به  مبدّل  را  واو  و  حذف  د انرا 

راغب 322ص    . 6ج    . 1371قرشی.) ؛ 
همچنین بیان شده  .  (104ص  .ق  1412اصفهانی.

ی یشربُ و الهمزۀُ فیه مُبدلَهُ من  الّذ  :الماء  است:
آب از موه است،    شهیر  الهاء فی موضع اللّام ... . 
قابلیت نوشیدن  شود )ی میعنی چیزی که نوشیده  

موضع  دارد( و همزه در آن تبدیل یافته از هاء در  
  ص   .6ج    . ق  1404ی.جوهر  ر.ك:)  الفعل استالم

.  (362ص    .6ج    .ش  1375  ی. حیطر  ؛2250
در زبان    آب  درباره این واژه بیان شده است که:

و   باشدیماوستایی »آب« و در زبان پهلوی »آو«  
بو که انسان و مزه و بی معنی مایع شفاف و بیبه

ن و گیاهان و نباتات بدا  آشامدیمحیوان از آن  
عنصر    رند یگی متازگی   چهار  از  یکی  آن  و 

ماء« و »بالل« گویند  آن »قدماست و به عربی به  
 ،اتیابوالح  های آن ابوحیان،از کنیت  نیز  ... و  و

از    ابوالعباب بعضی  در  که  است  ابوالغیاث  و 
  ی فارسی از این واژه به »آف« و »آو« وهالهجه

ص    .1ج    .1377.دهخدا  ر.ك:)  .شودی م... تعبیر  
 :اندنموده گونه معنا  کریم آب را سه  قرآندر  .  (35
 نطفه(: ) یمن ا1

شما را   ایآ  . »أَلَمْ نَخْلُقْکمْ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍبر اساس  
« و آیات  20ارزش نیافریدیم؟ مرسالت/از آب بی
 . باشد ی( م نطفه) یمن معنای به دیگر آب

 کند یمکه به ذهن تبادر    آب معمولی ا2
از   وَمَرْعَاهَا  هیآبرگرفته  مَاءَهَا  مِنْهَا   از  . »أَخْرَجَ 

آورد.   بیرون  را  چراگاهش  و  آب  زمین، 
»أَفَرَأَیتُمُ الْمَاءَ الَّذِی   « و همچنین آیه:31نازعات/
که    ایآ  .تَشْرَبُونَ را  ؟  دیاده ید  دینوشی مآبی 

 « 68واقعه/

و    ا3 مایع  فلزات  روان، حتی  و  مایع  هر شیء 
 امثال آن. 

را   هستی  جهان  آفرینش،  آغاز  در  خداوند 
خلق  به فشرده  گازهای  یا  و  مذاب  مواد  صورت 

ی خداوند متعال در اثر ارادهاز آن با    پس  نمود.
بهم  و  این  حرکات شدید  آبگینه  تودهخوردن  ی 

که   داد،  رخ  عظیمی  از هاقسمتانفجارات  یی 
پی آن  پرتابسطح  خارج  به  این درپی  و  شده 

انفصال و جدایی گرایید و کواکب و اتصاالت به  
وجود  ی پس از دیگری بهکی  شماری،سیارات بی

الَّذِینَ   :دیفرمای م متعال    خداوند  آمد. یرَ  »أَوَلَمْ 
  انَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ک

آیا   .نَیؤْمِنُو  أَفَلَا  کلَّ شَیءٍ حَی  الْمَاءِ   مِنَ  وَجَعَلْنَا
هم پیوسته  ا و زمین بههکافران ندیدند که آسمان

بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هرچیز  
  آورند؟ ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمی زنده 

مکارم.    « 30انبیاء/ ص    .20ج  .ش  1371)ر.ك: 
228) . 

 خواص فیزیکی آب  ا2
به  هرگز  طبیعت  در  یافت  آب  خالص  صورت 

معدنی   شودینم و  آلی  مواد  مقداری  همواره  و 
حلّالیت آب   قدرت  صورت محلول با خود دارد.به

عامل فرسایش پوسته    نیترمهم   آب  بسیار است.
عمل    نیا  .باشدیمزمین و جابجا کردن مواد آن  

  . دیریگی مانجام    رودهاو    هاالبیس وسیله  به
در  هزاران محلول  امالح  تن    ها البیس  میلیون 

آب   تلخی  و  شوری  گردیده   هاانوسیاقموجب 
ی سطحی یا دارای  هاآب  درصد  99  حدود  است.

و هستند  نمک  زیادی  مانند    مقادیر  ی  هاآبیا 
به  یقطبی  غیر هاخچالصورت  طبیعی  قابل  ی 

گفت که در دنیا آب طبیعی    توانی م   اند.استفاده 
در اثر جابجا شدن مواد    بدون نمک وجود ندارد.

به زم از  ین  حاصل  رسوبات  و  آب   هاآنوسیله 
کوه  هایخوردگی چیننه یزم فرآیندهای  زایی و 

پی« سی سیرود »می   مثالً  .شودی مبعدی فراهم  
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یک حدود  به هرروز  گوناگون  مواد  تن  میلیون 

وارد   مکزیک  در    کندی مخلیج  آب  عمل  این  و 
و  های دگرگونموجب    هاسال طی   فراوان  ی 

تغییرات زیستی و ایجاد پستی و بلندی در زمین  
انجماد آب خالص در فشار یک    .گرددی م نقطه 

صفر درجه( و نقطه تبخیر آن در همان  اتمسفر )
گراد( است که به عنوان مبدأ  سانتی  100فشار )
است.اندازه شده  برگزیده  دما  تغییرات   گیری 

 حالت  چگالی آب در اثر افزایش و کاهش حرارت،
دارد. آن    انجماد  استثنایی  از سطح  همواره  آب 

علت قابلیت هدایت حرارتی  این به   و  گرددی مآغاز  
است. پایین  بسیار  هیچ  و  یخ  به  انجماد آب  گاه 

و این برای جانوران    رسدینمی دریا  هاآباعماق  
از  امادهآب،    آبزی بسیار حیاتی است. ی مرکب 

  و   شرایط عادی مایع،هیدروژن و اکسیژن که در  
بی  آن،  بی خالص  و  بیبو  آن  اندك  و  رنگ مزه 

این رنگ   و  دیآی م نظر  است. ولی بسیار آن آبی به 
به  انتشار  آبی  به هااشعهعلت  خورشید  وسیله  ی 
  . 1363ی.  موسو  ر.ك: )  باشدی می هوا  هامولکول 

 . (1/9ص 
 قرآن جایگاه و اهمیت آب در  ا3

آیات   ظاهر  احادیث    قرآناز  ع( )  نی معصومو 
دریافت که آب از جایگاه واالیی برخوردار    توانی م

 :شودی ماشاره  هاآناست که به تعدادی از 
 : آب اولین مخلوق مادی. 1ا 3

 سؤالامام صادق )ع(    از  :دیگویم سنان  محمدبن 
کردم که اولین چیزی که خداوند آفرید چیست؟ 

اهلل عزوجل چیزیست ایشان فرمودند: اول ما خلق
کردم فدایت   عرض  ی اشیاء را از او آفرید،همهکه  

چیست؟ آن    1414صدوق.)  .آب  : فرمودند  شوم 
ص    .5ج  .ق  1403مجلسی.  و  39ص  .ق

ع( پرسیده شد:  )   یعلاز امیر مومنان  .  (11/240
  : فرمودند  األشیاء؟« ریشه اشیاء چیست؟ما اصل  »
ریشه  » الماء«  است،همههو  آب  چیزها   رایز  ی 

»وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کلَّ شَیءٍ خداوند فرموده است:  

/  حَی )مجلسی.30انبیا  ص    .40ج  .ق  1403« 
ع( روایت کرده باقر ) جابر جعفی از امام  .  (2/224

خداوند، آفریده  اولین  که  که زیچ  است  بود    ی 
از اشیا  به  تمامی  آمد،آن  »آب«  آن  وجود  هم 

  1403و مجلسی.  32ص  .ق  1398صدوق.)  است.
ع( در دعای  صادق )از امام  .  (67/ 4ص    .57ج  .  ق

»الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کانَ عَرْشُهُ   روز عرفه آمده است:
عَلَی الْماءِ حِینَ لَا شَمْسٌ تُضِیءُ وَ لَا قَمَرٌ یَسْرِی وَ 

وَ    یَجْرِی وَ لَا رِیَاحٌ تَذْرِی وَ لَا سَمَاءٌ مَبْنِیَّهْلَا بَحْرٌ  
سپاس از آن خدایی است که    ....«  لَا أَرْضٌ مَدْحِیَّهْ 

بود؛ آنگاه که نه خورشیدی عرشش بر آب بنا شده 
گشت، نه دریایی روان  درخشید، نه ماهی می می 

بادی می نه  و  نه  بود  بود،  برپا  نه آسمانی  وزید، 
  ص   . 57ج  .ق  1403مجلسی.)  . گسترده زمینی  

اولیت  .  (174 که  است  اهمیت  حائز  نکته  این 
»آب« نسبت به آفرینش افالك و عناصر و سایر 
اجسام مرئی و حسّی است یعنی اولین موجودی 

وجود آمد »آب« که از اجسام مادی و حسی به
پس آب اولین  .  (45ص  .ش  1384امینی.)  است.

  حیات مادی است.   ی ه یاولآفریده خداوند و عنصر  
 . «30/ایانب .»وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کلَّ شَیءٍ حَی

 اصل هستی از آب  مخلوقات و مادر :2ا 3
همه چیز اصل  اخیر  روایات  به  توجه  مادر    با  و 

هرچه   و  آسمان  و  زمین  و  وافالك  عناصر  تمام 
را   چیزخداوند همه  و  آب« است.»  میان آنهاست،

»وَاللَّهُ خَلَقَ کلَّ دَابَّۀٍ مِنْ   ازآب خلق نموده است:
الْمَاءِ کلَّ و طبق آیه  .  «45نور/  مَاءٍ »وَجَعَلْنَا مِنَ 

ی زندگانی همه چیز از  عنی  .«30/ایانب   .شَیءٍ حَی
آب است و یا وابسته و در گرو آب است. شاید  

حاضر آب ماده اصلی منظور آن باشد که در حال
و در ساختمان   دهدی منده را تشکیل  موجودات ز
از دو  اهجسمی آن بدون  بیش  سوم آب است و 

موجود   هیچ  حیاتش    تواندینمی  ازنده آب  به 
منظور از آب ممکن است اشاره به    ایو  ادامه دهد.

یا اشاره    و  خلقت اولیه موجودات از نطفه باشد.
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به شروع زندگی در روی کره زمین دارد که در  

سطح تمام  بود   ابتدا  فرگرفته  آب  را   زمین 
همچنین در رابطه .  (96و    95ص    .1384امینی. )

فَجَعلَ نَسَب »  با این آیه، این روایت آمده است:
ی اشیاء را همهکُلُّ شیءٍ إلی الماء« یعنی نسب  

داد قرار  آب  ص    .57ج  .ق  1403مجلسی.  )  بر 
97/20) . 
 الهی برآب  عرش :3ا 3

جایگاه   دارای  در  اژهیوآب  و ی  خلقت  دستگاه 
الهی  نظام آفرینش است و محل استقرار عرش 

الْمَاءِ   است. عَلَی  عَرْشُهُ  در .«7/هود  . »وَکانَ 
إنّ اهلل کان عرشه علی  »  باره نقل شده است:این

الماء«. قبل  شیئاً  یخلق  لم  و  خدا   رسول  الماء 
فرمود:) را    عرش  ص(  و چیزی  بود  آب  بر  خدا 

  کند ی مروایت بیان    نیا  پیش از آب نیافریده بود.
چراکه  است  شده  خلق  عرش  از  زودتر  آب  که 

الْمَاءِ  خداوند فرموده است:. عَلَی  عَرْشُهُ   . »وَکانَ 
این 7/هود و  بود  آب  بر  خداوند  عرش  یعنی   »

و سپس    دهدی منشان   آب خلق شده  ابتدا  که 
آفریده  الهی  است.  عرش    1404سیوطی.)   شده 

 . ( 43ص  .1ج .ق
 آسمان و زمین   نشیآفر :4 ا3

ها شد: خدای تعالی آسمان  سؤالاز امام علی )ع(  
به چه  از  فرمود:را  آورد؟ حضرت  بخار   از  وجود 

  از   را از چه آفرید؟ فرمود:  نیزم  شد:  سؤال  آب.
کریم    قرآن.  (133ص  .ق  1378صدوق. )  کف آب

  کند ی مو زمین بیان    هادر باب آفرینش آسمان
دو در اثر انفجاراتی عظیمی با اراده الهی  که این
اسْتَوَی    :اندآمده پدید   وَهِی إِلَ»ثُمَّ  السَّمَاءِ  ی 
سپس11/فصلت  . دُخَانٌ آفرینش   «  خداوند 

حالیآسمان در  نمود  اراده  را  به ها  صورت که 
بود. دود  و  آب   دخان  از  دو  هر  دود  و  دخان 

دخان« اجزاء که »این تفاوت    با  ،شودی م متصاعد  
به که  است  بلند  لهیوسآبی  آتش  حرارت  ی 

به   شودی م که  است  آبی  اجزاء  »بخار«  سبب  و 

با هوا مخلوط به)  یحرکتحرارت   لطیف  صورت 
ی روائی نیز به  هینظری  ده یچک  .رودی مباال    (شده
را از بخار و   هاانآسمصورت است که خداوند  این

دخان متصاعد شده از آب، و زمین را از کف و  
و است.   خاکستر  آفریده  هردو    1384امینی. )  یا 

 . (67ص .ش
 ی زمین از آب ایاح :5ا 3

  زندگانی و پایداری و استقامت زمین از آب است. 
)امام   فرمودند:صادق  إلّا  »  ع(  لألَرضِ  قوام  ال 

نیست   پایداری  زمین  برای  آب.بالماء«  با    مگر 
  1415)صدوق.  (ماندینمزمین بدون آب پایدار  )

 .(101ص  .1ج .ق
زنده  قدرت  :6ا  3 و  معاد  در    ن ی زمکردن  آب 
 یاداوری و تحقق معاد آدمی( )

»وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً   :دیفرمایمکریم    قرآن
« و خداوند 65/  نحل  .فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

از آسمان آبی فرستاد، پس بواسطه آن زمین را  
در آیه   خداوند  .پس از آنکه مرده بود زنده کرد

صورت  شدن دوباره آدمی را به مسئله معاد و زنده 
منزله رحم زمین به   .شودی مغیرمستقیم متذکر  

تغذیه  بالغه  حکمت  به  نطفه،  مثابه  به  تخم  و 
نموده، بتدریج تربیت یافته تا به موعد معین یک 
مرتبه تمام دشت و صحرا، صفحه سبز و خرم، و  

گردد. باغستان پر از ریاحین و الله و یاسمین می 
و البته ظهور این آثار و تدبیرات، برهان »لمّی«  

وجود بر  بود  تمام   خواهد  که  مدبری  و  مؤثر 
است او  فرمان  تحت  در  اثبات   .موجودات  اما  و 

معاد به داللت التزامی و برهان عقلی بدین تقریر:  
زنده  بر  باشد  قادر  که  را خداوندی  زمین  نمودن 

بر   دارد  قدرت  البته  هرآینه  مردنش،  از  بعد 
هیچ  زنده  و  مردنش،  از  پس  انسان  کردن 

زیرا نظیر آن مشاهده  استبعادی نخواهد داشت،  
( عبدالعظیمی.شود  ص    .7ج  .ش  1363شاه 

233) . 
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 آب   و پاکیزگی با : طهارت 7ا 3

م موضوع  این  مورد  در  »و دیفرمای خداوند   :
الذی ارسل الریح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا  هو

کسی است    .« او48من السماء ماء طهورا. فرقان/  
از پیش  گرانی  بشارت  را  بادها  رحمتش   که 

کننده نازل کردیم.  فرستاد، و ازآسمان آبی پاك
عالی  خداوند  آیه  همانا  دراین  )که  وصف  ترین 

م پاکیزگی  و  نسبت باشدی طهارت  آب  به  را   )  
، همان وصفی که دارندگان آن محبوب و  دهدی م

اهلل   ان   ...« هستند:  وجود  خداوند  رحمت  مورد 
بقره   المتطهرین.  ویحب  التوابین  «  222  /یحب 

پاکان   دوست دارد، و  کنندگان را.خداوند، توبه ..
مطهر است   و  را )نیز( دوست دارد.« آب نیز طاهر

نزدیکمی  و تقربتواند  وعامل  یافتن کننده 
 بندگان به مصدر الیزال الهی باشد. 

 : رشد و نمو گیاهان توسط آب 8 ا3
به   کریم،  قرآن را  موجودات  تمامی  نمو  و  رشد 

ا دانسته  وابسته  آب  از نزول  خود  این  و  ست 
های بزرگ جهان خلقت و از آیات الهی  شگفتی 

است و در آیه دیگر نیز این امر را شاهد هستیم:  
»الَّذی جَعَلَ لَکمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَک لَکمْ فیها  
سُبُالً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ  

ذلِک لَآیاتٍ    یارْعَوْا أَنْعامَکمْ إِنَّ فنَباتٍ شَتَّی کلُوا وَ  
النُّهی  که    «54و    53/طه   .لِأُولِی  خدایی  همان 

راه و در آن  قرار داد  آسایشگاه شما  را  ها زمین 
نازل   از آسمان آب  پدید آورد؛ و هم  برای شما 

به تا  آسمانیوسیله  کرد  آب  نباتات    ،آن  انواع 
نعمتها  آن  از  شما  برویانیدیم.  زمین  از  مختلف 
که   بچرانید،  هم  را  چهارپایانتان  و  کنید  تناول 
برای  ربوبیت(  )از  آیاتی  کار  این  در  همانا 

 . خردمندان پدیدار است
 ها یدنینوشسرور   آب  :9 ا3

تنها در این جهان بلکه در خدای متعال آب را نه
سر و  سیادت  نیز  آخرت  نموده جهان  عطا  وری 

جمالتی پر شده   از  سرتاسر آیات بهشتی،  است.

ی بهشتی آب و رود هانعمتاز    کند ی مکه بیان  
  الْأَنْهَارُ.   تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِی   جَنَّاتٍ»  : مانند  ... است.  و

الْجَنَّ  آیه مبارکه:  نیهمچن  «.23/میابراه ۀِ  »مَثَلُ 
 . أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیرِ آسِنٍ  هایف  الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

پرهیزگاران وعده   « مثل بهشتی که به 15/محمد
نهرهایی است از آب تمیز   درآن  شده است،داده

  ص( نقل شده است:خدا )از رسول    بو(.بیزالل )و  
سرور   اَلْآخِرَۀِ  وَ   اَلدُّنْیا  فِی  اَلْأَشْرِبَۀِ   سَیدُ» اَلْمَاءُ« 

آخر  های دنینوش و  دنیا  استدر  آب   ت 
و مواردی دیگر .  ( 127ص    2ج  .ق   1383صدوق.)

 . گنجدینمکه در این مقاله 
 قرآن ا انواع آب در  4

چند شکل  را به  هاآببندی  در یک تقسیم   قرآن
 : کندی مدر طبیعت تقسیم 

 در طبیعت  هاآب :1ا 4
 باران  :1ا 1ا 4

در   اشاره    قرآن آیاتی  باران  نعمت  به  کریم 
»أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یزْجِی سَحاباً ثُمَّ یؤَلِّفُ   :دینمای م

مِنْ   یخْرُجُ  الْوَدْقَ  فَتَرَی  رُکاماً  یجْعَلُهُ  ثُمَّ  بَینَهُ 
آیا ندیدی که خداوند ابرها را . 43/« نور... .خِاللِهِ

می  آرامی  آنها  به  بین  سپس  برقرار راند.  پیوند 
آنمی  آنکند.  می گاه  متراکم  پس را  سازد. 
  البته   .آیدبینی که باران از میان آن بیرون می می 

نیز اشاره   به تگرگ    کند ی مدر ادامه همین آیه 
...« و  مِنْ بَرَدٍ  های »وَ ینَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ ف

 . فرستد یمخداوند تگرگ فرو 

 ا یدر :2ا 1ا 4
دریا    آب  دیگر از اشکال آب در روی زمین، یکی  

اللَّهُ الَّذِی سَخَّرَ لَکمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِی الْفُلْک    .باشدی م
لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ وَ  فَضْلِهِ  لِتَبْتَغُوا مِنْ  وَ  بِأَمْرِهِ   .فِیهِ 

برای  .«12/هیجاث را  خداوند کسی است که دریا 
ها در آن جریان کشتی شما رام کرد تا به فرمان او  

پیدا کنند و تا از فضل او جستجو کنید و شاید  
 . شکرگزاری کنید
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 ها وچشمه  رودها :3ا 1ا 4

جاری  به  آیات  از  از   هاچشمهشدن  بعضی  بعد 
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ  »  ریزش باران اشاره دارد:

آیا .  «21/زمر  .السَّماءِ ماءً فَسَلَکهُ ینابِیعَ فِی الْأَرْضِ 
فروفرستاد،  ندیده  آبی  آسمان  از  خداوند  که  ای 

 هایی در زمین راه دادصورت چشمهرا به پس آن
. 

 زیرزمینی منابع  :4 ا1ا 4
آب در زیر   شدنسازی و جمعاین آیه به ذخیره

نمایید  اراده  خداوند  اگر  که  دارد  اشاره  زمین 
برگرداند:  تواندی م به سطح زمین  را  »وَ    آن آب 

ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ   أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ 
عَل لَقادِرُونَ  یإِنَّا  بِهِ  از .«18/مومنون  .ذَهابٍ  و 

فرستادیم، و  )معین( فرو    ی آسمان، آبی به اندازه
دادیم و همانا ما بر بردن آن را در زمین جای آن

کامالً    .قادریم طبقه  دو  از  زمین  روئین  قشر 
مختلف تشکیل یافته خداوند بزرگ و منان قشر  
باال را نفوذپذیر و قشر زیرین را نفوذناپذیر قرار 

آب تا  منطقه داده  در  و  فروروند  زمین  در  ها 
و ذخیره مهارشوند  از   نفوذناپذیر  بعداً  و  گردند، 

قناتها، چاهطریق چشمه ها مورد استفاده  ها و 
آنکه بگندند و تولید مزاحمت کنند  واقع شوند، بی 

 ( پیدا کنند  آلودگی    . 14ج  .ش  1371  مکارم.یا 
 . (218ص 
 قرآندر  آب :2ا 4

نوع آب را ذکر کرده، که هرکدام   23کریم    قرآن
 :خود داردطعم مخصوص به

المغیض؛:  1ا  2ا  4 آبی است که در زمین    الماء 
وَغِیضَ    :فرمایدشود. خداوند می پنهان می   پیدا و

 کافران   هالك  از  بعد   . ﴾44:  هود﴿الْمَاءُ وَقُضِی الْأَمْرُ  
زمین! آب خود را فروخور و آب    ی ا  که؛   شد  گفته

 . فروکش کرد و کار به انجام رسید
الصدید::  2ا  2ا  4 اهل    الماء  به  که  است  آبی 

می  داده  می جهنم  متعال  خداوند  فرماید:  شود؛ 
  : یدٍ )ابراهیمصَدِ  مَّاءٍ  مِنمِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَیسْقَی  

و  (.16 دارد  قرار  وجود  دوزخ  او  از   جلو  آن  در 
 . شودنوشانده میخونابه 

دست آمده از  چکیده و به   ماء المهل::  3ا  2ا  4
می متعال  خداوند  جوشان؛  وَإِن    فرماید:معادن 
الْوُجُوهَ بِئْسَ    یسْتَغِیثُوا یغَاثُوا بِمَاءٍ کالْمُهْلِ یشْوِی 

  آن   در)  اگر  و  ﴾29کهف:  ال﴿الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا  
 آبی   با  ،(آب  که)  برآورند  فریاد(  سوزان  آتش

  که   رسند   فریادشان  به  گداخته  فلز  همچون
  و چه نوشیدنی  کند! چه بد  ا را بریان می هچهره

 بد منزلگاهی است. 
األرض::  4  ا2ا  4 با   ماء  همزمان  که  است  آبی 

خلق زمین  وجود خلقت  قیامت  روز  تا  و  شده 
داشت می   خواهد  متعال  وَأَنزَلْنَا  فرماید:  خداوند 

  ٰ  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَی
 آسمان  از  ما  ﴾18:  المؤمنون﴿لَقَادِرُونَ  بِهِ  ذَهَابٍ

فرو   ی اندازه  به  را  ارزشمندی   آب معیّن  و  الزم 
ایم، و را در زمین ماندگار نمودهایم و آنفرستاده 

می  کامالً  به ما  از  گونهتوانیم  را  آن  مختلف  های 
 . بین ببریم 

الطهور::  5ا  2ا  4 گوارا؛   الماء  است  آبی  وآن 
فرماید: وَهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ خداوند متعال می

مَاءً   السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنزَلْنَا  رَحْمَتِهِ  یدَی  بَینَ  بُشْرًا 
 را  بادها  که  است  کسی  خدا  ﴾48:  الفرقان﴿  طَهُورًا

پیش  مژده  عنوانبه خود  از  رسان  رحمت  باران 
کند ... و این ما هستیم که از آسمان می   ارسال

 . گردانیمرا نازل می  آب پاك و پاك کننده
فرماید:  خداوند متعال می   ماء الشرب::  6ا  2ا  4

وَمِنْهُ    اءِ مَاءً لَّکم مِّنْهُ شَرَابٌی أَنزَلَ مِنَ السَّمَالَّذِ  هُوَ
تُسِیمُونَ   فِیهِ    است   کسی  او  ﴾10:  النحل﴿شَجَرٌ 

 یهیما  که)  است  فروفرستاده  آبی  آسمان  از  که
آن    سببنوشید و بهحیات است( و شما از آن می

رویند و شما حیوانات خود گیاهان و درختان می 
 . چرانیدرا در میان آنها می

آبی است که خیلی شور    الماء األجاج::  7ا  2ا  4
و متعال    باشد  خداوند  نباشد  نوشیدن  قابل 
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  فُرَاتٌ   عَذْبٌ  ذَافرماید: وَمَا یسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَـمی 

  نَشَاءُ   لَوْ  ﴾12:  فاطر﴿  أُجَاجٌ  مِلْحٌ  ذَاشَرَابُهُ وَهَـ  سَائِغٌ
  ما   اگر  ﴾ 70:  الواقعۀ﴿کرُونَ  تَشْ  فَلَوْلَا  أُجَاجًا  جَعَلْنَاهُ

  شور   و  تلخ  را(  گوارا   و  شیرین)  آب  این  بخواهیم
 کنید؟ سپاسگزاری  نباید چرا  پس . گردانیممی 
المهین::  8ا  2ا  4 و    الماء  پست  و  ضعیف  آب 

متعال   خداوند  است.  »منی«  آب  آن  از  منظور 
ینٍ  مَّهِ  مَّاءٍ  مِّن  سُلَالَۀٍ   مِن  نَسْلَهُ  جَعَلَ  ثُمَّفرماید:  می 
از   ی هیّذرّ  خداوند  سپس  ﴾8:  السجدۀ﴿ را  او 

آب )به ظاهر( ضعیف و ناچیزی )به نام   ی عُصاره 
آفرید.   مَّهِینٍنَخْلُق  أَلَمْمنی(  مَّاءٍ  مِّن    کم 

  و   حقیر  آب   از  را  شما  ما  آیا  ﴾20:  المرسالت﴿
 نیافریدیم؟ منی«  نام »به ناچیزی 

به دور   آبی است جاری و  الماء المهین::  9ا  2ا  4
  ا یه فرماید: فاز هرنوع پلیدی؛ خداوند متعال می

آسِنٍ     بهشت   در  ﴾15:  محمد﴿أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَیرِ 
  که   است  وخالص«  »زالل  آبی  از  رودبارهایی

 . و نگشته استبدب  و گندیده
الحمیم::  10ا  2ا  4 جوشان؛   الماء  و  گرم  آب 

یمًا فَقَطَّعَ  حَمِ  مَاءً  وَسُقُوافرماید:  خداوند متعال می
  جوشان   و  داغ  آب  از  ﴾ 15:  محمد﴿أَمْعَاءَهُمْ  

 رودهای   نوشیدن  محض  به  که  شوند،می   نوشانده
 گسلد. می هم از و کندمی   پارهپاره را ایشان

آبی است که زمین را   الماء المبارک::  11ا  2ا  4
شد   خواهد  گیاهان  ودرآمدن  خیر  وسبب  زنده 

می متعال    مَاءً   السَّمَاءِ  مِنَ  وَنَزَّلْنَافرماید:  خداوند 
  و  ﴾9:  ق ﴿کا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ  مُّبَارَ

  هاباغ   بدان  و  ایم؛بارانده   را  پربرکتی  آب  ازآسمان
ایم های کشتزارهای را بر آوردهدانه  و  ایم؛رویانده

 .گرددکه درو می
المنهمر::  12ا  2ا  4 به   الماء  که  است  مدت  آبی 

با  و  طوالنی  می شدت  آسمان  از  و فراوانی  بارد 
و زراعت  رفتن  ازبین  می انسان  باعث  شود. ها 

می متعال    السَّمَاءِ   أَبْوَابَ  فَفَتَحْنَا فرماید:  خداوند 

 با   را  آسمان  درهای   پس   ﴾ 11:  القمر﴿  مُّنْهَمِرٍ  بِمَاءٍ
 .گشودیم هم از فراوانی و ریزانتند آب
این آب برای زمین    الماء المسکوب::  13ا  2ا  4

  در دهد  می احساس خوبی به انسان  برکت دارد و  
فرماید: وَمَاءٍ  هنگام نگاه کردن. خداوند متعال می

 و  آبشارها  کنار  در  و  ﴾31:  الواقعۀ ﴿مَّسْکوبٍ  
)ب  های آب می هروان  زمزمهسر  که  آن    ی برند 

آن چشم   ی دهد و منظرهگوش جان را نوازش می 
 . بخشدانسان را فروغ می

آبی است که برروی زمین   الماء الغور::  14ا  2ا  4
ومیفرو می   رود  استفاده پنهان  هیچ  و  ای شود 

مَاؤُهَا  ندارد. خداوند متعال می  یصْبِحَ  أَوْ  فرماید: 
 کهاین   یا  ﴾ 41کهف:  ال﴿غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَبًا  

  ایگونه به  فرورود،(  زمین  اعماق  در)  باغ  این  آب
به   پیدا  را آن  نتوانی   هرگز  که رسد  )چه  کنی 
 (. که آن را بیابی و به سطح زمین برگردانیاین
آبی است که روان است   الماء المعین:: 15ا 2ا 4

از واستفاده  آن  به  است؛    ودسترسی  آسان  آن 
می متعال  أَصْبَحَ  أَرَأَ   قُلْ فرماید:  خداوند  إِنْ  یتُمْ 

 ﴾30ک:  المل﴿مَاؤُکمْ غَوْرًا فَمَن یأْتِیکم بِمَاءٍ مَّعِینٍ  
(  ی استفاده   مورد)  های آب  اگر  دهید،  خبر  مرا:  بگو

تواند آب روان  کسی میرود، چهشما به زمین فرو
 در دسترس شما مردمان قرار دهد؟

آب زیاد؛ خداوند متعال    الماء الغدق::  16ا  2ا  4
الطَّرِیقَۀِ می  عَلَی  اسْتَقَامُوا  لَّوِ  وَأَن  فرماید: 

غَدَقًا   مَّاءً   و  آدمیان  اگر  ، ﴾16:  الجن﴿لَأَسْقَینَاهُم 
  فرمانبرداری  و  یکتاپرستی )  راه  راستای   بر  پریان

به    زیاد  آب  بمانند،  ماندگار(  الهی  نواهی  و  اوامر  از
 . میدهیم هاآن
الفرات::  17ا  2ا  4 خداوند   بسیار   الماء  گوارا، 

می  فُرَاتًا متعال  مَّاءً  وَأَسْقَینَاکم  فرماید: 
 شمابه  گوارا  آب   از  و  ﴾27:  المرسالت﴿

 ایم؟ ننوشانده 
آب فروریزنده؛ خداوند    الماء الثجاج::  18ا  2ا  4

فرماید: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا متعال می 
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  فراوان   آب  افشارنده،  ابرهای   از   و  ﴾14لنبإ:  ا﴿

 ایم؟ نفرستاده فرو ریزنده
الدافق::  19ا  2ا  4 خداوند  )منی(آب    الماء  ؛ 

  ﴾ 6:  الطارق﴿فرماید: خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ  متعال می 
 . ناچیزی آفریده شده است ی جهنده آب از او
فرماید: خداوند متعال می   ماء مدین::  20ا  2ا  4

  به  کههنگامی   ﴾ 23:  القصص﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْینَ  
 رسید.  مدین آب( چاه)
چشم آدمی وقتی که    الماء السراب::  21ا  2ا  4

کند آب است.  بیند، فکر میمی  در وسط روز آن را
است. سراب  همان  متعال    منظور  خداوند 

بِقِیعَۀٍ می  أَعْمَالُهُمْ کسَرَابٍ  کفَرُوا  وَالَّذِینَ  فرماید: 
یجِدْهُ شَیئًا    لَمْ جَاءَهُ  إِذَایحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّی  

سَرِیعُ   وَاللَّـهُ  حِسَابَهُ  فَوَفَّاهُ  عِندَهُ  اللَّـهَ  وَوَجَدَ 
  سرابی   به  اعمالشان  کافران  ﴾39:  النور﴿الْحِسَابِ  

  شخص   علفی  و  آببی   بیابان  در  که   ماندمی 
سراغ که به هنگامی   امّا.  پندارد  آب  را  آن  ای تشنه

)او را آن رود، اصالً چیزی نیابد، مگر خدا را که  
حساب او برسد و سزای )عمل( وی  بمیراند و( به

به حسابرسی را  در  خداوند  بدهد.  کمال  و  تمام 
محاسبه  )و  است  از بنده  ی سریع  را  او  ای 

 . دارددیگر باز نمی ی بنده  ی محاسبه 
آبی است که از   ماء االنهار والینابیع::  22ا  2ا  4

می  و ابرها  راه  بارد  جاری    های در  مشخص 
فرماید: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ شود. خداوند متعال می می 

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَکهُ ینَابِیعَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ  
یخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ یهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا 

ذَ فِی  إِنَّ  حُطَامًا  یجْعَلُهُ  لَذِکرَی  لِثُمَّ  ی لِأُولِک 
بینی که خداوند از مگر نمی   .﴾21:  الزمر﴿  الْأَلْبَابِ

انبارهای آسمان آب را می باراند و آن را به آب 
می  مستقرّ  و  وارد  زمین  و  زیرزمینی  گرداند، 

زارها و کشتزارها  آن انواع سبزه   ی لهیوسسپس به 
رنگ با  می را  گوناگون  آنهای  و  گاه  رویاند، 

بالند و لبریز از جوش  رها و کشتزارها میزاسبزه 
می خروش  و آن سپس    شوندو  پژمرده  را  ها 

ها را خشک آن  وندخدا  گاه بینی، و آنزردرنگ می
اینسازد؟  می  در  برای خردمندان    همانا  عبرتی 

 . است
السلسبیل::  23ا  2ا  4 در    الماء  که  است  آبی 

می   تینها پایین  آدمی  حلق  از  از  آسانی  رود، 
در چاهی  از  و  گوارایی،  بیرون    شدت  بهشت 

آید که اسم آن سلسبیل است؛ خداوند متعال  می 
عَینًا ف می  :  االنسان﴿یلًا  سَلْسَبِتُسَمَّی    هایفرماید: 
  در   که  ای چشمه  از  شوندمی   پر  هاجام  این)  ﴾18

 شود می   نامیده   سلسبیل   و  است   بهشت 
و   ت یسا  . 7/11/1394احمدی.) دعوت  رسمی 

 .اصالح(
 آداب در مورد آب  ا5
اگربا دقّت به أبعاد    : هنگام نیاز آب بنوشید:1ا  5

و  توجّه  نعمت   زندگی  خدادادی  گوناگون  های 
نتیجه   این  به  برای   میرسی مکنیم،  که 

قوانین  بهره  و  حدود  آنها،  از  هرکدام  از  برداری 
به  دارد  مخصوص  وجود  در خود  باید  که، 

کرد. استفاده  آنها  از  قوانین،  همان    چهارچوب 
نعمت از  قرار  یکی  زیادی  موردتوجّه  که  هایی 

زیادی   قوانین  دارای  و  »آب«   باشدیمگرفته 
دراین بخش روایات    یعنی سرچشمه حیات است.

از کردن  استفاده  کیفیت  به  نعمت   مربوط  این 
نوشیدن   مقدار  آنها  از جمله  مطرح شده  بزرگ 

ت؛در احادیث زیادی توصیه گردیده است که،  اس
ازمصرف   نکند  پیدا  میل  غذا  و  آب  به  تا  انسان 

از    هاآن تمایل هم،  نماید، در صورت  خودداری 
رمز  زیاده چون  کند؛  پرهیز  پرخوری  و  روی 

در روح،  و  جسم  درمیانه  سالمت  هرکار،   رُوی 
ها آشامیدنی   و  هایخوردنمصرف    در  مخصوصاً

السالم: »ال یشرب احدکم دق علیه عَن الصّا  است.
منه«  فلیقلَّ  اشتهاه  فاذا  یشتهیه  حتّی   الماء 

به .  (238ص    25ج    .ق  1409عاملی.) »تا 
آن   مصرف  از  نکنید  پیدا  میل  آب  نوشیدن 
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 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 
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 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
خودداری نمائید و اگر اشتها پیدا کردید، باز هم  

 کم بنوشید.« 
 : زیاد آب ننوشید 2ا 5
السالم: »ایاکم و االکثار عَن ابی عبداللّه علیه  -1

  1371)برق    من شرب الماء فانّه مادّۀ لکلّ داء«
.  (455ص    66ج  . ق  1403و مجلسی.  571ص    .ق

روی کنید، آب مادّه  »مبادا در نوشیدن آب زیاده
 . دردهاستکننده همه و جذب

»لو أنّ الناس أقلّوا من شرب الماء ألستقامت   -2
مجلس  571ص  ق    1371برقی. )ابدانهم« ی. و 

»اگر مردم نوشیدن  .  (455ص    66ج  ق.   1403
بدن  کنند،  کم  را  حدّ آب  در  و  پایدار،  هایشان 

 . ماند ی ماعتدال 
 : آب زیاد بنوشید! 3ا 5

أبی طیفور طبیب گوید: »دخلت علی أبی الحسن  
السالم فنهیته عَن شرب الماء قال و الماضی علیه 

و   المعدۀ  فی  الطعام  یدیر  هو  و  بالماء  بأس  ما 
اللّب و یطفئ المرار«    یسکن الغضب و یزید فی 

»امام  .  (382ص    6ج  .ق  1407کلینی. )
از آشامیدن آب نهی  علیه   کاظمی موس السالم را 

کردم، فرمود: آب ناراحتی ندارد، آب طعام را در  
و  گرداندی ممعده   )مخ  و عقل  را ساکن  ، غضب 

تشخیص صحیح آدمی( را زیاد کرده و تلخی را  
میا از  و  برخاموش  )ازبین  داردی م ن  .  .«بردی م. 

تجویز  را  آب  نوشیدن  زیاد  فصل،  این  روایات 
نهی   کندی م گذشته  روایات  مجاز   کردهو  و 

به داندینم آن  حلّ  و  روایات  میان  جمع  چند ، 
است.  ممکن  متوجّه    - 1  صورت  را  منع  روایات 

و  سرد مزاج ها کنیم؛ چون  و چاق  های رطوبتها 
این اشخاص، باعث سستی  نوشیدن آب زیاد برای  

خرابی  و  هضم  فساد  و  احشاء  ضعف  و  اعضاء 
بی  و  فراموشی  و  و حوصلگرخسار  ترس  و  ی 

 .شودیمهیجان و سنگینی حواس و بدن ایشان  
آب،   زیاد  نوشیدن  از  امکان  حدّ  تا  باید  پس 

استحمام اجتناب کمتر  و  بنوشند  کمتر  و  کرده 

ت  کنند و خود را از مجاورت آن دور ساخته، مدّ 
و روایات تجویزکننده    حمام را به حدّأقل برسانند. 

نوشیدن زیادِ آب را، برای کسانی که گرم مزاج 
گرم   خودداری  چون  سازیم،  متوجّه  هستند، 

از نوشیدن آب و صبر بر تشنگی جهت  مزاج ها 
شدن آنان باعث مرض »دق، سل و غم« و سوخته 

بدن   الغری  و  خشکی  و  معده  در   شودی مغذا 
 .(194ص  5ج ش.  1376شهری.)
جمع بین    -رضوان اهلل علیه  -علّامه مجلسی  -2

است: داده  ارائه  مختلف  راههای  با  را،    -روایات 
روایات منع کننده را به چندمورد متوجّه ساخته  

مزاج  -1  :است سازگاری بر  آب،  با  که  هایی 
بر نوشیدن آب روی غذاهای   -2  بیشتری ندارد.

بر    -4  بر آب.  حالت عدم اشتهأبه   -3.  دارچربی
 . یک نفس و یکباره سرکشیدن آب

از4ا  5 خودداری  غذای    :  روی  آب  نوشیدن 
 چرب 

علیهم  آبائه  عَن  جعفر  »کان  عَن  قال:  السالم 
اهلل علیه و آله اذا أکل الدّسم أقلّ  اللّه، صلیرسول 

اهلل! إنّک لتقلّ من  من شرب الماء فقیل: یا رسول 
أمرء    شرب هو  قال:  عاملی.  )  لطعامی«الماء، 

صادق  .  (239ص    25ج  .ق   1409 جعفر  امام 
السالم نقل  السالم از پدران بزرگوارش علیهم علیه

اهلل علیه و آله کرده است که: »رسول خدا صلی
نوشیدن آب را   خوردیمدار  وقتی که غذای چربی 

یا رسول کردی م کم   )پرسیدند(:  گفته شد  اللّه! ، 
چربی غذای  )روی  را  کآب  م دار( 

  صالح بدن من( و طوری )بهی؟فرمود: آنآشامی م
با نوشیدن آب  .برای غذایم بهتر و گواراتر است«

اندرون   با چربی، چربی آن در  سرد روی غذای 
و سبب بروز مشکالت    کندیممعده وأحشاء یخ  

 .گرددیمآالم  و
 : وسط غذا آب ننوشید 5ا 5
السالم: »و من أراد ان ال یؤذیه  عَن الرّضا علیه  -1

معدته فالیشرب بین طعامه ماءاً حتّی یفرغ و من  
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فعل ذلک رطب بدنه و ضعف معدته و لم تأخذ 
العروق قوّۀ الطّعام فإنّه یسیر فی المعدۀ فجّاً »ای 

  1403مجلسی.)  لم ینضج« اذا صبّ الماء اوّلًا فاوّلًا.
علیه .  (323ص    62ج    ق. رضا  در امام   السالم 

داشته    اش ه یذهبرساله   مرقوم  مأمون  برای  که 
  اش معده   خواهدی م»هرکس    : دیفرمای ماست  

اذّیت نکند، در وسط غذا آب ننوشد تا از خوردن 
فارغ شود، و هرکس این کار را انجام دهد، یعنی:  
وسط غذا آب بنوشد، بدنش از نظر طبیعت، تَرْ،  

نیروی   هارگ ،  شودی م ضعیف    اش معده گشته و  
، و در معده سفت  کنندینمخود جذب  طعام را به

سرگرددی م پشت  غذا،  روی  ریخته ؛اگر  آب  هم 
طور که الزم )آن  شودی نمشود، در معده پخته  

، تعادل اعصاب  بخشدی ماست برای بدن نفعی نه  
 . (زندی مهم ه معده را ب

 : دعا پس از نوشیدن آب 6ا 5
مکارم که درکتاب  دعایی  است؛  آمده  األخالق 

: است  دعا، این  شودی مموقع نوشیدن آب خوانده  
الماءَ مِنَ   مُنِزلُ  لِلَّهِ  اأَلمْرَ »الحَمدُ  السَّماء مُصَرّفُ 

بِسْم  یشاءُ  خَیرِکیفَ  األسماءِ«   اللّهِ 
ستایش    .(4/  475ص    66ج  ق.  1403مجلسی.)

آسمان؛    کننده آب، ازسزاوار خدائیست، که نازل 
کارهاست،   گرداننده  بخواهد  خود  که  هرطور  و 

عَن ابی عبداللّه  .  است   نامهاخدا که بهترین  نام به
رسول اللّه صلی اهلل علیه و    علیه السالم قال: کان

سَقانا   الَّذی  »الْحَمْدُلِلَّهِ  قال:  الماء  شرب  اذا  آله، 
یؤاخِذنا  لَمْ  وَ  اجاجاً  مِلْحاً  یسْقِنا  لَمْ  وَ  زاللًا  عَذْباً 

»امام   ( 250ص    25ج    .ق  1409عاملی. )  بِذُنُوبِنا«
السالم فرمود: السالم امام صادق علیهصادق علیه 

اهلل صلی  خدا  آب   رسول  که  وقتی  آله  و  علیه 
: ستایش خدائی را است که، گفتی م،  دینوشی م
خاطر رابا آب خنک و گوارا، سیراب کرد و به   ما

 .«گرفت )عذابمان نکرد(نه را گناهانمان، ما
 
 

 : آب را بمکید7ا 5
السالم: »مصّو االماءَ مَصَّاً و ال  عَن ابی عبداللّه علیه

فانّه یوجد     1409عاملی.)  منه الکباد«تعبُّوه عبّاً 
السالم روایت ازامام صادق علیه.  (236ص    25  .ق

  شده است که فرمود: »آب را بمکید مکیدنی و 
یک دفعه سرنکشید،! چون سرکشیدن آب،   راآن

السالم  عَن علی علیه .«کندی ممرض سینه ایجاد  
رسول  قال  صلی قال:  »اذا  اللّه  آله:  و  علیه  اهلل 

الماء   ال شربتم  و  مصّاً  فانّ  فاشربوه  عبّاً    تشربوه 
ص    66ج  ق.    1403مجلسی.)  العبّ یورث الکباد«

السالم است که: رسول  روایت از علی علیه .(476
طور مَک  ه ، بدی نوشی مخدا فرمود: »هر وقت آب  

بنوشید، نه به یکدفعه سرکشیدن، که سبب درد  
 .«شودی مسینه  

 : آب را یکباره سر نکشید! 8ا 5
أ  علیه عَن  عبداللّه  شرب بی  »اذا  قال:  السالم 

بسم  فقال:  الماء  فقال  احدکم  قطعه  ثمّ  اللّه 
بسم  فقال  شرب  ثمّ  فقال  الحمدلِلّه  قطعه  اللّه 

اللّه، ثمّ قطعه فقال  الحمدللّه ثمّ شرب فقال بسم 
فی   مادام  جوفه  فی  الماء  ذالک  سبّح  الحمدللّه 

ص    66ج    ق.   1403مجلسی.)یخرج«    انیالبطنه  
علیه  .(469 صادق  :  دیفرمایمالسالم  امام 

آب  »وقتی از شماها  یکی  بسمخوردی م که  اللَّه ، 
را این  گوید:  الحمدللّه  کند  قطع  و  سه    گوید: 

مرتبه تکرار کند، آن آب در درون او تسبیح گوید: 
 . تا از شکم او بیرون رود«

 : روز ایستاده و شب نشسته آب بنوشید 9ا 5
السالم قال: »شرب الماء بداهلل علیه عَن ابی ع   -1

من قیام بالنّهار یمرئ الطّعام و شرب الماء باللّیل 
  . ق 1403مجلسی.)  من قیام یورث الماء األصفر«

السالم فرمود:  امام صادق علیه.  (469ص    66ج  
به حالت ایستاده، غذا را  »نوشیدن آب در روز، 

نوشیدن،    کندیمگوارا   آب  ایستاده  شب،  در  و 
 . شودیمشدن زردآب درشکم ث جمع باع
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 : از شکستگی و دهانه ظرف ننوشید 10ا 5

تجمّع   محل  چون  ظرف  شکستگی  و  دستگیره 
بدین است  احادیث میکروب  و  اخبار  در  جهت 

عَن    - 1  که از آنجاها آب ننوشند.  استشده تأکید  
السالم قال: قال: »أمیرالمؤمنین  ابی عبداهلل علیه 

تشربوا الماء من ثُلمۀ اإلناء و ال من  السالم ال  علیه
الثلمۀ«  و  العروۀ  یقعد علی  الشیطان  فانّ    عُروته 

امام صادق از .  ( 256ص    25ج    . ق  1409عاملی.)
علیهما نقل  امیرمؤمنان  آن   کند یم السالم    که 

و   دستگیره  و  طناب  طرف  »از  فرمود:  حضرت 
ننوشید، چون شیطان در  شکستگی ظروف آب 

نشیمنگاه شیطان یا به تعبیر  )  ند ی نشی مآنجاها  
 . «هاستکروبیم امروز محل جمع شدن 

 : آب را فوت نکن! 11ا 5
وقت بر ظروف  اهلل علیه و آله هیچپیامبر صلی   -3

وکردینمفوت   اگر    ،  نوشیدنی،  آشامیدن  موقع 
جلوی    خواستی م از  را  ظرف  بکشد،  نفسی 

  16ج    ق.  1403  مجلسی.)  ساختیمدهانش دور  
 . (246ص 
 السالم(: یاد و سالم بر امام حسین )علیه12ا 5

کسی است  آب  مستحب  تشنگی  نوشدی مکه   ،
علیه حسین  بهامام  را  اگر السالم  بیاورد،  یاد 

اشک بریزد همانطور که ائمه بزرگوار ما   تواندی م
زینکردندی م امام  علیه ،  از  العابدین  بعد  السالم، 

حادثه کربال تا پایان عمر شریفش، هر وقت آب 
تا اشک چشم خود    خوردیمو یا غذا    دینوشی م

آنها   بر  میل  ختیرینمرا  عَن   .نمودینم، 
عبداللّه   أبی  عند  »کنت  قال:  داودالرّقی، 

رأیته  علیه شربه  فلمّا  الماء  اذاستقی  السالم 
بدموعه، ثم قال لی: یا  قدإستعبر واغْرَورَقَتْ عیناه  

علیه الحسین  قاتل  اللّه  لعن  فما داوود!  السالم 
علیه  الحسین  ذکر  العیش. أنغص  ما    السالم،  إنّی 

الحسین علیه الّاذکرت  بارداً  ماءاً  السالم و  شربت 
ما من عبد شرب الماء فذکر الحسین علیه السالم 
و أهل بیته و لعن قاتله إلّاکتب اللّه عزّوجلّ له مأۀ 

لف حسنۀ و حطّ عنه مأۀ ألف سیئۀ و رفع له  أ
و   نسمۀ  ألف  مأۀ  أعتق  کانّما  و  درجۀ  ألف  مأۀ 

  1376صدوق.(  حشره اللّه یوم القیامۀ ثلج الفؤاد«
.  )1/  106ص  .  ش  1356قولویه.؛  122ص    .ش

السالم بودم داود رقی گوید: نزد امام صادق علیه
آب خواست، پس از نوشیدن آب دیدم چشمانش 

اش از  قاتل  پر  خدا  داود!  ای  فرمود:  گردید،  ک 
را یاد  حسین  کند!  چقدر  لعنت  حسین  آوری 

تلخ  را  سردی عیشها  آب  من  است،  کرده 
بیاد    امده یننوش  را  حسین  اینکه   .امآوردهمگر 

از  هربنده  بعد  را  او  بیت  أهل  و  حسین  ای، 
یاد »آب«  کند،  نوشیدن  لعن  او  قاتل  بر  آورده، 

  . سدینوی منۀ به او  خدای عزّوجلّ یکصد هزار حس
؛ و کند یمو یکصد هزار سیئه »گناه« از او محو  

؛ و مثل کسی  کندی م یکصد هزار درجه او را بلند  
آزاد    باشدی م خدا  راه  در  بنده،  هزار  یکصد  که 

کرده باشد، و روز قیامت با دل خنک، مطمئن و  
 آرام محشور خواهد شد. 

 : در ظروف طال ونقره آب ننوشید! 13ا 5
و طال  ظروف  استعمال  زیاد  و   روایات  )زر    نقره 

اینگونه   در  را  آب  آشامیدن  و  حرام  را  سیم( 
تمامی    هاظرف فتواهای  و  است.  کرده  تحریم 

  مراجع تقلید نیز در این محور بریک منوال است. 
ابائه    -1 عَن  السالم  علیه  اللّه  عبد  أبی  عَن 

اللّه صلی اهلل علیه  السالم قال: »نهی رسول علیهم 
الفضّه« و  الذّهب  آنیۀ  فی  الشّرب  عَن  آله   و 

از  .  (254ص    .ش  1376صدوق.) صادق  امام 
علیهم  بزرگوارش  نقل  پدران  :  استکردهالسالم 

( نوشیدن  از  پیغمبر  در های دن ینوش»که   )
 . های طال و نقره نهی فرموده است.«ظرف

 : ناشتا آب ننوشید!14ا 5
»و ال یشرب  السالم:  عَن رسالۀ الذّهبیۀ للرّضا علیه 

الرّیق« ص   . ق  1402ی.نجف   ر.ك: محقق:)   علی 
السالم نقل  ( از رساله ذهبیه امام رضا علیه116

 شده است که فرمود: »ناشتا آب نوشیده نشود.«
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 : روی آب را بپوشانید 15ا 5

روایت   أنصاری  عبداللّه  بن  قال  کند یمجابر   :
أغلقوا أبوابکم و  »  رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله:

خمّرو ا آنیتکم و أوکئوا أسقیتکم، فإنّ الشّیطان 
وکاء«   والیحلّ  غطاء    1403مجلسی.)الیکشف 

رسول خدا صلی اهلل علیه  .  (11/  204ص    63ج  ق.
را ببندید، روی ظروف را    تانیدرها  و آله فرمود:
و کنید    تانیهامشکدَرِ    بپوشانید  رامحکم 

از  را  و   )موادغذائی  و   گرد  حشرات    خاك  ورود 
هیچ ونگهدارید(  پوشیده  چیز  شیطان  در    وقت 

 . کندینمبسته را باز  
 

 گیری نتیجه 
معنای  ـ اصحاب لغت آب را از ریشه »موه« و به 1

مچیزی  نوشیده  نموده  شودی که  ـ  2  اند.بیان 
به  تمام عناصر هستی،  برای  متعال  ویژه  خداوند 

قائل م  »آب« ارزش و که    باشدی اهمیت واالیی 
شد از جمله در آیات و روایات فراوان به آنها اشاره

اولین مخلوق مادی و حسی، عرش الهی  آن: آب 
ها و زمین  بر آب، آب مادر حیات، آفرینش آسمان

آب، آب،  اصل  از  از  در    قدرت  هستی  آب 

معاد آدمی.زنده  یادآوری  و  و    رشد  کردن زمین 
وپاکیزگی.  طهارت  گیاهان،  آب 3  نمو  انواع  ـ 

در  موج طبیعت  در  ، ایدر  ،باران  مانند:  قرآنود 
عبارتند    قرآنـ انواع عناوین آب در  4.  رود، چشمه

المغیض  از: الصدید  ،الماء  المهل،  الماء  ماء    ،ماء 
الطهور  ،األرض الشرب  ،الماء  األجاج  ، ماء  ، الماء 

الماء ،  الماء المبارك،  الماء الحمیم  ،الماء المهین
المسکوب  ،المنهمر الغور  ،الماء  الماء   ،الماء 
الغدق  ،المعین الفرات ،  الماء  الثجاج  ،الماء    ، الماء 

ماء االنهار    ،الماء السراب  ،ماء مدین  ،الماء الدافق
السلسبیل  ،والینابیع آداب  5  .الماء  جمله  از  ـ 

آب   نمود:   توانی منوشیدن  اشاره  موارد  این  به 
ننوشید آب  زیاد  بنوشید،  آب  نیاز  ،  هنگام 

نوشیدن آب روی غذای چرب، وسط   خودداری از
غذا آب ننوشید، دعا پس از نوشیدن آب، آب را  
بمکید، آب را یکباره سر نکشید، روز ایستاده و 
دهانه   و  از شکستگی  بنوشید،  آب  نشسته  شب 
بر  و سالم  یاد  نکن،  فوت  را  ننوشید، آب  ظرف 

)علیه ونقره  امام حسین  السالم(، در ظروف طال 
ننوش را  آب  آب  روی  ننوشید،  آب  ناشتا  ید، 
 بپوشانید. 
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 و روایات  قرآنبررسی تاثیر تغذیه حالل و حرام بر شخصیت انسان در آینه 
 

 2مهدیه نصیریو  1پورمهدی عبدللهی
 

 قم یم،کر قرآندانشگاه علوم و معارف  یارو استاد یثو حد قرآنعلوم  یدکترا -1
 ( mh.ns.1997@gmail.comمسئول:  یسندهنو) قم یم،کر قرآندانشگاه علوم و معارف  یقرآنارشد رشته علوم  یکارشناس  یدانشجو  -2

 

 چکیده 
 از جانب پروردگار است که دستیابیها  دنیوی و اخروی انسانکننده مسیر زندگی  کتاب هدایت و روشن   قرآن

. باتوجه به اهمیت و تاثیری که تغذیه  شودهای آن ممکن می ی عمل به دستورات و توصیهبه حیات طیبه در سایه 
فروگذار  ن دارد، خداوند این گستره را نیز،  تبع رفتارها و اخالق انساع خوراک انسان بر جسم و روح و بهو نو

با موضوع تغذیه و    و روایاتی پرداخته شده است که  قرآنرو ، این نوشتار به بررسی آیات  ننموده است؛ از این
انسان مرتبط است.  بر شخصیت  بر روش توصیفی  تاثیرات آن  با تحلیلی و هم   – پژوهش حاضر مبتنی  چنین 

می قرآن رویکردی   مری  با  راستا  این  در  که  به  باشد  تفسیریکری  قرآناجعه  منابع  مرتبط  م،  مقاالت  و  کتب   ،
، شود این است که، حاصل می  آنچه از بستر این مطالعهنهایتاً   بندی شده است.اطالعات الزم گردآوری و جمع 

مطالب ارزشمندی را گذارد  ، بهداشت آن و تاثیراتی که بر جسم و روح انسان میی تغذیهدر زمینه  کریم  قرآن
شدن و ظهور عمل صالح ر پیدایش خلقیات نیکو مانند متقی نکه تغذیه عامل مهمی د ارائه نموده است مانند ای

های  انسان باید با توجه به توصیهرو قساوت قلب و خودخواهی است از اینو همچنین بروز رذایل اخالقی مانند  
 و معصومین در شیوه ارتزاق و تغذیه خود دقت کافی و وافی را داشته باشد.   قرآنمکرر 

 
 کریم  قرآن،  ان کلیدی: تغذیه، حالل، حرامواژگ

 

 طرح مسئله
به اسالم  کاملدین  دین  عنوان  آخرین  و  ترین 

آموزه و  رهنمودها  در  آسمانی،  را  بسیاری  های 
است.  ها و ابعاد حیات بشر ارائه کردهتمام زمینه 

ترین نیازهای حیات دنیوی و بعد  یکی از اساسی 
باشد که از  مادی انسان، نیاز به غذا و خوراك می 

تیزبین   نمانده  قرآننگاه  از دور  بیش  و  است 
موضوع   این  به  شریفه  آیه  پنجاه  و  دویست 

دارد.  در   اختصاص  مسلمانان  آسمانی  کتاب 
مناسبتسوره  با  و  متعدد  گوناگون های  های 

مسئله  سخن پیرامون  انسان  غذای  و  تغذیه  ی 
است.  هایی را مطرح کرده یه گفته و آداب و توص

اندرزهای گوناگون حاکی  وجود این توصیه  ها و 
انسان حیات  در  موضوع  این  اهمیت  است،    از 

ی  آشامیدن توان ادامهچراکه آدمی با خوردن و  
تبع عبادت و بندگی را خواهد داشت.  زندگی و به 

نسبت به غذا و تغذیه، یکی   قرآنبررسی دیدگاه 
انیت و جامعیت دینی است  های اثبات حقاز راه

که در روزگاری پیرامون بهداشت، تغذیه، درمان  
و  بشری  گوناگون  علوم  که  گفته  سخن  غذا  و 

تاثیری که    اند. های پزشکی گمنام بودهپیشرفت 
ی انسان بر اخالق و کردار او دارد از دیگر تغذیه

می  موضوع  این  اهمیت  بروز  دالیل  زیرا  باشد، 
صورت و رذایل اخالقی درها  بسیاری از بزهکاری 

ای ممکن است درنهایت به  بررسی عمقی و ریشه
حال    ی انسان منتهی شود. منبع و سبک تغذیه

کریم و روایات    قرآنسوال اساسی آن است که  
هایی را در زمینه تغذیه حالل و حرام  چه آموزه

آموزه  این  و  بر  مطرح کرده است  تاثیری  ها چه 
انسان دا جسم و   رند؟شخصیت و خلق و خوی 

می  تاثیر  تغذیه  از  انسان  بنابراین  روح  پذیرد، 
آموزهبهره  از  تغذیه  گیری  زمینه  در  اسالم  های 
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یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در سالمت تن و 

می  محسوب  ما  اهمیت    شود.روان  با  رابطه  در 
تغذیه و همچنین آداب آن عالوه بر نص صریح  

ین سالم  و احادیث برجای مانده از معصوم  قرآن
اهلل علیهم، کتب بسیاری نیز از قرون اولیه تا قرن  

یافت.معاصر می  نوشته شده    توان  آثار  از جمله 
مسئله  نخست، پیرامون  قرون  در  تغذیه  ی 

مستغفری   از شیخ  "النبی طب "توان به کتاب می 
هایی را نیز از عالمان همچنین کتاب  اشاره کرد.

می متاخر  جملهمشهور  از  یافت،  کتاب   توان 
از   "المتقین حلیۀ" نیز  آثاری  مجلسی.  عالمه  از 

ی موضوع تغذیه وجود  نویسندگان معاصر درباره
توان به کتاب تغذیه از  دارد که از این میان می 

سید  اثر  پزشکی،  دانش  و  اسالم  حسین دیدگاه 
در   تغذیه  تربیتی  آثار  و  معصوم  و    قرآنفتاحی 

کر اشاره  کامرانی  سادات  منیره  اثر    د. سنت، 
پایان موضوع  نامههمچنین  درخصوص  هایی 
و احادیث نوشته شده که    قرآنتغذیه از دیدگاه  
می میان  آن  نمود:از  اشاره  موارد  این  به   توان 

برپایه   تغذیه  سبک  با   قرآنطراحی  رویات  و 
آسیب  موجود،  رویکرد  تغذیه  سبک  به  شناسانه 

خوردنی بررسی  دریس،  جاسم  و نوشته  ها 
از  آشامیدنی  تغذیه    قرآندیدگاه  ها  علوم  و 

از دیدگاه  نوشته  تغذیه سالم  ی عبداهلل قاسمی، 
نوشته   قرآن حدیث  و  و  یغموری  مهتاب  ی 

از   غذا  روحی  و  جسمی  آثار  بررسی  همچنین 
فزونی  قرآندیدگاه   فاطمه  از  تغذیه  علم  .  و 

و   تغذیه  موضوع  پیرامون  نیز  متعددی  مقاالت 
دیدگاه   از  آن  اصول  و  احا  قرآنآداب  دیث و 

  توان به موارد ذیل اشاره کرد:نگاشته شده که می
.  و تغذیه سالم از پریسا یارمحمدی سامانی   قرآن

.  نقش تغذیه در سالمت با رویکرد آموزه وحیانی 
رزق   از فرزانه غفاری.  قرآنی سالم از نگاه  تغذیه

در   تغذیه  فوالدگر.  قرآنو  محمد  از    کریم 
در زمینه    های اسالمیگیری از برخی آموزه بهره 

بررسی مصرف  .  آداب تغذیه سالم از مهرناز گلی
و  قرآنگوشت خوك بر سالمت انسان از دیدگاه 

قوسیان مقدم از محمد حسن  آثار .  طب  بیشتر 
نوشته شده در این زمینه، پیرامون موضوع آداب  
و اصول اساسی نوع تغذیه انسان مطالبی را بیان  

به می  بهکند و  حکم   صورت کوتاه و گذرا راجع 
  نماید. حالل بودن و حرام بودن غذاها اشاره می 

صورت کلی درباره اسامی  برخی از این آثار نیز به 
در   که  و  به  قرآنغذاهایی  بحث  شده  برده  کار 

نمایند و پیرامون خواص و آثار مصرف  تفحص می 
در این میان    دهند.این اغذیه مطالبی را ارائه می 

به که  دارند  وجود  آثار  برخی  به  نیز  طور خاص 
پرداخته و از    قرآنیکی از موارد تغذیه حرام در  

آن   بودن  حرام  علت  اثبات  به  علمی  دیدگاه 
است. آیات    پرداخته  به  مراجعه  کریم،   قرآنبا 

تفاسیر، احادیث و روایات و مرور مقاالت و کتب  
بر   حرام  و  حالل  تغذیه  اثرات  شده،  نوشته 

لیل شخصیت انسان و حاالت او مورد بررسی و تح
 قرار گرفت. 

 شناسی مفهوم .1
در ابتدا به بررسی و تعریف مفاهیم و اصطالحات  

 پردازیم. اصلی تحقیق می 
 تغذیه .1-1

تغذیه مصدر ثالثی مزید از باب تفعیل است که  
باشد.  یاء( می   ذال،  ی سه حرفی آن )غین،ریشه

»هرآنچه رشد و    نگارند لغویین ذیل این ریشه می
آن   به  جسم  از  پاگرفتن  اعم  دارد،  بستگی 

خوردنی، نوشیدنی و شیر« )محمد بن مکرم ابن  
الفاظی مانند غذا، تغذیه و   (.119:   15منظور، ج  

اند اما در روایات  نیامده   قرآن مشتقات آن عیناً در  
کار رفته  و ادعیه این ریشه و مشتقاتش فراوان به

معنی خوردن موادی  تغذیه در اصطالح به   است.
کند و انرژی الزم را  مک میکه به نمو جسم ک

به بدن  از معانی   آورد.وجود میبرای  یکی دیگر 
اصطالحی تغذیه نیز علمی است که از شناخت  
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خواص و رابطه غذا و چگونگی مصرف آن در بدن 

به زنده  اعمال موجودات  ادامه  و  برقراری  منظور 
اندام بافت حیاتی  و  انرژی،  ها  تولید  قبیل:  از  ها 

های بدن  ، تولید مثل، واکنش تامین رشد و نمو
مصرف،    در برابر تغییرات، ترکیبات غذایی مورد

مغذی،  مواد  به  زنده  موجودات  احتیاجات 
بحث  غذایی  عادات  غذاها،  ارزش  و  ترکیبات 

 . (1356)باوندی،  کندمی 
 حالل  .1-2

واژه از مصدر    ی لغت حالل یک  عربی است که 
از    یَحلُ  »حَلّ نادری  موارد  در  و  حُلُولًا«  و  حَلّا 
  ت اس  »حَلَل« )بدون تشدید( گرفته شده  ی ریشه

که است از آنچه   عبارت  حالل  (.1421)ابن سیده،  
از نظر شرع و عقل روا و جایز است؛ خواه عملى  
  .قلبى باشد، همچون اعتقادات، یا بدنى و زبانى 

فعلى    .1  :اندرا به دو قسم تقسیم کرده  فقها حالل
اى باشد، مانند  که عارى از هر مصلحت و مفسده 

فعلى    .2  .برخى حرکات بدنى و یا برخى گفتارها
که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه، یا مصلحت  
غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛  

دیگرى ترجیح نداشته  کدام بر اى که هیچگونه به
شاهرودی:    باشد  را    .(336)هاشمی  اوّل  قسم 

حالل الاقتضایى )حالل بدون اقتضا( و قسم دوم  
کریم   قرآناین واژه در    .را حالل اقتضایى گویند

معانی   و  اشتقاقات  در  مرتبه  پنجاه  به  نزدیک 
مختلف از خوراکی، حج، مسائل مالی، ازدواج تا  

شده هم استفاده  موارد  سایر  و    است. بستری 
به همچنین مفه قواعد  وم حالل  و  عنوان ضوابط 

ها و سایر شئون ها و آشامیدنی مربوط به خوراکی
ها و زندگی، مورد توجه تمامی افراد بشر و نحله

هست و  بوده  الهی  غیر  و  الهی  امروزه    .ادیان 
و    ی واژه است  پرکاربرد  بسیار  دنیا  در  حالل 
ها با هر زبانی با این  توان گفت تمامی انسان می 

های بسیاری نا هستند وآن را در حوزهکلمه آش
ها، مواد آرایشی و ها، آشامیدنی از جمله خوراکی

معماری،  رسانه،  لباس،  و  مد  دارو،  بهداشتی، 
داری  هتلداری، گردشگری، اقتصاد، بیمه و بانک

به   .... می و  به کار  و  چیزی برند  با  هر  مطابق  که 
اطالق احکام و قواعد اسالمی باشد، عنوان حالل  

بدینمی  و  عبارت کنند  »حالل«  امروزه  گونه 
به  کاال  بودن  اسالمی  بیان  برای  شمار دیگری 

به می طورکلی  به  .آیدمی  گفت  تناسب،  توان  هر 
گره،  آن  در  که  سالمت  و  صحت  اعتدال، 
گرفتاری، ناراحتی و سختی نباشد و مورد تأیید 

 .شوداسالم نیز باشد، اصطالح حالل اطالق می 
 امحر .1-3

معنای منع و سخت گرفتن و  »حرام« در اصل به
جمع    (.44:  2،جابن فارس)  نیز ضد حالل است

  ، آن »حُرُم« است. »حُرمۀ« اسم مصدر از احترام
احترامی به آن جایز معنای چیزی است که بی به

و   غرفه  مثل  است،  حرمات  آن  جمع  و  نیست 
فیومی)  غُرُفات (.  132  و  131:  2  و  1،  احمد 

یا  ممنوع شدن   الهی است  تکوینی  فرمان  به  یا 
بشر و گاه به حکم عقل و گاه به حکم    ی وسیله به

حرام یک    (.229  :حسین راغب اصفهانی)شارع  
نقطه کلمه و  عربی  به ی  و  مقابل حالل  معنی  ی 

نامشروع و غیرمجاز است. حرام چیزی است که  
کرده ممنوع  را  آن  مصرف  غذای خداوند  است. 

دلیل ناپاکی، ناخالصی یا  به حرام، غذایی است که  
و غیرمجاز وجود مواد مض برای سالمت، مضر  ر 

پور،    است فقه    (. 1393)فتح اهلل عالی  حرام در 
گفته می  عملی  به  از  اسالمی  آن  ترك  که  شود 

خواسته عقاب مردم  مستوجب  آن  انجام  و  شده 
معنای  است. حرمت از احکام پنجگانه فقهی و به 

ست. حرام در اسالم  ممنوعیت انجام کار حرام ا
از   آن  ترك  و  ممنوع  آن  انجام  که  است  عملی 

است شده  خواسته  شیرازی،    مردم    1)مکارم 
شخص مکلف درصورت انجام فعل حرام    .(430:

می  محسوب  شاهرودی:   شودگناهکار  )هاشمی 
291) . 
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 تأثیر غذا و تغذیه بر اخالق و رفتار .2

 قرآن تاثیر تغذیه بر اخالق از دیدگاه  -2-1
حیاتینی و  مهمترین  غذا  به  انسان  نیاز  از  ترین 

مرگ  ی روزمره تا  تولد  از  که  را   ،اوست  وی 
کند و حتی انبیا و اولیاء الهی نیز از  همراهی می

نیستند  مستثنی  قاعده  عمر،   .این  طول  رشد، 
تندرستی، آرامش اعصاب و روان، خلق و خوی و 
رفتار، توانمندی و قدرت، تکثیر نسل و تولید مثل  

تغذیه وامدار  نوعی  به  همه   سالمند  ی و... 
اسالمى،    .(1387)آخوندی، دیدگاه  از  هرچند 

روحانى و معنوى اوست و    ی حقیقت انسان جنبه 
و  دینى  حسّ  پرورش  نیز  تربیت  اصلى  هدف 

مى  معنوى  کماالت  به  با  رسیدن  ولى  این  باشد 
جنبهوجود نمى  ی ،  را  او  نادیده جسمانى  توان 
متقابل دارند و    ی وح رابطهزیرا جسم و ر  ؛گرفت

مى تأثیر  دیگرى  بر  بنابراین،  هرکدام  گذارند. 
بر   انسان  نیروى جسمى  تربیت  در  مؤثر  عوامل 

دلیل، باید  روحى او نیز مؤثر است و بدین  ی جنبه 
به آن توجه کرد. از جمله عوامل مؤثر بر جسم  

که    انسان، است  آن  کیفیت  و  غذا  نوع  تغذیه، 
بر نگرش، گرایش و عملکرد لحاظ تأثیرگذارى  به

گیرد قرار  بررسى  مورد  باید  نظر به   .او 
از هر روان به شناسان، »سالمت بدن بیش  چیز، 

حاالت   و  است  مربوط  شخص  غذاى  چگونگى 
روانى و روحى نیز همواره از حاالت بدنى متأثر  

ترتیب، چگونگى تغذیه در رشد شود و بدینمى 
مى اثر  انسان  بدنى  و  نژاد:   ی )شعار  کند ذهنى 

خسارت  قرآن  . (148 آثار  به  عنایت  با  بار کریم 
نوشیدن   و  خوردن  نیز  و  حرام  راه  از  ارتزاق 

 ی محرمات و نجاسات، درفراخوانى عمومى، همه
است   پاکیزه  و  حالل  آنچه  خوردن  به  را  بشر 

مى ودعوت  آیه    کند  بقره    168در  سوره 
الْأَرْضِ حَاللًا   یا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی  :فرمایدمى 

عَدُوٌّ   لَکُمْ  إِنَّهُ  الشَّیْطانِ  تَتَّبِعُوا خُطُواتِ  وَ ال  طَیِّباً 
اید، از آنچه در که ایمان آوردهاى کسانى» .مُبِینٌ

هاى زمین، حالل و پاکیزه است بخورید و از راه
شیطان پیروى نکنید؛ که همانا او دشمن آشکار  

به    .«شماست کهف  اصحاب  از اهتمام  تناول 
غذاى پاك و تأیید ضمنى آن توسط خداوند در 

کریم، یکى دیگر از آیاتى است که به لزوم    قرآن
هاى غذا و رعایت معیارهاى دینى توجه به ویژگى

بِوَرِقِکُمْ    :در آن اشاره کرده است  أَحَدَکُمْ  فَابْعَثُوا 
فَلْیَأْتِکُمْ    طَعاماً  هذِهِ إِلَى الْمَدِینَۀِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکى 

اکنون یک نفر از خودتان ».  (19)کهف / بِرِزْقٍ مِنْهُ
این سکه  با  تا  را  بفرستید  به شهر  دارید  که  اى 

ترى دارد و  ها غذاى پاکیزهیک از آنببیند کدام 
کند تهیه  شما  براى  مقدارى  آن،  زیرا   .«از 

به  همچنان را  صالح  عمل  پاکیزه،  سخن  که 
پاکیزه نیز انسان را  دهد، غذای  آسمان عروج می 

حفظ  و  معنوی  کماالت  کسب  جهت  در 
مانند باران بخشد و به های اخالقی یاری می ارزش

های معطر در  ها و گلپاکیزه موجب رویش سبزه 
 ( 1:265نیا،  )سبحانی شود وجود آدمی می 

آیه  کریم    قرآن درباره    41در  »مائده«  سوره 
از   خالفى  کارهاى  مرتکب  که  یهود  از  گروهى 

حقایق قب تحریف  و  اسالم  ضدّ  بر    یل جاسوسى 
)آنها کسانى    :فرمایدکتب آسمانى شده بودند، مى 

هستند که خدا نخواسته است دلهایشان را پاك 
»کند یُطَهِّرَ  (  اَنْ  اللّهُ  یُرِدِ  لمْ  الَّذینَ  اُولئِکَ 

مى   «...قُلُوبَهُمْ بعد  آیه  در  بالفاصله    »:فرمایدو 
)آنها بسیار به    «الُونَ لِلسُّحْتِسَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ اَکّ

مى فرا  گوش  تو  آنسخنان  تا  تکذیب دهند  را 
بسیار مال حرام مى  و  تعبیر    .خورند!(کنند  این 

مى  دلنشان  آلودگى  که  اثر دهد  بر  آنها  هاى 
اعمالى همچون تکذیب آیات الهى و خوردن مال  

ب از  هحرام  بسیار  زیرا  است؛  بوده  مداوم  طور 
براى فصاحت و   بالغت دور است که اوصافى را 

هیچآن که  بشمرد  جمله  ها  با  لَمْ »  ارتباطى 
قُلُوبَهُمیُرِدِ یُطَهِّرَ  اَنْ  باشد  «اللّهُ  از    .نداشته  و 
شود که خوردن مال حرام سبب  جا روشن مىاین
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فاصله  و  رذیله  اخالق  نفوذ  و  دل  آیینه  تیرگى 

است اخالقى  فضائل  با   ،شیرازی   )مکارم  گرفتن 
آیه    .(255  :14 در  نیز    90خداوند  مائده  سوره 

می شراب  حرمت  الَّذِینَ   فرماید:درباره  أَیُّهَا  یَا 
آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ 
تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّیْطَانِ  عَمَلِ  . مِنْ 

که غذا    ه بیانگر این استمائد  سوره  91همچنین  
مى شراب  همچون  حرامى  نوشیدنى  در  و  تواند 

گیرى رذائل اخالقى همانند پرخاشگرى و  شکل
در    .جویى و عداوت و دشمنى اثر بگذاردستیزه 

یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ    خوانیم:ی مومنون می سوره   51آیه  
.... »ای پیامبران! کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  

انجام   صالح  عمل  و  بخورید  پاکیزه  غذاهای  از 
این   دهید«. ذکر  معتقدند  مفسران  از  بعضی 

صالح(،   عمل  انجام  و  پاك  غذاهای  )خوردن 
سر یکدیگر دلیل بر وجود یک نوع ارتباطی  پشت

و است و اشاره به آن دارد که غذاهای بین این د
مختلف آثار اخالقی متفاوتی دارند. غذای حالل 

ی عمل کند و سرچشمهو پاك، روح را پاك می
شود و غذاهای حرام و ناپاك روح و جان  صالح می 

می ناصالح  اعمال  سبب  و  تیره  )مکارم را  گردد 
 (.209: 1شیرازی، 

داده دستور  مؤمنان  به  از فکه  شده    لذا  قط 
کنند استفاده  حالل  و  پاکیزه  أَیُّهَا    .غذاهای  یَا 

الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا  
ای اهل  ».  بقره(  172)  لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ

پاکیزه  ما نصیب  را  ای  ایمان، روزی حالل و  که 
کرده و شکرشما  بخورید  به  ایم  آریدخدا    ، جای 

می  را  خدا  خالص  شما  خداوند   .«پرستیداگر 
آیه   در  تغذیهسوره   12متعال  بین  ی ی محمد، 

شده  قائل  تفاوت  مومنان  و  و  کافران  است 
کَمَا   فرماید:می  وَیَأْکُلُونَ  یَتَمَتَّعُونَ  کَفَرُوا  وَالَّذِینَ 

الْأَنْعَامُ گیری  کافران همواره سرگرم بهره ».  تَأْکُلُ 
خورند،  های زودگذر[ دنیایند و می از ]کاال و لذت

از این آیه    «.خورندگونه که چهارپایان می همان

گونه که حیوانات شود، همانگونه برداشت می این
آنکه بدانند از کجا آمده، حالل خورند بیعلف می 

نیز   یا مباح، کافران  یا حرام، غصبی است  است 
لیدی و حالل  آنکه به رجس و پ خورند بی غذا می 

تغذیه در رشد و کمال    و حرام آن واقف باشند.
که   است  برخودار  اهمیتی  از چنان   قرآن انسان 

آیه در  عبارت سوره   24ی  صریحاً  با  عبس    ی 
طَعَامِهِ« انسان را به توجه و    فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى»

امر به نگاه    کند. نگاه به غذای خود سفارش می 
در این آیه شریفه ابعاد وسیعی دارد مانند دستور  
و  حالل  اکتساب  جهت  از  نگاه  و  دقت  به 

جستجو  بودنحرام جهادٌ:  الحاللِ  کردن »طلبُ 
حالل، نوعی جهاد است«، دیگری نگاه از لحاظ  

پاکیزه  و  لحاظ    بودنتمیز  به  نگاه  همچنین  و 
)خدایی،  تغذیه.  علوم  در  جالب  .  (1390علمی 

تنها   در    4آنکه کلمه »فلینظر«  کریم    قرآن بار 
درباره غذای انسان رفته است. دو مورد آن  کار به

(،  15ی عمل او )حج(، یک مورد درباره19)کهف
باشد  ی چگونگی خلقت او می و مورد دیگر درباره

داستان  مجید    قرآن(.  5)طارق قصص  سوره  در 
موسی می   -السالمعلیه  - کودکی  بیان  و  را  کند 

فرماید: »ما از قبل شیر همه زنان شیرده را بر می 
آیا  گفت:  خواهرش  بودیم،  کرده  حرام  او 

خواهید شما را به خاندانی راهنمایی کنم که  می 
خانواده باشند؟  کودك  این  که سرپرست  ای 

کودکند این  )قصص  خیرخواه  آیه ا  .(12؟  ین 
خواهد بفرماید ما شیر  ظاهر می کریمه گرچه به

موسی بر  را  شیرده  حرام    -السالمعلیه   - زنان 
طریق او را به مادرش برگردانیم؛  کردیم تا از این

جناب  که  دارد  هم  دیگری  باطنی  پیام  ولی 
اگر بایست در آینده صاحب    -علیه السالم  - موسی

ید بیضا گردد و بساط فرعون و فراعنه را برچیند،  
و با خدای خود در کوه طور سخن بگوید، الزم  
است از سینۀ پاکی شیر خورده باشد و از همان  

 قرآن  .ابتدا لقمه حالل در دهانش گذاشته شود
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کریم در موارد متعددی نیز به تغذیه از گوشت  

  173ره کرده است. مانند آیه  خوك و یا مردار اشا
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ  بقره: 

  عَادٍ  وَلَا  بَاغٍ   غَیْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِوَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ  
تنها  »  رَحِیمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ  عَلَیْهِ   إِثْمَ  فَلَا خداوند، 

را نام ردار، خون، گوشت خوك و آنچه)گوشت( م
به  خدا  حرام غیرِ  شود،  گفته  آن  بر  ذبح  هنگام 

آن )ولی(  است.  در کرده  شود،  مجبور  که  کس 
که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او صورتی
تواند برای حفظ جان خود، در موقع )و می   نیست

خداوند بخشنده و مهربان    (؛ضرورت، از آن بخورد
ی مائده نیز خداوند متعال  سوره   3یه  در آ  «.است

گوشت خوك  و  مردار، خون  گوشت  از خوردن 
می  وَلَحْمُ   کند. نهی  وَالدَّمُ  الْمَیْتَۀُ  عَلَیْکُمُ  حُرِّمَتْ 

الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَۀُ وَالْمَوْقُوذَۀُ 
ا أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ  وَالْمُتَرَدِّیَۀُ وَالنَّطِیحَۀُ وَمَ

بِالْأَزْلَامِ تَسْتَقْسِمُوا  وَأَنْ  النُّصُبِ  عَلَى  ذُبِحَ  . وَمَا 
ی انعام و سوره   145بر این دو آیه، در آیات  عالوه
ی حرام بودن تغذیه از  نحل نیز به مسئله   115

شده  اشاره  خوك  گوشت  و  خون  و    است. مردار 
شناسی و پزشکی موارد زیستامروزه با مطالعات  

زمینه  در  فراوانی  بودن  موید  مذموم  و  حرام  ی 
وجود  مانند  رسیده،  اثبات  به  خوك  گوشت 

های مشترك بین انسان و خوك، وجود  بیماری 
العالج در گوشت آن،  های خطرناك و صعبانگل 

انسان،   گوشت  به  خوك  گوشت  زیاد  شباهت 
نها در  و  بیشتر  فسادپذیری  و  یت ماندگاری کم 

آن مصرف  بودن  )قوسیان    اعتیادآور 
سوره مائده نیز    90خداوند در آیه  .  (1389مقدم،

می شراب  حرمت  الَّذِینَ   فرماید:درباره  أَیُّهَا  یَا 
آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ 

لَعَلَّکُ فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّیْطَانِ  عَمَلِ  تُفْلِحُونَمِنْ  . مْ 
گسترده مطالعات  باتوجه  در  امروزه  که  ای 

بر  این حقیقت  این  است  گرفته  صورت  زمینه 
مشروبات  مصرف  که  است  شده  آشکار  همگان 

انسان   روح  و  جسم  بر  نامطلوبی  تاثیرات  الکلی 
شدن چربی در  شدن و جمع گذارد؛ بزرگباقی می 

اختالل  های کبد و تخریب آن و همچنین  بافت 
فراموشی  و شخصیت،  هذیان  موقت،  های 

اختالالت   برخی  و  اطرافیان  به  نسبت  بدگمانی 
حرام  ماده  این  مصرف  نتایج  از  دیگر  روانی 

می در .  (1386:61ها،ای )کوپایه  گرددمحسوب 
حکیمانه   قرآن درباره دستورات  حفظ ای  ی 

دارد   وجود  تغذیه  و  شخصی  بهداشت  صحت، 
تغذیهبه دلیل  یک همین  از   ی  مسلمان 

 های ممتازی برخودار است. ویژگی
 تاثیر تغذیه بر اخالق در روایات 2-2

از  بسیاری  مصرف  نوع  و  میزان  در  مسلمانان 
از  قرآنها در کنار منبع عظیم نصایح  خوراکی ی 

ی معصومین  های برگرفته از سیرهپندها و توصیه 
نیز برخوردار هستند که بایستی در طول حیات  

از  خویش  بهره  دنیوی  نخستین  آن  گردند.  مند 
بایست به آن توجه ی تغذیه میاقدامی که درباره 

خوردنی از  استفاده  شود،  جدی  عنایت  و و  ها 
  های حالل و پرهیز از محرمات است.آشامیدنی 
زمینه  دینى    ی در  تربیت  و  رفتار  بر  غذا  تأثیر 

رو، دین از اینانکاری وجود ندارد؛  انسان، جاى  
جلوگ براى  آن اسالم  ناگوار  پیامدهاى  از  یرى 

هاى مادران و فرزندان، توصیه  ی نسبت به تغذیه
خوبى اجرا شود، مسلّماً  فراوانى نموده که اگر به

نمى  پدید  تربیتى  نظر مشکالت  از  امروزه  آید. 
مادران پس از    ی است که تغذیهعلمى ثابت شده 

دوره در  نطفه،  تکامل   ی انعقاد  در  باردارى، 
روحان و  دارد.  جسمانى  فراوان  تأثیر  کودك  ى 

مصرف  به از  دوره،  این  در  مادران  دلیل،  همین 
برخى داروها و مواد الکلى که ممکن است موجب  
بروز اختالالت عصبى و روانى کودك گردد، نهى  

)صلى اهلل علیه    در این زمینه، رسول خدا  .اندشده 
مى باردار  زنان  به  نسبت  »زنان  وآله(  فرمودند: 

را   ماه باردار  آخرین  خرما  در  حاملگى  هاى 
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شوند متقّى  و  بردبار  شما  فرزندان  تا    بخورانید 

خوردن  .  (196:  1،  طبرسی) روایت،  این  طبق 
به تربیت    ی خرما در دوره باردارى توسط مادر، 

با دینى کودك کمک مى و  متدیّن  را  او  و  کند 
نخستین غذایى که پس از تولد،    .آوردی تقوا بار م

کند شیر مادر است. شیر  ه مى کودك از آن تغذی
جنبه از  تأثیر  مادر  کودك  بر  گوناگون  هاى 

آن  ی م روحى  تأثیرات  است  مهم  آنچه  و  گذارد 
است. نسبت به تغذیه از شیر مادر و چگونگى آن 

رسیده   السالم()علیهم   دستوراتى از ائمّه معصوم
السالم(  )علیه  حضرت على  :که قابل توجه است

کو براى  چیزى  و  فرمودند:  سودمندتر  دك 
نیستپربرکت  مادر  شیر  از  عاملى،  )   تر  :  15حرّ 

در .  (175 فرمودند:  نیز  دایه  انتخاب  درمورد 
در  که  کنید  دقت  و  تالش  چنان  دایه  انتخاب 

زیرا شیر طبیعت کودك    ؛نماییدازدواج دقت مى
و نیز فرمودند:    .(188  :همان)  سازدرا دگرگون مى
زن شیر  ب»از  دیوانه  و  زانیه  فرزندانتان  هاى  ه 

سرایت   ;ندهید  کودك  اخالق  در  شیر  زیرا 
)کندمى  روایات،    .(333:  مجلسى«  مجموع  از 

حالل و مطلوب، اعم از شیر    ی آید که تغذیهبرمى 
دوره در  غذا،  و  دینى    ی مادر  تربیت  بر  کودکى 

این از  دارد.  فراوان  تأثیر  و  کودك  پدران  بر  رو 
این   به  است  الزم  معصومین مادران    دستورات 

از غذاهاى حالل  و  کنند  توجه  السالم(  )علیهم 
هم   مفید،  و  صالح  فرزندانى  تا  نمایند  استفاده 
کنند.   تربیت  جامعه  براى  هم  و  خودشان  براى 

و اسالمى در آغوش  شخصیت  بزرگ دینى  هاى 
اند پدران و مادران مؤمن و متدیّن پرورش یافته

 ی اند. درباره که منشأ خیرات و برکات قرار گرفته
انصارى  که    شیخ  است  شده  نقل  اهلل(  )رحمه 

شیر  ایشان  به  طهارت،  بدون  هیچگاه  مادرش 
ها و نداد. مرحوم شیخ انصارى در اثر این مراقبت 

خانوا درست  که  دتربیت  رسید  مقامى  به  گى 
شیعه تاکنون    یهاى علمیهجهان اسالم و حوزه

نشریه )مدیون خدمات علمى و فرهنگى اوست  
خمینی  ،فتمعر امام  پژوهشی  آموزشی  موسسه 
درباره اهمیت تغذیه امام على )ع(    (.5:    32  ،)ره(

به   مىبن کمیل حالل  کمَیلُ،    :فرمایدزیاد  یا 
اللِّسانُ ینْزَحُ مِنَ القَلْبِ و الْقَلْبُ یقُومُ بِالْغِذاءِ فَانْظُرْ  
فیما تُغَدِّى قَلْبَک وَ جِسْمَک، فَإِنْ لمْ یکنْ حَاللًا 

اى کمیل، »  .مْ یقْبَلِ اهللُ تَسْبیحَک وَ ال شُکرَكلَ
مى  زبان سرچشمه  قلب  نیروى از  قلب  و  گیرد 

که آورد؛ پس در غذایىدست مى خود را از غذا به
دهى دقت کن و ]آگاه  به قلب و جسم خود مى

که  خداوند  باش  نباشد،  حالل  غذا  آن  اگر   ]
شکرگزارى  و  پذیرفتستایش  نخواهد  را    .« ات 

همچنین از آن حضرت    .(175تحف العقول: ص)
کنْ کالنَّحْلَۀِ إِذا أکلَتْ   :است که فرمودنقل شده 

طَیباً  وَضَعَتْ  وَضَعَتْ  إِذا  وَ  طَیباً،  همانند    .أکلَتْ 
زنبورعسل باش؛ زیرا هنگام خوردن، غذاى پاکیزه  

 .گذاردجاى مىخورد، و آثار پاکیزه از خود بر مى 
رسال در  )ع(  سجاد  از امام  پرهیز  حقوق،  ه 

هاى حرام را حق شکم، و ها و آشامیدنى خوردنى
به رعایت آن مکلف مى وأما حق   :داندانسان را 

بطنک فأن ال تجعله وعاء لقلیل من الحرام و ال 
واما حق شکم    .لکثیر و أن تقتصد له فى الحالل

تو این است که آن را ظرف کم یا زیاد از حرام  
  اندازه استفاده کنى به  قرار ندهى، و از حالل هم

ص) العقول:  محمد  .(445تحف  )صلى   حضرت 
تأثیر غذا و کیفیت آن بر   ی اهلل علیه وآله( درباره 

اعمال عبادى و دعاهاى انسان فرمودند: »هرکس  
یک لقمه حرام بخورد، چهل شب و    ی به اندازه 

نمى  قبول  نمازش  اجابت  روز  به  دعایش  و  شود 
هرینم و  ح  رسد  از  که  کرده  گوشتى  رشد  رام 

است دوزخ  آتش  سزاوار  )محمدباقر    باشد 
ج از   (. 314:    66مجلسی،  بسیارى  امروزه 

مشکالت فردى و اجتماعى در اثر غذاهایى است  
به  بهکه  حرام  راه  از  در  نحوى  و  آمده  دست 

مى خانواده مصرف  به  با  ها  که  کودکانى  رسد. 
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حسّاس کودکى   ی غذاى حرام تغذیه شوند و دوره

به دینى  همرا  فطرت  نمایند،  سپرى  صورت  ین 
از دست مى  را  بهخود  هر خالفى دست  دهند و 

زنند. دلیل بر این مطلب کالمى است از امام  مى 
از )علیه  حسین پس  عاشورا  روز  در  که  السالم( 

ناامیدى از هدایت لشگریان عمرسعد خطاب به  
هاى شما از حرام آنان فرمودند: به تحقیق، شکم 

یعنى: گوشت و پوست شما از حرام .  پُرشده است
قابل پرورش و  و  یافته  نیستید  اصالح  و  هدایت 

معصوم امام  کالم  شما )علیه   حتى  بر  السالم( 
محمدبن    (.292، ج1374) قیومی،  تأثیرى ندارد 

عذافر از یکی از رجالش نقل کرده که به امام باقر  
)ع( گفتم: چرا خداوند عزّوجل خوردن شراب و  

خدای    حرام کرده است؟ فرمود:  مردار و خون را
ها رغبتی خود به آنخاطر بیها را بهتعالی حرام

حالل  چنانچه  نکرد،  آن حرام  از  غیر  را  های 
آنبه به  خود  میل  ولکن  خاطر  ننمود،  ها حالل 

می  و  آفریده  را  مردم  تعالی  چیز داند چهخدای 
کند و صالح آنهاست،  های آنها را مقاوم می بدن

آن براپس  و را  کرد  مباح  و  حالل  ایشان  ی 
رساند، پس  چیز به ایشان ضرر می دانست چهمی 

آن و  کرد  نهی  آن  از  را  آنایشان  بر  ها حرام  را 
را برای مضطر در وقتی که بدنش  نمود، سپس آن

ماند حالل کرد و او را  جز با خوردن آن برپا نمی 
 امر نمود که به اندازه ضرورت و نه بیشتر، بخورد.

خورد مگر اینکه : مردار را کسی نمیدسپس فرمو
اش به سستی  بدنش نحیف و زار گردد و توانایی

گراید و نسلش قطع گردد و خورنده مردار نمیرد 
بودن خوردن خون مگر به مرگ ناگهانی. اما حرام

برای آنست که خورنده آن را مبتال به مرض صفرا 
می  شدید  تشنگی  کم و  و  قلب  قساوت  و  کند 

و   رافت  به شدن  می مهربانی  آنجابار  تا  که آورد 
صمیمی دوست  به  نسبت  نیست  و امیدی  اش 

که با او همنشین است رحم و مهربانی کند.  کسی
اش حرام کرد، خاطر اثر و تباهی اما شراب را به 

پرست است  الخمر همانند بتسپس فرمود: دائم
می  اندامش  بر  دائمی  لرزش  دچار  و و  شود 

گردد و شراب او را  نابود می مردانگی و غیرتش  
ریختن  وامی به  اقدام  محارم  به  نسبت  که  دارد 

خونشان و زنا با آنان کند تا آنجاکه اطمینانی به  
محرم با  شد  سست  اگر  که  نیست  هایش  او 

فهمد و عقل از او رفته نزدیکی نکند چراکه نمی
خورنده برای  شراب  و  چیزی است  شر  جز  اش 

کافزاید.  نمی مؤمنان  و  ولی  اخالقی  تأثیر  به  ه 
غذای  رعایت  به  مقید  دارند،  توجه  غذا  معنوی 
دعای  استجابت  چراکه  هستند  حالل  و  پاکیزه 

می  شبهه  بدون  غذای  گرو  در  را  د،  ندانخود 
آمدهطوری به روایتی  در  خدمت   استکه  مردی 

)ص( گفت: دوست دارم دعایم مستجاب   پیامبر
و    حضرت فرمود:»غذای خود را پاکیزه کن  .شود

 . (241 هیز« )قربانپور، از هرگونه غذای حرام بپر
 

 گیری نتیجه
زندگی  در  سعادت  به  دستیابی  برای  آدمی 
و  مادی  جهان  در  زندگی  از  ناگزیر  اخروی، 
چهارچوب تن است، لذا باید لوازم ضروری برای  
 حیات و توانمندی در این زمینه را فراهم آورد. 

سالم و منطبق با استانداردهای   یتردید تغذیهبی 
سزایی در سالمت جسم و روح  ه اسالمی نقشی ب

اش یاری  انسان دارد و او را در طی مسیر تکاملی 
اینمی  حال  مسیر  دهد،  طی  برای  اسالم  که 

تکاملی انسان نوع غذاهایی که توسط او مصرف  
کردهمی  مشخص  نیز  را  در    .استشود  تغذیه 

تعیین  نقش  انسان  پیچیده کنن حیات  و  را ده  ای 
و هم در    قرآنداراست و این موضوع هم در آیات  

داشته  بسیاری  نمود  اسالمی  سنن  و  فرهنگ 
است. امروزه با پیشرفت علم نیز ابعاد وسیعی از  

ای که گونه شده است به این تاثیر مشخص و بیان
بر تغدیه مادران مادر و تاثیر آن بر جنین تاکید  

اهتمام   است.  شده  ویژهبسیاری  توجه  که و  ای 
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و احادیث معصومین به موضوع تغذیه حالل   قرآن

دارند، حاکی از تاثیر بسیار واالی این امر بر جسم  
غذای حرام   و روح انسان به صورت توأمان است.

انسان  می  روح  سیاهی  و  کدورت  موجب  تواند 
به را  او  و  بهشده  راه سعادتمندی  از  سمت  مرور 

ها سیاری از تبهکاری ی بشقاوت سوق دهد و پایه
 های اخالقی قرار گیرد.و ناهنجاری 

از سوی دیگر غذای حالل نیز از موارد موکد در  
ی مانند  قرآنباشد و در بعضی از قصص  می  قرآن

حضرت  همچنین  و  کهف  اصحاب  سرگذشت 
بهره  لزوم  بر  )ع(  اشاره  موسی  آن  از  مندی 

 شود.می 
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ــام، حســـین قاســـمی،1398ابـــن بابویـــه، محمـــدبن علـــی،  .2 ــرایع و االحکـ ــار: قـــم،  ، علـــل الشـ محـــل انتشـ

 ناشر: طوبای محبت، نوبت چاپ: قم
ناشــر: دار إحیــاء ، لغــه المحکــم و المحــیط االعظــم ،  1421 اســماعیل بــن علــى ، ابوالحســن ســیدهِ اِبْــن .3

 بیروت –التراث العربی 
مکتـــب ، معجـــم مقـــاییس الغـــۀ ، محـــل انتشـــار : قـــم ، ناشـــر :  1404احمـــد بـــن فـــارس ، ابوالحســـین ،  .4

 ،نوبت چاپ : دوماإلعالم اإلسالمی
 ، نگاهی به غذا و تغذیه از منظر اسالمی، مجله حصون 1387آخوندی، مصطفی،  .5
ــه و .6 ــین ، تغذیـ ــدر ،مهـ ــن ، صـ ــدی، محسـ ــارات  باونـ ــران، انتشـ ــوءتغذیه، تهـ ــی از سـ ــای ناشـ ــاری هـ بیمـ

 ،چاپ اول1356زوار،
 ه ق، تحف العقول، ناشر انتشارات کتابفروشی اسالمیه 1384بحرانی ، شیخ حسین،  .7
 ، خدایا چه بخورم ، قم،ناشر انتشارات قلم زنان، نوبت چاپ : یازدهم 1390خدایی، زبیده ،  .8
ــد ،  .9 ــن محمـ ــین بـ ــفهانی، حسـ ــب اصـ ــب ال، 1370راغـ ــی غریـ ــردات فـ ــرآن» المفـ ــار : قـ ــل انتشـ «  ، محـ

 1دمشق ، جلد 
 1، رفتار اخالقی انسان با خود ، محل انتشار : قم ، جلد 1392سبحانی نیا، محمدتقی ، .10
 محل انتشار : تهران ، ناشر : اطالعاتروان شناسى رشد، ،  1392 علی اکبر ،شعارى نژاد، .11
 ق ، محل انتشار : تهران ، ناشر : حبیب، مکارم االخال 1386طبرسی ، حسن بن فضل ،  .12
ــتح اهلل ،  .13 ــور ، فـ ــالی پـ ــذایی از ، » 1393عـ ــواد غـ ــتی مـ ــای بهداشـ ــرین معیارهـ ــالی تـ ــب عـ ــالل و طیـ حـ

 «،مجله اسالم و سالمت قرآندیدگاه 
،ناشـــر : موسســـه  1، وســـائل الشـــیعه ، محـــل انتشـــار : قـــم ، جلـــد  1367عـــاملی ، محمـــد بـــن حســـن ،  .14

 آل البیت الحیا التراث
ــمالهجری قمری ،   1414  ،دمحم ندبم، احیومیف  .15 ــال بیرغ یف   رینمال احبص ــارعراف لل  ریبکال  رحش  ،قم:  ی ، محل انتش

 رهجهدار ال ناشر:
 ،منتخب علل الشرایع، محل انتشار : قم ،ناشر: عطر یاس، چاپ اول1398قربانپور، محمد،  .16
ــحیفۀ الحســــین)علیه الســــالم(، ، 1374جــــواد ، قیومى، .17 انتشــــارات ناشــــر :  ،قــــم:  محل انتشــــارصــ

 اسالمى
 ، تغذیه در خانواده ،محل انتشار : تهران، ناشر : دانشگاه پیام نور1386کوپایه ایها ، فاطمه ،  .18
 9، جلد: محل انتشار : بیروت ـ لبنان ، بحاراالنوار، 1404محمدباقر، مجلسى،  .19
ــر،  .20 ــیرازی، ناصــ ــارم شــ ــد  1374مکــ ــران ، جلــ ــار : تهــ ــل انتشــ ــه ، محــ ــیر نمونــ ــر :  12، تفســ ، ناشــ

 دارالحدیث



 

345 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
ــر،  .21 ــیرازی، ناصــ ــارم شــ ــد  1374مکــ ــران ، جلــ ــار : تهــ ــل انتشــ ــه ، محــ ــیر نمونــ ــر :  14، تفســ ، ناشــ

 دارالحدیث
مدرســـه االمـــام ، ناشـــر: 1، محـــل انتشـــار : قـــم ، جلـــد قـــرآن، اخـــالق در  1377مکـــارم شـــیرازی، ناصـــر،  .22

 ) ع(على بن ابى طالب
ــر، .23 ــارم شیرازی،ناصـ ــارن،ج  1385مکـ ــه مقـ ــارف فقـ ــرۀ المعـ ــه  1، دائـ ــر : مدرسـ ــم، ناشـ ــار : قـ ، محـــل انتشـ

 االمام علی ابن ابی طالب
 ی کوثر پاییز قرآنکریم ، مجله  قرآن، ازکودکی تا جوانی در نگاه 1382معین ، خدیجه ،  .24

 15، محل انتشار : بیروت ، ناشر : دار صادر ، جلد  1414محمدبن مکرم ، ابن منظور ،  .25
 ، طب النبی ، محل انتشار : قم ، ناشر : رضی1362مستغفری ، ابولعباس ،  .26
 ق،فرهنگ فقه، موسسه دائره المعارف فقه اسالمی 1426هاشمی شاهرودی ، محمود ،  .27
ــی ،  .28 ــاری ، علـ ــت بنـ ــری آن « ،  1389همـ ــکل گیـ ــی شـ ــل غیروراثتـ ــرین عوامـ ــم تـ ــیت و مهـ ،» شخصـ

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 



 

346 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 

 قرآن امنیت غذایی و احتکار از منظر 
 

 3پیرعلیدهی، فاطمه قربانی 2، محمدکریم معتمد1سمیراء جوادی باغی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن  -1
 (motamed@guilan.ac.ir : )نویسنده مسئول دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن -2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریاستادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی  -3

 
 چکیده 

رود. استقالل اقتصادی کشور وابسته به کشاورزی و توسعه آن شمار می کشاورزی یکی از منابع اصلی تغذیه به
که شغل بسیاری از انبیا طوری کریم و روایت ائمه اطهار )ع( حائز اهمیت است. به   قرآنباشد. کشاورزی در  می 

بود می کشاورزی  کشور  غذایی  امنیت  موجب  کشاورزی  بخش  در  توسعه  و  رونق  است.  مهم ه  و شود.  ترین 
استفاده از غذای پاک و حالل    قرآنباشد. در  ترین نیاز انسان، غذا باالخص استفاده از غذای سالم می حیاتی

کند را تأمین می   تاکید بسیار شده است. توسعه در کشاورزی و تولید غذای سالم و کافی موجبات امنیت غذایی
گردد.  شود و استقالل سیاسی کشور نیز حفظ می و در نهایت سالمت جامعه و به طبع، سالمت کشور تأمین می 

شود جلوگیری گردد. احتکار در کنار ایجاد امنیت غذایی، باید از احتکار که موجب اختالل در نظام اقتصادی می 
از بین رفتن امنیت غذایی و اختالل در وضعیت تولیدات غذایی که معیشت مردم به آن وابسته اس  ت سبب 

است که به کرات این فعل   قرآن گردد. احتکار در این رابطه از مصادیق فعل حرام در  اقتصادی افراد جامعه می 
 اند.به پرهیز از آن دعوت شدهرد نکوهش قرار گرفته و مسلمانان مو  قرآندر 

 
 کریم، کشاورزی.  قرآنغذایی، واژگان کلیدی: احتکار، امنیت 

 

 مقدمه -1
کریم کتاب هدایت بشر تا قیامت است،    قرآن

یک از امور مهم و تأثیرگذار در زندگی  لذا از هیچ
فروگذ اموری  انسان  از  تغذیه  است.  نکرده  ار 

می به موردشمار  که  ویژه  رود  کریم    قرآنتوجه 
عد جسمانی و روحی است  دو ب  انسان دارای است.  
هر تغذیه  که  به  نیاز  انسان  بعد  دو  این  از  کدام 

بنابرای با  خاص دارد،  این است تغذیه  نیازمند  ن 
به عالی رسیدن  زیرا  گیرد.  صورت  غذاها  ترین 

این  در  زندگی  از  اصلی  هدف  که  خداشناسی 
اعما انجام  و  نیازمند خودشناسی  است  ل جهان 

)ص(   اسالم  پیامبر  است.  فرماید: می درست 
کس خود را بشناسد، پروردگار خود را خواهد هر

آاصلی   شناخت.  می ترین  غذا  مورد  در  گوید یه 
خورید. یعنی با توجه  دقت کنید و بنگرید چه می

ذائقه که با توجه به غذای    به طبع، که ارثی بوده و

انتخاب شده بوجود می خورده آید غذای خود را 
بزرگ اصول،  این  رعایت  که  نمایید.  ثروت  ترین 

توان از خداوند دریافت همان سالمتی است را می
نمود. برخورداری از غذای سالم و کافی و امنیت  

ابتدایی  انسانی  غذایی،  هر  حقوق  از  حق  ترین 
آید ولی متاسفانه در دنیای امروزی،  شمار می به

بهره هستند. امنیت  ها از آن بی بسیاری از انسان
اج امنیت  همراه  به  می غذایی  تواند تماعی 

ساز فرهنگ دینی در جامعه اسالمی باشد  زمینه 
صورت عادالنه شرطی که تمام افراد جامعه بهبه

نکنند   اسراف  و  باشند  داشته  دسترسی  غذا  به 
ناهنجاری   (. 1388)رزاقی،   های احتکار از جمله 

شدت نکوهش شده  به  قرآناقتصادی است که در  
رزاق و طعام کردن ااست که عبارت است از انبار 

و کاالهای موردنیاز مردم به هدف کمبود کاال و  
ترین  که یکی از مهم طوری افزایش قیمت آن. به 
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به شیوع    قرآندهد و  مفاسد اقتصادی را شکل می

ی و ترویج آن در جوامع هشدار داده که زمینه 
افراد و   فروپاشی جوامع از طریق تضییع حقوق 

می  فراهم  را  تورم  )میافزایش  زراجانی  کند 
و همکاران،   با وجود (.  1398بیجارپسی  امروزه 

رشد بشر، یکی از  مسائل اقتصادی و نیازهای روبه
با  را  کشور  اقتصاد  که  مهمی  موضوعات 

کند احتکار است. در های جدی مواجه میچالش
یا متوقف کردن جریان توزیع کاال   واقع کاهش 

بازار  ای از افراد جامعه با توجه به وضع  توسط عده 
به بهو  خریداران،  تقاضای  باال  خصوص  منظور 

قیمت کاال  بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش  
می  افزایش صورت  موجب  سرانجام  که  گیرد 

تقاضا بر عرضه، پیدایش تورم و افزایش صعودی  
گردد )موسوی بجنوردی و مهدیان ها میقیمت 

 . (1394کرانی، 
 

 روش تحقیق  -2

استفاده با  مقاله  کتاب  این  مقاالت،  ها، از 
کریم   قرآنهای اینترنتی و استناد به آیات  سایت

 شده است. و احادیث ائمه معصومین )ع( نگاشته 
 
 مرور ادبیات تحقیق  -3

( با توجه به آیات 1394فصیحی و همکاران )
و روایات بیان کردند که تغذیه از نظر نوع غذا،  
افراد   اخالق  بر  آن  کسب  کیفیت  و  آن  کمیت 

و   قرآنناپذیر دارد. تغذیه از منظر  ری تردیدتأثی
انسان و  معنوی  بعد  به  توجه  با  آن  روایات  ساز 

ای است تا انسان را در جهت رشد و کمال وسیله
غذایی دهد.  می سوق  فرآیند  که  یک  در  خوریم 

پیچده تبدیل به حیات، انرژی و حتی اخالق و  
می و اندیشه  اخالقی  ناهنجاری  برخی  و  شود 

و در مقابل آن سالمتی و حسن رفتار و رفتاری  
می نشأت  غذایی  عادات  از  انسان  گیرد.  اخالق 

( شهریاری  و  با (  1394گلی  تحقیقی  عنوان در 

آموزهبهره  برخی  از  در گیری  اسالمی  های 
رعایت  زمینه  که  دریافتند  سالم  تغذیه  آداب  ی 

کریم و روایات    قرآندستورات مرتبط با تغذیه در  
)ع(   بیت  برای میاهل  مهمی  عامل  تواند 

از برخورداری از سالمت جسم و تندرستی باشد.  
ترین مسائل زندگی بشر، تغذیه است و در  مهم 

عنوان امری مهم در سالمت جسم  اسالم تغذیه به
حائز اهمیت است و در زمینه آداب تغذیه سالم 
متعادل  تغذیه  است.  شده  متعددی  سفارشات 

با تأثیر بر اعصاب عالوه بر تندرستی و طول عمر  
ریا بی   شود.و روان سبب رشد فکری و عقالنی می 

( بیان کردند که کشاورزی در  1394و همکاران )
از اهمیت باالیی برخوردار است و در آیات   قرآن

زیادی به کشاورزی و عوامل مربوط به آن اشاره  
دیدگاه   از  است.  نیازمندی   قرآنشده  های  همه 

و انسان با کار و تالش انسان در زمین وجود دارد  
و خالقیت و ابتکار به کسب روزی خود از منابع  

بنابراین پیشرفت کشاورزی   شود.طبیعی نائل می 
به  رسیدن  در و  مهمی  پایه  خودکفایی  حد 

استقالل اقتصادی و بلکه سیاسی جامعه خواهد 
دست  های به اساس یافته( بر 1394نیا )فیاض   بود.

 قرآنان نگاه قدسی  عنوآمده در مقاله خود تحت
به کشاورزان و کشاورزی بیان نمود که در تمام  

کشاورزی به  الهی  باغ   ادیان  شامل  و  )که  داری 
ای شده است.  شود( توجه ویژهداری هم میدام
حدود    قرآندر   با   550کریم  ارتباط  در  آیه 

درصد کل    9کشاورزی آمده است که قریب به  
می   قرآنآیات   شامل  م  شود.را  و فخرایی  طلق 

( اهمیت 1394احمدی  بررسی  مطالعه  در   )
و شریعت و لزوم رسیدن   قرآنکشاورزی از منظر  

به خودکفایی به این نتیجه رسیدند که رهایی از  
وابستگی و رسیدن به استقالل ملی و پیشرفت  
اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور 
توسعه   است.  کشاورزی  توسعه  پایدار،  توسعه 

های علمی و  گیری از روشی جز با بهره کشاورز
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امکان فناورانه  نمیدستاوردهای    باشد. پذیر 

( در تحقیق اهمیت و  1393یوسفی و شیرافکن )
منظر   از  طعام  نتایج    قرآنجایگاه  این  به  کریم 

ها  ی و ده قرآنآیه  300قریب به  دست یافتند که  
)ع( بـر اهمیت غذا و تغذیه    روایت از معصومین

می  )  48مجموعاً،    قرآندر  کند.  داللت    24بار 
مورد در سور مدنی( از    24مورد در سور مکی و  

بار از کلمه اکل   107کلمه طعام و مشتقات آن،  
و   آن  مشتقات  استفاده    39و  واژه شراب  از  بار 

بار    6شده است و در بین آیات مرتبط با طعام،  
طور مستقیم،  به اصل کلی حالل بودن غذاها به 

نظر از اطعام ل و خودداری مردم تنگبار به بخ  6
بردن از غذاهای ممنوعه و حرام  نام بار به   2فقرا،  

از طریق اطعام    4و   از جبران کفاره گناهان  بار 
اشاره  تفاسیر  مستمندان  بین  در  و  است  شده 

مختلف اهمیت تغذیه جسم بر روح مورد تأکید  
( در  1391قدیمی و همکاران )  قرار گرفته است. 

عنوان نقش تغذیه در ارتقاء بعد تحقیق خود تحت
کریم، به    قرآنتربیتی و معنوی انسان از منظر  

کریم،    قرآناین نتیجه دست یافتند که از منظر  
گیری و  غذا و تغذیه از عوامل تأثیرگذار در شکل 

می انسان  معنوی  و  تربیتی  بعد  باشد.  تکامل 
  چنین غذا ابزاری برای آزمایش، عاملی جهت هم

زمینه  تقوی،  و  عامل  تفکر، تشکر  و  ساز سوگند 
عامل   طیب،  رزق  در  انسان  کرامت  عامل  شفا، 
انجام اعمال صالح و ناصالح، عامل صدور احکام 

است. اخروی  شقاوت  عامل  و  غفاری    الهی 
( با توجه به نتیجه پژوهش خود بیان کرد 1393)

سالمت تغذیه با امور معنوی و    قرآنکه از نگاه  
از   بینیجهان یکی  است.  ارتباط  در  توحیدی 

تغذیه،   سالمت  مدیریت  در  مهم  راهکارهای 
اعتقادات معنوی  با  هدفمندکردن زندگی مادی 

، قرآنطوری که خداوند مهربان در آیات  است، به 
از   پرهیز  و  حالل  غذای  خوردن  به  را  انسان 

روزهخوردنی به  توصیه  و  حرام  و  های  داری 

رهن سالم  تغذیه  و  ورزش  و اهمیت  کرده  مود 
هدف از زندگی سالم و مطلوب را بشناسد و بداند  

هاست به خواست و که هر آنچه در اختیار انسان
اراده خداوند است و داشتن زندگی سالم امانتی  

( امنیت غذایی  1388رزاقی )  از سوی خداست.
کند که امنیت  گونه بیان می این  قرآنرا از دیدگاه  

مدبرا و  آگاهانه  تولید  غذاهای غذایی،  انواع  نه 
طیب و حالل در جامعه اسالمی بدون وابستگی 

طوری که به غیرمسلمانان و توزیع عادالنه آن به 
تمام افراد جامعه، دسترسی دائم به غذا داشته و  
از تأمین آن در آینده نیز مطمئن باشند و از آن 

باشد. نظام اقتصاد  بدون اسراف مصرف کنند، می 
مبن بر همین  نیز  مدبرانه،  اسالمی  تولید  یعنی  ا 

نهاده   بنا  اسراف  بدون  مصرف  و  عادالنه  توزیع 
است. همکاران   شده  و  بیجارپسی  میزراجانی 

( احتکار را یکی از امور حرام و از آفات  1398)
بیان  و  شمردند  اجتماعی  روابط  در  اقتصادی 

عنوان یکی از مصادیق کسب  کردند که احتکار به 
 قرآنعلت تأکید    رود.شمار میبه  قرآنحرام در  

دلیل آثاری است که  بر نهی و نکوهش احتکار به 
حوزه اعتقادی در  اقتصادی،  مختلف  های 

اجتماعی، دنیوی و اخروی بر جوامع بشری وارد  
که با انبار کردن کاال و انباشت  آورد مانند اینمی 

شود  ثروت مانع از ترویج فرهنگ کار و تالش می
بهم  م زننده و  اقتصادی  نظام  که  ی  است  عتدل 

جامعه  در  تباهی  و  فساد  و  امنیت  سلب  سبب 
کرانی    گردد.می  مهدیان  و  بجنوردی  موسوی 

( احتکار را یکی از موضوعات مهم عصر  1394)
های جدی حاضر که اقتصاد کشورمان را با چالش

می  واقع  مواجه  در  احتکار  کردند.  عنوان  نماید 
کاال نوعی کاهش یا متوقف کردن جریان توزیع  

ای از افراد جامعه با توجه به وضع بازار  توسط عده 
به  تحریکو  تقاضای  خریداران،  خصوص  شده 

از به حاصل  درآمد  و  قیمت  بردن  باال  منظور 
گیرد. که سرانجام  افزایش قیمت کاال صورت می 
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موجب افزایش تقاضا بر عرضه، پیدایش تورم و  

قیمت صعودی  می افزایش  در  ها  احکام  گردد. 
تشریع  شریع مفاسد  و  مصالح  پایه  بر  اسالم  ت 

شده و برای زمان خاص و مکان خاصی نیست. با  
تواند درباره توجه به نقش زمان و مکان فقیه می 

نماید.  صادر  حکم  اسالم  متغیر  احکام 
) ابراهیمی تالشان  و  جویمی  اخالق 1393زاد   )

توزیع  قرآناقتصادی   تولید،  محور  سه  بر  و   را 
کردند.   بیان  کم مصرف  از  فروشی،  پرهیز 

و انصاف    رباخواری، دروغ، احتکار و رعایت عدل 
نهی از شوند. بنابراین  از اصول توزیع شمرده می

آموزه جمله  از  که    های احتکار  است  اسالمی 
مورد باید  به همواره  ادامه  در  گیرد.  قرار  توجه 

مهم اهمیت  تشریح  با  رابطه  در  مفاهیم  ترین 
فهوم امنیت غذایی  کشاورزی و تغذیه و جایگاه م

و تهدید احتکار در رابطه با امنیت غذایی پرداخته 
 شد.  
 کشاورزی  -3-1

یکی از منابع اصلی تغذیه انسان، کشاورزی 
تولید    است. به  نوع فعالیت که  به هر  کشاورزی 

راه از  کاال  و  غذایی  باغداری، مواد  زراعت،  های 
دامداری، جنگلداری و پرورش آبزیان منجر شود 

(. کشاورزی 1394راد،  گردد )موحدی میاطالق  
کشاورزی   توسعه  شد.  تمدن  ظهور  موجب 

و  به کشاورزی  بخش  کردن  مدرنیزه  معنای 
وظیفه   دو  که  است  کشاورزی  رشد  به  رسیدن 

ارزان غذای  تولید  و  تهیه  یکی  و  اصلی،  قیمت 
در   اشتغال  برای  انسانی  نیروی  تأمین  دیگری 

)ش دارد  برعهده  را  شهری  نوپای  اهی صنایع 
(. بنابراین غذا  1394جاجان و تیموری کوهسار،  

تندرستی،   عمر،  طول  رشد،  جمله  از  نیازهایی 
رفتار،   و  خوی  و  خلق  روان،  و  اعصاب  آرامش 
توانمندی و قدرت، تکثیر نسل و تولیدمثل و ...  

می  مرتفع  انسان  در  در  سازد.  را  جمعیت  رشد 
فرآورده به  نیاز  افزایش جهان  را  کشاورزی  های 

ه است. افزایش نیاز به محصوالت زراعی که داد
توسعه  جمعیت،  زیادشدن  مانند  عواملی  اثر  بر 
مصرف  الگوی  تغییر  و  درآمد  رشد  شهرنشینی، 

های زراعی وری از زمین غذایی، لزوم افزایش بهره 
کند،  و منابع در دسترس کشاورزان را ضروری می

بخش  مدیران  برای بنابراین  باید  کشاورزی  های 
روشتولید   به  کشاورزی  محصوالت  های بهینه 

ریزی، سهم مهمی  گوناگون همت کنند و با برنامه 
در تنظیم عرضه و تقاضا و استفاده بهینه از منابع  

باشند.  داشته  تولید  عوامل  کشاورزی،   و  دانش 
روش تکامل  پیشرفت نتیجه  و  کشت  های های 

علمی است که در طی زمان، انسان برای تأمین  
های غذایی تجربه کرده، آموخته و به نسل   امنیت 

که کشاورزان برای طوری است. به بعد منتقل کرده
دانش   به  هم  باغی  و  زراعی  محصوالت  تولید 

بکارگیری علوم نوین برای بهبود تجربی و هم به
بهتر وابسته هستند )آینه  بند،  تولیدات بیشتر و 

تمام کشورهای دنیا برای توسعه صنعت  (.  1386
کنند و از صنایع زی کوشش بسیاری می کشاور

با حفظ آب و خاك و محیط  مدرن و پیشرفته 
جانوری   و  گیاهی  اکولوژیک  و  انسانی  زیست 

می  )بی کمک  همکاران،گیرند  و  (.  1394  ریا 
طور مستقیم با تولید بیشتر و بخش کشاورزی به

به و  افزایش  صادرات  طریق  از  غیرمستقیم  طور 
های صنعتی در جوامع تقاضا برای خدمات و کاال 

روستایی به رشد اقتصادی کمک کرده و امنیت  
می  بهبود  را  و  غذایی  جاجان  )شاهی  بخشد 

استانداردهای 1394تیموری کوهسار،   (. اجرای 
به   نیازمندی  عدم  و  کشاورزی  در  پیشرفته 

دانش کسب  به  منوط  مدرن،  بیگانگان،  های 
آموزش و ترویج عملی فرهنگ حالل و حرام و  

و  سیستماجرای   کیفیت  و  ایمنی  تضمین  های 
به  و  حرکت  ارگانیک  محصوالت  تولید  سمت 

، احادیث امامان قرآنها فهم صحیح تر از آنمهم 
در زمینه کشاورزی است. اصالح باورها و شکوفا  
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اندیشه توانمندی نمودن  تقویت  و  و ها  ها 

همههم سالمت  تأمین  انسان،  چنین  جانبه 
می تنگاتنگ  ارتباط  و نیازمند  خدا  و  انسان  ان 

وجود  با  امروزه  حتی  که  است  فرستادگانش 
رازهای  پیشرفته  هم  باز  امکانات  و  وسایل  ترین 

به دستورات  و  نشده  آنکشف  از  روز  گره  ها 
مطلق  گشاید )فخراییبسیاری از مشکالت را می

ترین شغل در کشاورزی مهم  (.1394و احمدی،  
)سپهری،  تمدن است  بوده  کهن  (.  1396های 

ظهور اسالم، کشاورزی توسط مسلمانان توسعه با 
نزد مسلمانان  اهمیت کشاورزی  یافت،  بیشتری 

دو از   و مذهبی و دینی تعالیم عامل ناشی 
عامل عنوان به کشاورزی  نقش شناخت  یک 

اساس، بود. بر این   غذائی مواد تآمین در اقتصادی 
مطالعه در   منابع  و کشاورزی  علوم مسلمانان 

ت هزارانطبیعی   سالمت  در موثر گیاه وانستند 

و  کشف  تألیف  کتاب هزاران  انسان،  ارزشمند 
که تکامل پیشرفت در کنند   انسانی  جامعه و 

)سپهری،  می مؤثر بسیار (.  1387باشد 
)ابوریحان  طوری به مسلمان  دانشمندان  که 

بیرونی، ابن سینا، رشیدالدین الصوری، عبداهلل بن  
و   البیطار  بن  با احمد  اروپاییان  آشنایی  در   )...

گیاهان   باالخص  مختلف  گیاهان  و  درختان 
به  نقش  بهدارویی  داشتند.  مثال  سزایی  عنوان 

ایرانی   دانشمند  در    630رازی  را  دارویی  گیاه 
)سپهری،   کرد  معرفی  الحاوی  (.  1396کتاب 

ا اختراع  چنین در توسعه کشاورزی، ایرانیان بهم
اسباب و  و  و د  کار )خیشابزار  تهیه آب  و  اس( 

سزایی داشتند ساخت قنات و انبار آذوقه نقش به 
ایران   (.1396)سپهری،   در  دیم  سیستم کشت 

برای  به آب  تأمین  و  آبی  منابع  علت محدودیت 
درختان میوه بسیار بااهمیت است. در نتیجه باید 
راندمان  افزایش  و  تعرق  و  تبخیر  کاهش  برای 

اده شود  جذب آب توسط گیاه از کشت دیم استف
کریم نیز    قرآن(. در  1391)یداللهی و همکاران،  

و ...(    12-11، نحل/35، نور/30-24آیاتی )عبس/
در ارتباط با انتخاب صحیح محل کشت، انتخاب 

)انجیر،  گونه  خشکی  به  متحمل  یا  مقاوم  های 
زیتون، انگور و ...( و استفاده مناسب از آب باران 

و همکاران )یداللهی  است    (. 1391،  آورده شده 
در   خاصی  اهمیت  از  برخوردار    قرآنکشاورزی 

معنای اصلی »دو است. ریشه عربی »ف ل ح« به 
به  که  است  »شکافتن«  یا  کردن«  معنای نیم 

نیز   زدن«  »شخم  یا  »کِشتن«  کردن«،  »شیار 
زدن و کاشتن  باشد، بنابراین فِالحه، هنر شخممی 

های عربی قرون وسطی  است و در عناوینِ رساله 
معنای کلی »کشاورزی«  اره رشته زراعت دردرب
ریشهبه دیگر  است.  رفته  در  کار  که   قرآنهایی 
»ز ر ع« و »ح ر    روند،کار می معنای کاشتن بهبه

هر که  هستند  آیات  ث«  در  هم  با   64ـ  63دو 
سوره کهف،    32در آیه    اند.کار رفته سوره واقعه به 

تاك از  باغ  نخلدو  با  که  انگور  خرهای  ما  های 
آن احاطه شده  مابین  و  مزارع حاصلاند  خیز ها، 

هایی که  قرارگرفته ترسیم شده است. یکی از اسم
کلمه جَنَّه    های کاشته شده اشاره دارد،به زمین 

)إسراء/ است  جنّات(  آن  انعام/91)جمع    99؛ 
در  141و برای خوراك  باغ   به  قرآن (.  میوه  های 

)یس/   )حدائباغ   (،33-5انسان  سرسبز  ق( های 
عبس/60)نمل/ طبیعی 30؛  چمنزارهای   ،)

به روضات(  آن  جمع  پاداش)روضَه،  های  عنوان 
)روم/ آخرت  شوری/15جهان  مراتع 22؛   ،)

می  آفریده  زمین  روی  بر  برای )مرعی(  شوند 
گله )اعلی/خوراك  نازعات/4ها  اشاره شده  (  31؛ 

جهت که مواد غذایی جامعه کشاورزی از آن  است.
از شغلکند، یکرا تهیه می الهی ی  های مقدس 

آباد  شناخته  و  پیامبران  شده  زمین شغل  کردن 
 قرآن(.  1394  ریا و همکاران، )بیالهی بوده است  

کریم کتاب اقتصادی نیست، ولی در آیات زیادی  
آبادانی  برای  زمین  روی  بر  تالش  به  را  انسان 

بهره  و  و  بیشتر  دعوت  دیگران  به  رساندن 
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سوره نبا آمده    11در آیه  راهنمایی کرده است.  

و خداوند روز را برای کسب معاش و روزی "است:  
خداوند در سوره هود چنین  . هم"قرار داده است

زمین    "فرمایدمی  52آیه   از  را  شما  که  اوست 
از جمله    آورد و خواست که آبادانش دارید.پدید

آن  اهمیت  و  کشاورزی  و  زراعت  به  که  آیاتی 
می اشا )زمر، ره  از  عبارتند  )سجده،  21کنند   ،)
- 34(، )یس،  11(، )نحل،  65-63(، )واقعه،  27
( و )اعراف،  99(، )انعام،  19(، )روم،  11(، )نبا،  35

)یوسف/57-58 )اعراف/49(،   ،)57 ،)
)لقمان/40)فرقان/ )نور/34(،   ،)43 ،)
)روم/28)شوری/ )فصلت/48(،  (، 7و    39(، 

)رعد/29و    43و    261)بقره/ )مائده/4(،   ،)12  ،)
)مریم/11)توبه/ )ص( 31(،  اکرم  پیامبر   .)

فرماید: کشاورزی کنید زیرا کشاورزی برکت  می 
چاه و  کنید  دارد  حفر  آن  در  فراوانی  آب  های 

چنین امام صادق )ع( (. هم 1393)جوادی آملی،  
می کشاورزی  اهمیت  باب  خداوند در  فرماید: 
شغل و  کارها  میان  از  کشاورزی  عزوجل  و  ها، 

چوپانی را برای انبیایش دوست دارد و فرمودند:  
تر و خدا سوگند، کاری حاللدرختکاری کنید، به 

امام    (.1393تر از آن نیست )جوادی آملی،  پاکیزه 
کشاورزی   خمینی اهمیت  خصوص  در  )ره( 

فرمودند: »مسأله کشاورزی ما در رأس همه امور 
کامل   سیاسی  و  فرهنگی  استقالل  است«. 

که استقالل کشاورزی بوجود  ر زمانیشود مگنمی
خواهیم استقالل  چنین فرمودند اگر می آید. هم

باشیم   داشته  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
پایه  ریشه که  است  اقتصادی  استقالل  اش 

در  خودکفایی  همین  اقتصادی  استقالل 
هم )ره(  خمینی  امام  است.  چنین  کشاورزی 

به تولید  به  بتأکید  صنعتی  تولیدات  ا  ویژه 
های اسالمی و تأکید خاص بر  گیری از آموزهبهره 

وضعیت   بهبود  و  کشاورزی  محصوالت  تولید 
کشاورزی  بخش  تولیدکنندگان  و  کشاورزان 

)خمینی،   و   (.1378داشتند  اقتصادی  توسعه 
ویژه در بخش کشاورزی و  افزایش توان تولید به 

توسعه آن نشانگر پیشرفت یک جامعه خواهد بود  
مقام    (.1394تیموری کوهسار،  )شاهی جاجان و  

اند که کشاورزی برای  معظم رهبری نیز فرموده
بسیار  ما  غذایی   کشور  امنیت  چون  است،  مهم 

دارای   و  پرجمعیت  بزرگ،  کشوری  برای 
بخش  هدف  لذا  است.  بسیارمهم  بلند  های 

و   ویژه  بخش  یک  ما  دامداری  و  کشاورزی 
  کنند. استثنایی است و همه باید برای آن تالش  

آیات   در  تدبر  با   قرآن با  ارتباط  در  کریم 
می روشکشاورزی،  کشت  توان  مناسب  های 

بهبود  برای  آن  از  و  کرد  شناسایی  را  محصول 
و  )خدابخشی  گرفت  بهره  کشاورزی  وضعیت 

کریم   قرآنآیات مختلفی در    (.1394  همکاران،
و هم  "  از فضیلت کشاورزی بیان شده است مانند: 

آسمان آبی فرو بارید پس هر  اوست خدایی که از  
ها را از زمین برون  نبات را بدان رویاندیم و سبزه 

سبزه  آن  از  و  دانهآوردیم  بر هاییها  هم  روی که 
نخل  چیده  شکوفه  از  و  آریم  بیرون  شده 
های انگور  هم پیوسته، و باغ هایی است به خوشه

انار که برخی شبیه و برخی نامشابه   و زیتون و 
)خلقبه است  باغ  هم  آن  در  شما  ها کنیم(، 

که میوه آن پدید آید و برسد )با چشم  هنگامی 
هایی )از تعقل( بنگرید، که در آن آیات و نشانه 
ایمان هویداست برای اهل  )انعام/    "قدرت خدا( 

باغ ".  (99 که  است  کسی  او  )دارای  و  های 
دار و بدون داربست پدیدآورده درختان( داربست

های زراعتی که میوه است و نیز درخت خرما و  
که   انار  و  زیتون  درخت  و  است،  گوناگون  آن 
میوه   چون  آن  میوه  از  ناهمانندند،  و  همانند 

آورد بخورید و روز چیدنش حق )بینوایان از(  بر
او   که  نکنید  اسراف  ولی  بپردازید،  را  آن 

ندارد دوست  را  آیه   "اسرافکاران  انعام  )سوره 
عبرتی است  و زمین پژمرده )بایر( مایه  "  (.141
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آنان زندهبرای  دانهکه  آن  از  و  گرداندیم  ها اش 

و در  .  "(33)یس/  "خورندبرآوردیم که از آن می 
هایی از هایی است نزدیک به هم و باغ زمین کرت

ها )ی گوناگون( و خرما، )درختان( انگور و کشت 
آبیاری   به یک آب  ناهمانند، که همه  و  همانند 

از بعضی دیگر برتر های بعضی را  شوند و میوه می 
گمان در این برای خردورزان مایه  ایم، بیساخته 

، کشاورزی فعل  قرآندر    (.4)رعد/  "عبرت است
باران،  بارش  زیرا  بشر  فعل  نه  شده  عنوان  خدا 
و   قدرت  از   ... و  بادها  گردش  و  گیاهان  رویش 

(.  22و حجر/  99و انعام/  14خواست خداست )نبا/
در   به    قرآنحتی  و کریم  جوی  تغییرات 

ارتباط   که  است  شده  اشاره  هم  هواشناسی 
)بقره،   دارد  کشاورزی  با  ،  164و    22نزدیکی 

رعد،    58  -57اعراف،   امام   (.4و  از  روایتی  در 
صادق )ع( آمده است که فرمودند: از پیامبر اکرم  
است؟  کدام  عمل  بهترین  پرسیدند:  )ص( 
ا فرمودند: زراعتی که کشاورز آن را بکارد و آن ر

به و  بدارد  را  شایسته  فقیران  برداشت سهم  روز 
بزرگترین   (.1394نیا،  )فیاض   بدهد کشاورزی 

اساس کشاورزی فضیلتی بسیار    کیمیاست. بر این
  (. 1394نیا،  و کشاورزان منزلتی واال دارند )فیاض

از میوه  "  فرماید:سوره انعام می   41خداوند در آیه  
به ثمر می درختان هنگامی  و نشیند  که  بخورید 

هنگام درو بپردازید، اسراف نکنید که  را بهحق آن
ندارد را دوست  بنابراین هرگونه    ."خدا مسرفان 

منابع  و  کشاورزی  محصوالت  در  طبیعی  اسراف 
شدت از آن نهی کرده جایز نیست و خداوند به

 است. 
 

 غذا و تغذیه -3-2
به و  غذا  فیزیولوژیک  احتیاجات  از  یکی  عنوان 

ل بقای زندگی و طول عمر، همواره ترین عاممهم 
ترین و مهم در مرکز توجه بشر قرار داشته است.  

از  حیاتی که  است  غذا  انسان،  روزمره  نیاز  ترین 

رساندن  تغذیه،  اوست.  مرگ همراه  تا  تولد  بدو 
نحوی که احتیاجات مواد غذایی به بدن است به 

انسان به موادمغذی برآورده شود. بدن انسان به  
چربی،  مواد   پروتئین،  جمله  از  مختلفی 

کربوهیدرات، آب، انواع ویتامین و امالح نیاز دارد 
وجود  مناسب  غذای  در  ترکیبات  این  تمام  که 

می  مواد  از  یک  هر  ازدیاد  یا  کمبود  تواند دارد. 
تعادل مواد موجود در بدن را مختل کند و باعث  

)عالیی،  بیماری  شود  زیادی  مواد  1396های   .)
تأمین انرژی و سوخت موردنیاز بدن،   غذایی برای 

بافت  ترمیم  و  نمو  و  و  ها آسیب برای رشد  دیده 
رود. کار می های بدن به چنین تنظیم واکنشهم

ها هستند که  ترین منبع انرژی کربوهیدراتمهم 
جهان ارزان کشورهای  در  غذایی  منبع  ترین 

می به موادشمار  بین  در  اکثر آید.  در  غذایی 
االخص گندم و برنج، حبوبات و کشورها غالت ب

درصدی کالری را برای    70-50زمینی نیاز  سیب 
قدری است کند. اهمیت تغذیه بهمردم تامین می 

سوره   پنجمین  خداوند  به  قرآنکه  مائده  را  نام 
است.   نامیده  غذایی  سفره  قرار همیعنی  چنین 
به بودن  مطعم  و  رزاق  صفات  گرفتن  عنوان 

به خداوند  سوگند  »والتین    خداوند،  غذا 
والزیتون«، درخواست مائده آسـمـانـی تـوسـط  
حـضـرت عیسی و درخواست غذا توسط حضرت 

)ع( هرکدام مهر تأییدی بر اهمیت غذا و    موسی
کریم و سخنان ائمه اطهار    قرآندر    تغذیه است.

عنوان مطالبی  تغذیه  باب  که  در  است  شده 
از رعایت کم  از پرخوری، عبارتند  خوری، پرهیز 

دستسیر  از  خوردن،  قبل  خوردن  از  کشیدن 
کریم استفاده  قرآنچنین در  احساس سیری. هم

و   پرخوری  از  اجتناب  پاکیزه و حالل،  غذای  از 
غذاهای غیربهداشتی، توجه به نوع و مقدار غذای  
پایان  و  شروع  هنگام  خدا  به  توجه  مصرفی، 

روزه و  غذا  شده  مصرف  سفارش  و  تأکید  داری 
امام کاظم )ع( در حدیثی   (.1396است )عالیی، 
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کلی فرماید: پرهیز، آن نیست که چیزی را بهمی 

وابگذاری و هیچ نخوری، بلکه پرهیز آن است که 
امام رضا   ق(.   1406کم بخوری )فیض کاشانی،  

می  نیز  و )ع(  بدن  پایداری  و  سالمتی  فرماید: 
است  هم نوشیدنی  و  غذا  به  آن  بیماری  چنین 

هم رضوی(.  صادقچنین  )خبرگزاری  )ع(   امام 
میان هر  فرماید: کم می  و در  خوری، در هرحال 

ای، ستوده است زیرا منفعت باطن و ظاهر  طایفه
 قرآندر    (.1394در آن است )گلی و شهریاری،  

و  انسان  سالمت  برای  تغذیه  نحوه  برای  کریم 
دفعات غذایی اهل بهشت به صبحگاه و شامگاه  

سوره مریم   (. در1393اشاره شده است )غفاری،  
است    62آیه   و "آمده  بامدادان  آنان  برای  و 

است برقرار  رزقشان  روزی "شامگاهان  اهمیت   .
 قرآنقدری است که در  حالل و غذای پاکیزه به 

های الهی را که کسی زینت بگو: چه.  "آمده است
های پاکیزه را برای بندگان خود آفریده، و روزی 

است!؟ کرده  اعراف    "حرام  و 32یه  آ)سوره   .)
آیه  هم در  مائده  مبارکه  سوره  در   87چنین 
را  "فرماید:  می  پـاکـیـزه  غـذاهـای  مـؤمـنـان! 

حرام  کرده،  حالل  شـمـا  بـرای  خـداونـد  کـه 
آیه    ."نکنید آمده    172در  بقره  مبارکه  سوره 
بـه .  "است کـه  پـاکـیـزه  روزی  از  مؤمنان!  ای 

ر  ای دیگچنین در آیه. هم "شـمـا دادیم بخورید
نقش غذای پاکیزه و انجام عمل صالح    (51)بقره/  

از غذاهای پاکیزه بـخـوریـد و "شده است:  بیان 
دهـیـد انـجـام  صـالح  زیـرا    "عـمـل 

طورکـه سـخـن پـاکـیـزه، عـمـل صـالح هـمان
بـه آسـمـان عـروج مـی دهد، خوردن غذای  را 

پاکیزه در انسان موجب کسب کماالت مـعـنـوی 
  هـای اخـالقـی شده و در انجام زشارو حـفـظ  

بخشد )فصیحی و همکاران،  اعمال صالح یاری می 
(. نیاز انسان به غذا امری ضروری است که 1394

را   آدمی  بزرگ  خدای  فرمودند:  )ع(  باقر  امام 
تهی )دارای شکم( آفرید و ناگزیر خوراك و  میان 

، پیامبر اکرم  قرآنخداوند در    (.7خواهد )آب می
ا ئمه اطهار )ع( و سایر حکمای اسالمی )ص( و 

ارزنده توصیه  بسیار  و های  تغذیه  درباره  ای 
مندی از غذای حالل و بهداشت در تغذیه و بهره 

با   انسان  که  اند  داشته  حرام  غذای  از  پرهیز 
گیرد بندی به آن در مسیر توحیدی قرار میپای 

فرمان  (.  1393)غفاری،   مومنان    قرآنبه 
های الهی در استفاده از نعمتترین افراد  شایسته

هستند. پاکیزه  غذاهای  مستقیماً    مانند  خداوند 
 1به خوردن گوشت )سوره مائده آیات    قرآندر  

( و میوه )سوره    14( و ماهی )سوره نحل آیه    96و
آیه   می19مومنون  اشاره  آن(  و  از کند  را  ها 

زندگی نعمت برمی های  الهی  شمارد. بخش 
سوره محمد )ص( اشاره به    15طور در آیه  همین

کند.  ها در بهشت برای اهل بهشت می انواع میوه 
بقره/هم جمله  از  متعددی  آیات  در  ،  57چنین 

اعراف/172بقره/ طه/  160،  خوردن   81و  به 
در بسیاری    های پاکیزه تاکید شده است.خوردنی
ها و مواد غذایی مانند  به انواع میوه   قرآناز آیات  

، انعام/ 1(، زیتون )تین/1ونِ )تین/  وَالتِّینِ وَالزّیتُ
)تین/    141 انجیر  سیر،  1و...(،  عدس،  خیار،   ،)

)بقره/   )نحل/  16پیاز  انگور  مؤمنون/  67(،   ،19  
(،  141و    99(، انار )انعام/  36و...(، نان )یوسف/  

)صافات/   )واقعه/  144و    146کدو  موز   ،)29 ،)
( اشاره 69(، گوشت )هود/  28ها )عبس/  سبزی 

کریم، استفاده از گوشت و    قرآندر    ت.شده اس 
های دامی در آیات مختلفی آورده شده  فرآورده

های بقره، اعراف و طه( که در تغذیه  است )سوره 
سزایی دارند و سالمت جسم و روان انسان تاثیر به

همکاران،   و  از  1394)قربانی  واقعه  سوره  در   .)
نوان غذای بهشتیان نام برده  عگوشت پرندگان به

های بهشتی که مقربان  یکی از نعمت  "ه استشد
دریافت  زیبارو  پسرکان  دست  از  بهشت  در 

هم از هر نوعی  کنند، گوشت پرندگان است آن می 
چنین در هم   (.21-17)واقعه/  "که خود بخواهند 
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اندازه آمده است: بخورید و بیاشامید اما به   قرآن

روی سالمت کافی و الزم، زیرا پرخوری و زیاده
را می به   شما  )اعراف/خطر  نگاه    (.31اندازد  از 

آیه  قرآن در  است.  به آب  وابسته  انسان  غذای   ،
و از آسمان آبی فرو "سوره بقره آمده است:  22

ها برای روزی شما فرستاد آنگاه با آن انواع میوه 
طور در آیات متعددی به نقش آب . همین "برآورد

  شده است مانند انفال/ آیهدر غذای انسان اشاره 
سجده/11 ابراهیم/27،  ق/10-11،   ،9  ،

از   قرآندر  .  24، یونس/ 32، ابراهیم/27مرسالت/
مانند  خوراکی نیز  دیگری  مغذی  و  مفید  های 

است.   شده  نازل  آیاتی  نیز  شیر  و  در "عسل  و 
از  که  است  عبرتی  شما  برای  چهارپایان 

هایشان از میان سرگین و خون، شیری پاك  شکم 
  "رای آشامندگان استنوشانیم که گواشما می به

ها )زنبورهای های آنآنگاه از شکم "(.  66)نحل/  
تراود که در عسل( شهدی رنگارنگ )عسل( می

برای  آن  در  که  است  مردمان  شفای  آن 
نشانه پیامبر  69)نحل/    "ای استاندیشمندان   .)

نوشیدنی   خوب  چه  عسل  فرمودند:  )ص(  اکرم 
از میان کند و سردی را  است، قلبت را مراقبت می 

میمی  دور  را  تب  و  باد  )محمدی  برد،  سازد 
هم 1393شهری،  ری  مصرف  (.  درباره  چنین 

نیز  های چهارپایان و پرندگان و ماهی گوشت  ها 
خدا برای شما چهارپایانی  "آیاتی نازل شده است.  

ها سوار شوید و از  آفریده است که بر برخی از آن
آن از  بخوریدبرخی  ک"(.  79)غافر/    "ها  سی  او 

است که دریا را رام کرد تا از صید آن گوشتی تر 
به انبیای    قرآن(. در  14)نحل/  "و تازه بخورید و ... 

شده که از مواد غذایی خاصی تغذیه  الهی توصیه 
سوره  در  مثالً  دارند  درمانی  خواص  که  نمایند 

به عسل اشاره شده که در آن شفا   69نحل آیه  
چنین به  نَّاسِ(. هم برای انسان است )فِیهِ شِفَاءٌ لِل

شده   کدو  از  استفاده  به  توصیه  یونس  حضرت 
( و یا به حضرت مریم 144-146است )صافات/  

توصیه  زایمان  آب  هنگام  و  رطب  از  که  شده 
موضوع علم طب و    (.26-24استفاده کند )مریم/  

دارد.  روح  و  انسان جسم  و  است  انسان  تغذیه، 
یکی    های مادی آن،موضوع تغذیه فراتر از جنبه

های راهبردی در تکامل جسمی و روحی از مقوله
به  میانسان  تعابیری  شمار  اسالم  مکتب  در  آید 

علم  رزق حالل،  کسب  در مانند  تفکر  و  اندوزی 
چگونگی   در  تدبر  غذا،  و  انسان  آفرینش 

بدن  شکل در  آن  تحول  و  تغییر  و  غذا  گیری 
چنین استفاده از منابع غذایی طبیعی  انسان، هم

ان از ابعاد، اهمیت و جایگاه طعام تلقی  تورا می
نمود تقریباً منحصر مکتب اسالم است )یوسفی  

سوره عبس آمده    24در آیه    (.1393و شیرافکن،  
 به  باید  انسان» طَعامِهِ إِلى اَلْإِنْسانُ فَلْیَنْظُرِ «است:

)و  غذاى  تفسیر  آفرینش خویش  بنگرد. در  آن( 
اگر انسان  شود که  گونه برداشت می این آیه این

به تغذیه و تندرستی خود توجه داشته باشد، بهتر  
تواند خدا را عبادت کند و به خلق خدمت کن.  می 

روح  و عبادت، غذای  علم  و  طعام، غذای جسم 
انسان است. تغذیه سالم جسم موجب تهذیب و  
تربیت روح و یکی از لوازم سالمت روح، توجه به 

به  حالل  غذای  طریق  از  جسم  دست سالمت 
انسان برای    (.1393آید )یوسفی و شیرافکن،  می 

چه  )اینکه  غذایی  آداب  رعایت  و  تغذیه  کنترل 
اندازه و چگونه بخورد(، بخورد و چه نخورد و چه

بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  موجب  های که 
می  روحی  و  و جسمی  شناخت  بایستی  باشد 

(. در  1393آگاهی الزم را داشته باشد )غفاری،  
بین خوردنی حالل و پاك، انجام عمل صالح واقع  

دارد.  وجود  مستحکمی  ارتباط  تقوا  رعایت  و 
آیه  به مومنون  سوره  در  خداوند  که    51طوری 

پاکیزه از  پیامبران،  ای  و فرمودند:  بخورید  ها 
آن به  من  که  دهید  انجام  شایسته  چه  کارهای 

کنید آگاهم. روزی حالل انسان را از فتنه و  می 
سوره بقره آمده است:    60دارد. در آیه  میفساد باز 
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های الهی بخورید و بیاشامید اما فتنه و  از روزی 

نیندازید. به راه  به  انسان  فساد در زمین  باید  ها 
ساختار کیفی و کمی تغذیه خود توجه کنند تا  

بعد مادی و  سبب اصالح روش زندگی آن  از  ها 
هم شود.  که  معنوی  ضروری  عامل  دو  چنین 

حفظ   می موجب  سالم  تغذیه  و  شود، سالمتی 
یکی از    (. 1393داری است )غفاری،  ورزش و روزه

فضیلت  گسترش  الهی  انبیای  بعثت  های اهداف 
و  اخالق  تام  علت  تغذیه  اگرچه  است.  اخالقی 

زمینه ولی  نیست  انسان  در  و رفتار  اخالق  ساز 
می  بد  و  نیک  بررسی  رفتار  بنابراین  باشد.  تواند 
و احادیث و    قرآناخالق در    تغذیه و تاثیر آن در

به روایات مورد قرار گرفته است.  طور کلی توجه 
تغذیه از نظر نوع غذا، کمیت آن و کیفیت کسب  
آن بر اخالق افراد تأثیر بسیاری دارد )فصیحی و  

امام رضا )ع( در بیان حکمت    (.1394همکاران،  
الهی در ارتباط با خوردنی حالل و حرام، حالل 

و بقای بندگان و حرام را موجب را موجب اصالح  
برمی  صدوق،  تباهی  )شیخ  در    (.1398شمارد 

آیات   بقره  است:    184و    183سوره  ای  "آمده 
های اید، روزه بر شما و امت که ایمان آوردهکسانی 

و   کنید.  پیشه  تقوا  شاید  شده،  واجب  پیشین 
اینکه روزه گرفتن برای شما بهتر است اگر بدانید.  

. روزه "روزه و تقوا وجود دارد  رابطه مستقیم بین
عالوه بر سالمت و بهداشت جسم برای پاکی و  

 آرامش روح نیز ضروری است.
 
 امنیت غذایی -3-3

برخورداری از غذای سالم و کافی و امنیت غذایی،  
به ابتدایی انسانی  هر  حقوق  از  حق  شمار ترین 

آید ولی متاسفانه در دنیای امروزی، بسیاری می 
(.  1388بهره هستند )رزاقی،  ها از آن بیانساناز  

توسعه در بخش کشاورزی موجبات امنیت غذایی 
می  فراهم  را  امنیت  کشور  از  برخورداری  کند. 

ترین حق هر  غذایی و غذای سالم و کافی، ابتدایی

انسانی است که متاسفانه امروزه بسیاری از این 
بی مسلم  مانده حق  و  بهره  جاجان  )شاهی  اند 

تعریف امنیت غذایی   (.1394موری کوهسار،  تی
سال   در  جهانی  بانک  سوی    FAOو    1986از 

ها به  گونه است که همه مردم در همه زماناین
فعال   و  سالم  زندگی  جهت  کافی  غذاهای 

)رزاقی،   باشند  داشته  امنیت  1388دسترسی   .)
بر   ناظر  اصلی است که هرکدام    4غذایی  محور 

ا عدم وجود امنیت  شاخصی برای ارزیابی وجود ی
می جامعه  یا  ناحیه  یک  در  این  غذایی    4باشد. 

فراهم از:  عبارتند  به  محور  دسترسی  غذا،  بودن 
غذا.  دریافت  در  پایداری  و  غذا  مطلوبیت  غذا، 

غذایی و تأمین غذا برای بشر اهمیت تولید مواد
قدری است که حضرت علی )ع( در تفسیر آیه  به

الرض و استعمرکم  اسوره هود )هو انشاکم من   61
فرماید: خداوند به مردم امر کرده است  فیها( می 

بدین  تا  سازند  آباد  کشاورزی  با  را  وسیله  زمین 
ها و سایر  خوراکشان را از غالت و حبوبات و میوه 

ها تامین کرده و در آسایش زندگی کنند  روئیدنی 
عاملی،   در    (.1383)حر  کریم در    قرآنخداوند 

مثل بهشتی که به  "ده:  سوره رعد فرمو  35آیه  
شده که از زیر درختان نهرها جاری  متقین داده

اش همیشگی است این فرجام است و میوه و سایه
دوزخ  آتش  کافران  فرجام  اما  است  پرهیزگاران 

که نشانه در دسترس بودن و فراهم بودن  "است
  47چنین در آیه  (. هم 1388غذا است )رزاقی،  

سال پیاپی  هفت "سوره مبارکه یوسف آمده است:  
می  درو  هرچه  و  که  بکارید  اندکی  جز  کنید، 

. از این آیه چنین  "خورید با خوشه انبار کنیدمی 
ریزی و مدیریت منابع  شود که برنامه استنباط می 

غذایی موجب امنیت غذایی در جامعه باالخص  
امنیت    (.1388شود )رزاقی،  در دوران قحطی می 

به  م غذایی  اجتماعی  امنیت  تواند ی همراه 
ساز فرهنگ دینی در جامعه اسالمی باشد  زمینه 

صورت عادالنه شرطی که تمام افراد جامعه بهبه
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نکنند.   اسراف  و  باشند  داشته  دسترسی  غذا  به 

سوره قریش اشاره دارد به این   4و    3تفسیر آیات  
نکته دارد که نعماتی که خداوند در اختیار انسان 

ایجاد عبادت خد قرار است و خداوند داده زمینه 
داد و از ناامنی رهایی  ها را از گرسنگی نجاتآن

سوره انعام    141(. در آیه  1388بخشید )رزاقی،  
می آن"فرماید:  خداوند  میوه  هنگامی از  که  ها 

که  به نکنید  فراموش  ولی  بخورید  نشست  ثمر 
. از این آیه "هنگام چیدن حق آن را ادا کنیدبه

برمی  خود  چنین  هم  که  خدا  آید  نعمات  از 
شود. بهره  پرداخت  مستمندان  حق  هم  و  برند 

کند  مکارم شیرازی از این آیه چنین استنباط می 
برنامه  داشتن  و  که  اجرایی  کالن  های 

شده برای توزیع عادالنه تمامی مواهب ساماندهی 
جامعه  مختلف  اقشار  بین  غذا  نظیر  اقتصادی 
اسالمی خصوصاً اقشار محروم از ضروریات جامعه 

از شباهت    (.1381اسالمی است )مکارم شیرازی،  
توان به امنیت  برخی نعمات دنیوی و بهشتی می 

بهشت   و  اسالمی  آرمانی  جامعه  در  غذایی 
در   اهل    قرآنتوصیفی  بنابراین  رسید.  کریم 

به  دسترسی  بهشت  بهشتی  غذای  به  دائم  طور 
دارند، پس در جامعه اسالمی نیز باید دسترسی  

 (. 1388د )رزاقی، به غذا همیشگی باش
 
 احتکار -3-4

در   که  اقتصادی  آفات  جمله  شدت به  قرآناز 
ممنوع  و  حرام  اسالم  نظر  از  و  شده  نکوهش 

شود احتکار است. احتکار عبارتست از شمرده می 
مورد کاالهای  و  ارزاق  کردن  مردم انبار  نیاز 

هدف کمبود کاال و افزایش قیمت )میزراجانی  به
 در  احتکار امروزه  (.1398بیجارپسی و همکاران،  

عام، بلکه غذاییمواد شامل تنها معنای   نیست، 

 در را  صنعتی و معدنی کشاورزی، محصول نوعهر

احتکار در    (.1398)مرتاضی و داعی،   گیردمی بر
معنای ظلم، جمع و لغت از ریشه حکر است و به 

اثیر،   )ابن  است  نظر  ق(.    1421امساك  طبق 
احتکار بر شش چیز است: گندم،  های شیعه،  فقه 

جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون 
های در چهار سوره از سوره  (.1383)حر عاملی،  

اشاره به  قرآن احتکار  به  غیرمستقیم  شده  طور 
، سوره  2و    1است که عبارتند از سوره تکاثر آیه  

ها  که قالب طرح احتکار در آن  2و    1همزه آیه  
دلیل غفلت  و نکوهش احتکار به   برای بیان مذمت 
که قالب    34و سوره توبه آیه    29و سوره نساء آیه  

صورت نهی و نکوهش احتکار و بیان طرح آن به 
عذاب برای احتکار است. احتکار در نهایت موجب  

خوردن نظام اقتصادی و سلب امنیت و فساد  هم به
می  جامعه  در  تباهی  )میزراجانی  و  شود 

همکاران و  آیه  1398،  بیجارپسی  در  خداوند   .)
فرمود:    34 توبه  کسانی "سوره  ایمان  ای  که 

و  آورده کتاب(  )اهل  دانشمندان  از  بسیاری  اید 
خوردند و آنان  راهبان، اموال مردم را به باطل می

که طال و نقره  دارند و کسانیرا از راه خدا باز می 
سازند، و در راه خدا انفاق  را گنجینه )ذخیره( می 

بدهکنندنمی بشارت  دردناکی  مجازات  به   ،"  .
پیامبر در تفسیر این آیه فرمود: خوراك مردم را  

نمی احتکار  )طوسی،  کسی  گناهکار  مگر  کند 
زشت 1363 را  احتکار  پیامبر  و (.  سرقت  از  تر 

داند. زیرا احتکار دزدی مستقیم از مال مردم می 
باعث تورم و گرانی شده و گرانی نیز باعث فقر و 

  1413شود )شیخ صدوق،  موجب سرقت می فقر  
برای   ق(. الزم   احتکار موضوع  تحقق عناصر 

 -2کاال؛   کردن  انبار و حبس -1از:   عبارتند
 نبودن   -3 آن؛  به مسلمان مردم داشتن  احتیاج

 در کافی  اندازهبه   را کاال  که آن دیگری  شخص

اینانجام  -4 بگذارد؛ مردم اختیار  به کار دادن 

داعی،  قیمت رفتن  باال  نیت  و  )مرتاضی  کاال 
نهج سید   (.1398 در  از  رضی  نقل  به  البالغه 

از   (امیرالمومنین )ع  به مالک اشتر آورده است: 
احتکار جلوگیری کن، همانا رسول خدا )ص( از  
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ای  کرد. معامله بیع باید معامله آن جلوگیری می

آسان و براساس موازین عدالت و نرخی باشد که  
معا طرف  دو  خریدار  به  و  فروشنده  یعنی  مله 

هر پس  نشود.  به اجحاف  تو  فرمان  از  بعد  کس 
ممنوعیت احتکار، اقدام به آن نمود او را به آن  

روی کنی مجازات کن )حسینی حائری، که زیاده
(. یکی از مفاسد اقتصادی مهم در توزیع و 1317

تجارت، احتکار است. امام علی )ع( در نامه خود 
می  اشتر  مالک  بازرگانان  نبه  میان  در  ویسد: 

تنگ که  و  کسانی هستند  بخیل  بدمعامله،  نظر، 
احتکارکننده هستند که تنها با زورگویی به سود  

می بهخود  را  کاال  و  که  اندیشند  قیمتی  هر 
می  و  بخواهند،  سودجویی  این  که  فروشند 

گرانفروشی برای همه افراد جامعه زیانبار و عیب  
بناب زمامدار است.  بر  احتکار منع  بزرگی  از  راین 

می  باز  آن  از  )ص(  خدا  رسول  که  داشت کن 
(. از امام  1393زاد جویمی و تالشان،  )ابراهیمی

گران امید  به  که  کسی  درباره  )ع(  شدن  صادق 
می احتکار  را  آن  غذایی  شد.  مواد  پرسیده  کند 

قدری فراوان است  غذایی بهامام فرمود: اگر مواد
لی ندارد و اگر کم رسد، اشکاکه به همه مردم می 

به و  احتکار  است  نیست،  مردم  همه  نیاز  اندازه 
غذایی و وانهادن مردم، ناپسند است )کلینی،  مواد

اکرم )ص( میهم   (.1369 پیامبر  فرماید:  چنین 
هرگونه احتکاری که به مردم زیان رساند و قیمت  

ضرر آنان گران نماید، خیری در آن )کاالها( را به
)تمیمی،    قانون 60 ماده برابر  (.1385نیست 

آخرین کشور صنفی نظام  سال اصالحات  با 

کاال   از است عبارت احتکار ، 1392  نگهداری 

 و صالحذی   مراجع تشخیص  با عمده  صورتبه
 اضرار یا فروشیگران  قصدبه  آن از عرضه امتناع 

 طرف از عرضه اعالم ضرورت از  پس جامعه، به

مراجع یا تجارت  و معدن صنعت،  وزارت  سایر 

 نگهداری  تعریف، به این  توجه با . ربط ذی  قانونی

از  اعم انسان، موردنیاز و ضروری  کاالهای  مطلق

خوراك، پوشاك، مسکن، اقالم دارویی و غیره، بنا  
فروشی قصد گرانبه تشخیص مراجع قانونی و به 

به احتکار  مصداق  جامعه،  به  اضرار  شمار یا 
داعی،  می  و  )مرتاضی  صادق (.  1398آیند  امام 

)ع( فرمود: احتکار در موقع فراوانی اجناس چهل  
روز و در سختی و کمبود سه روز است که در ایام  
فراوانی هرچه از چهل روز بگذرد، محتکر ملعون  
است و در ایام سختی هرچه از سه روز بگذرد،  
)طوسی،   است  پروردگار  لعن  مورد  محتکر 

1363 .) 
 

 گیری نتیجه  -4
کشاورزی منبع اصلی تهیه غذای انسان است و  

کند،  جهت که مواد غذایی جامعه را تهیه می از آن
شغل از  شناخته یکی  الهی  مقدس  و  های  شده 

است   بوده  الهی  پیامبران  زمین شغل  آبادکردن 
و  غذا  تأمین  موجب  کشاورزی  توسعه  بنابراین 

می  غذایی  امنیت  امنیت  ایجاد  غذایی شود. 
می به اجتماعی  امنیت  زمینه همراه  ساز تواند 

باشد  اسالمی  جامعه  در  دینی  فرهنگ 
صورت عادالنه به  که تمام افراد جامعه بهشرطی به

غذا دسترسی داشته باشند و اسراف نکنند و از 
قدری است که  آن بهره گیرند. اهمیت تغذیه به 

نام مائده یعنی  را به  قرآنخداوند پنجمین سوره  
سفره غذایی نامیده است. توسعه و پیشرفت در 
باعث  کشاورزان  از  حمایت  و  کشاورزی  بخش 
ایجاد انگیزه برای تولید بهتر و بیشتر محصوالت 

می آنکشاورزی  از  نیاز  جاییگردد.  غذا  که 
العمر بشر برای حیات محسوب  همیشگی و مادام

موادمی  تولید  زیرساخت  ایجاد  با  غذایی شود، 
سالمت جسم، بلکه سالمت    تنهاعی نه سالم و طبی

می  تأمین  نیز  پاك  روح  و  سالم  تغذیه  گردد. 
شده است. امنیت  و روایات بیان  قرآنهمواره در  

می ایجاد  اجتماعی  امنیت  در غذایی،  کند. 
دسترس بودن مواد غذایی در فرآیند زمان سبب  
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اجتماعی   امنیت  نهایتاً  و  غذایی  امنیت  ایجاد 

وامل مختلفی که این امنیت  گردد. در کنار عمی 
به مخاطره می احتکار در جوامع را  اندازد بحث 

با توجه به محدودیت تولید و  اسالمی است که 
می  غذایی  مواد  دهد.  توزیع  رخ  احتکار  تواند 

عبارتست از انبار کردن ارزاق و کاالهای مورد نیاز  
آن   قیمت  افزایش  و  کاال  کمبود  هدف  با  مردم 

پیا  است.  شده  میتعریف  )ص(  فرماید:  مبر 
نمی احتکار  کسی  را  مردم  مگر  خوراك  کند 

زشت را  احتکار  پیامبر  و گناهکار.  سرقت  از  تر 
داند. زیرا احتکار دزدی مستقیم از مال مردم می 

و  کاال  ناعادالنه  توزیع  و  گرانی  تورم،  باعث 
مایحتاج مردم شده و گرسنگی و فقر را در جامعه 

می  نقطه    د.دهگسترش  امنیت  احتکار  مقابل 
های غذایی است و سبب فساد در جامعه و بحران

 قرآنعلت تأکید  گردد.  اقتصادی و اجتماعی می 
دلیل آثاری است که  بر نهی و نکوهش احتکار به 

حوزه اعتقادی در  اقتصادی،  مختلف   -های 
اجتماعی، دنیوی و اخروی بر جوامع بشری وارد  

کاال و انباشت  که با انبار کردن  آورد مانند اینمی 
شود  ثروت مانع از ترویج فرهنگ کار و تالش می

بهم  که  زننده و  است  معتدل  اقتصادی  نظام  ی 
جامعه  در  تباهی  و  فساد  و  امنیت  سلب  سبب 

عام،  در احتکار امروزه گردد.  می   تنها معنای 

 محصول  نوع هر  نیست، بلکه  غذایی مواد شامل

د. که  گیربر می  در  را صنعتی و معدنی کشاورزی،
با توجه به نقش مواد غذایی در تأمین نیازهای  
بیشتر   احتکار  مباحث  امروزه  جامعه،  یک  افراد 
آن   قیمت  افزایش  و  غذایی  مواد  محور  حول 

منظر برای افراد یک جامعه  مطرح است و از این
به  سبب  احتکار  است.  اهمیت  خوردن هم دارای 

مباحث عرضه و تقاضا شده و اقتصاد خانوارهای 
کند  دست را دچار تزلزل و بحران میر و تهی فقی

های اجتماعی و تر آن بحرانکه در شکل کامل
گردد. در کشورهای  شکاف طبقاتی را منجر می

دارای   آن  مردمان  که  ایران  مانند  اسالمی 
اعتقادات مذهبی باالیی بوده و عمل به اصول و 

الزم را  الهی  میقوانین  مباحث  االجرا  دانند، 
ا به  روایات  مربوط  و  آیات  به  توجه  با  حتکار 

این فعل حرام کارساز می  از  تواند در جلوگیری 
شدن به این آیات و روایات همراه باشد. متوصل 

می  جامعه  در  آن  کردن  گوشزد  در  با  تواند 
امنیت  ایجاد  و  احتکار  از  و جلوگیری  غذایی 

اجتماعی و نهایتاً دستیابی به یک اقتصاد سالم  
 نقش ایفا کند.  
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 کریم قرآناهمیت خاک از دیدگاه 
 

 مجید دانش 
 

 یعی ساری  استادیار گروه علوم و مهندسی خاك، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
 ( m.danesh@sanru.ac.irنویسنده مسئول: )

 
 چکیده 

ول ها، در طخاک، مجموعة فعالی است که در سطح زمین، از اثر مشترک آب، هوا و موجودات زنده بر سنگ 
ملی و بستر حیات،   ةعنوان منبع طبیعی، سرمای خاک به آید. همچنین،  وجود می زمان و پس از تکامل تدریجی به 

از زنجیره غذایی   نیز سایر مخلوقات دارد و در واقع بخشی  نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و 
. لزوم توجه به این منبع زندگانی تا آنجاست که خداوند متعال در  باشداز خاک می   نیز  انسان و سایر حیوانات
ها و نخل  زمینی که در آن میوه   ،را برای مردم گسترده کرد  و زمین  فرماید:( می 12الی  10سورۀ الرحمن )آیات  
وضوح دیده به   قرآن. اهمیت خاک و زمین در های دارای سبوس و گیاهان معطر است و دانه   ،دارای غالف هست 

مکرراً به خلقت انسان از خاک خشک )صلصال(، گل )طین( و خاک کامل )تراب( و    قرآنشود. خداوند در  می 
های متنوع خاک )و زمین( در زندگی انسان و حیوانات، ینش اشاره کردند. همچنین از ویژگی نیز مراحل آفر

کتابی فراگیر بوده که به علم   قرآنکشاورزی، پروردن گیاهان، تصفیة آب و ...، سخن گفته شده است. بنابراین  
دارای اهمیت بسیار باالیی  ، نعمت الهی و مطهر بوده و  قرآنشناسی نیز پرداخته است. خاک از دیدگاه  خاک
کیزه و طیب دارد. لذا سورۀ مائده، اشاره به خاک پا  6، سورۀ نساء و نیز آیة  43ای که در آیة  گونههباشد. بمی 

گرداند. با توجه به اهمیت ویژۀ  برآنکه قابلیت پاالیش و تطهیر خود را دارد، انسان را نیز پاکیزه می خاک، عالوه 
از دیدگاه اراضی  و  و    قرآن  خاک  لزوم حمایت  و آثاری که در حیات بشر و چرخة محیط زیست دارد،  کریم، 

 گردد. حفاظت از این منبع الهی، بیش از پیش، نمایان می 
 

 ، کشاورزی قرآنشناسی، زمین، واژگان کلیدی: انسان، خاک

 
 مقدمه

لحاظ کشاورزی، خاك به مجموعۀ فعالی گفته  به
شود که در سطح زمین، از اثر مشترك آب،  ی م

بر   جانوران(  و  )گیاهان  زنده  موجودات  و  هوا 
ول زمان و پس از تکامل تدریجی ها، در طسنگ

می به )وجود  خاك  6آید  تعریف،  این  با  لذا   .)
جان و ثابت و کشاورزی و زراعی، یک محیط بی

نیست،   سانتیمتر سطحی  چند  به  محدود  فقط 
مادۀ زنده، پیچیده و متحرك محسوب  بلکه یک  

ادی به آن اضافه و  شود که در طول زمان، مومی 
خارج آن  از  شکل  یا  تغییر  نتیجه،  در  و  شده 

همچنین،  یافته بهاست.  منبع  خاك  عنوان 
ملی و بستر حیات، نقش اساسی    ۀطبیعی، سرمای

سایر   نیز  و  بشری  جوامع  رشد  و  استقرار  در 
خشی از زنجیره غذایی  مخلوقات دارد و در واقع ب
حیوانات سایر  و  می  نیز   انسان  خاك  .  باشداز 

به خاك جهان  شهرها،  های  توسعه  دلیل 
شیوه جنگل  کاربری زدایی،  و  مدیریت  های 

ناپایدار سرزمین، آلودگی، چرای مفرط و پدیده  
 دارند  قرار  نابودی   خطر  معرض  در  تغییر آب و هوا

 سالم  یزندگ باشند خطر در هاخاك کهمادامی و
باشد.نمی   نیز داشته  چندانی  مفهوم  لزوم    تواند 

توجه به این منبع زندگانی تا آنجاست که خداوند  
)آیات   الرحمن  سورۀ  در  (  12الی  10متعال 

»وَمی  )ٱفرماید:  لِلْأَنَامِ  وَضَعَهَا  فِیهَا  10لْأَرْضَ   )
وَ ذَاتُ  ٱفَاکِهَۀٌ  )ٱلنَّخْلُ  و11َلْأَکْمَامِ  ذُو ٱ(  لْحَبُّ 
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وَٱ )ٱلْعَصْفِ  مردم   (؛12لرَّیْحَانُ  برای  را  زمین  و 

کرد میوه   ،گسترده  آن  در  که  نخل زمینی  و  ها 
دانه  ،دارای غالف هست و  هو  ای دارای سبوس 
عبارت  ه(. لذا، زمین و ب5).  «گیاهان معطر است

دیگر   و  بشر  انتفاع  و  آسایش  برای  دیگر خاك، 
گی سالم و پایدار زندمخلوقات آفریده شده است.  

ك خا  ،باشد زیراپذیر نمیسالم امکان  بدون خاك
می  تامین  را  غذایی  امنیت  بنابراین،  کندسالم،   .

آن،  از  حفاظت  و  مراقبت  لزوم  و  خاك  مسألۀ 
گونه که رهبر  کند، همان ای پیدا می اهمیت ویژه

فرسایش خاك "اند:  معظم انقالب نیز بیان داشته 
بشود   بعد  که  نیست  جبرانش  چیزی  آسانی  به 

مهم آب  قضیۀ  از  خاك  قضیۀ  ما  کرد.  است؛  تر 
مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست،  

برای تهیۀ آب راه فراوانی وجود دارد؛ لکن  های 
ها دیگر وجود برای تهیۀ خاك حاصلخیز، این راه

بی  یعنی  محیط  ندارد.  حفظ  مبانی  به  توجهی 
را  مشکالتی  چنین  یک  اوقات  گاهی  زیست، 

آورد؛ آسیبی نیست که بشود ]جبران وجود می به
می  خب،  پیش کرد[،  می شود  کرد،  شود گیری 

 (.  2) "عالج کرد
 

 قرآن اهمیت زمین و خاک در 
خاك یکی از شرایط مهم پیدایش حیات و تمدن 

این پدیده طبیعی    شناختروی کره زمین است و  
زنده موجود  هر  زندگی  در  بسیار  که  نقش  ای 

می ایفا  را  است  ، کندمهمی  ضروری  و  . الزم 
فرماید:  سوره مبارکه اعراف می  58خداوند در آیه  

»وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذی خَبُثَ  
نُصَ کَذالِکَ  نَکِداً  إِلّا  لِقَوْمٍ  الیَخْرُجُ  الْآیاتِ  رِّفُ 

و مستعد(، گیاهش به  )یَشْکُرُونَ؛ سرزمین پاکیزه  
هاى ناپاك روید، امّا سرزمین فرمان پروردگار مى 

شوره بى)و  و  اندك  گیاه  جز  آن  زار(،  از  ارزش، 
ایننمى )خود روید،  آیات  گروهى   (گونه  براى  را 

مى  شرح  شکرگزارند،  بنابراین (5)  دهیم« که  ؛ 

طبیعی    ۀ متنوع )طیب و خبث(دخاك یک پدی
نوع شرایط جا و در همهاست که عموماً در همه

تواند حضور داشته باشد. خاك آب و هوایی می
عنوان ماده اولیه خلقت انسان و جایگاه نهایی  به

سورۀ   20ای که در آیۀ  گونه هاست؛ ب  بدن انسان
تُرَابٍ وَمِنْ ءَایَاتِهِ أَنْ خَلَقَکُم مِّن  "فرماید:  روم می

و یکی از آیاتش این  ) "ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ
است که: شما را از خاك آفرید و سپس ناگهان  

می  منتشر  که  هستید  همچنین  شویدبشری   .)
از عناصری است که تقریباً تمام نیازهای   خاك،

مادی انسان را در خویش نهفته دارد، از طرفی 
مو مهمی  ادر  بحث رد  می ت  همچون  تواند طهیر 

جایگزین آب و عامل پاکی و آمادگی انسان برای 
خاك  ؛  قرآندینی گردد. بر اساس  انجام فرایض  

نعمتتواضع،  منشأ   و  برکت  های سخاوت، 
ای در درون  مختلفی برای بشر است که وقتی دانه

گیرد، یک خوشه را به انسان تحویل آن جای می
می   دهدمی  محصول  برابر  آب دهد()چندین   ،  
های  جای آن چشمهکند و به آلود را جذب می گل

می بیرون  را  بدنزالل  را حمل ریزد،  زنده  های 
کند و اجساد مردگان را در درون خود دفن می 
کند و منبع عظیمی برای ذخیره آب و تصفیه  می 

به استآن  حیات  منبع  کریم   قرآندر  .  عنوان 
)و    معنی زمینبار از واژه »أرض« به  46بیش از  

، سخن به میان آمده است و در بسیاری از ك(خا
عنوان محل کسب روزی انسان موارد از خاك به

  ۀ سور  12خداوند سبحان در آیه    .یاد شده است
می  مِنْ  مؤمنون  الْإِنْسانَ  خَلَقْنَا  لَقَدْ  »وَ  فرماید: 

ای  یقین، انسان را از عصاره سُاللَۀٍ مِنْ طینٍ؛ و به 
لذا آغاز آفرینش انسان از  ؛  (5)  از گِل آفریدیم«
:  ند)ص( فرمود  بی مکرم اسالمن  .خاك بوده است

»زمین برای من محل سجده و طهارت قرار داده 
مطهرات   از  آب،  همانند  خاك  لذا  است«؛  شده 

:  ند)ع( نیز فرمود  شود و امام صادقمحسوب می
داده  قرار  پاکیزه  خاك  مانند  را  آب  »خداوند 
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ات تراب )آفرینش  کریم؛ از کلم  قرآن«. در  است

  8بار، طین )آفرینش از گل(    6انسان از خاك(  
میان  بار، سخن به   4بار، و صلصال )گل خشک(  

کامالً  آورده شده،  نامبرده  کلمۀ  سه  است.  شده 
روند و کار می هموازات هم بمترادف هم بوده و به

به  را  البته  انسان  خلقت  مختلف  مراحل  نوعی 
را از مخلوط آب و  دهد. خداوند، انسان  نشان می 

خاك، یعنی گل، خلق نمود. بنابراین، سرشت و  
است.   خاك  از  انسان  جسمانی  بنیان 

معدنی  طوری همان و  آلی  مواد  از  خاك  که 
شده است، بدن انسان نیز متشکل از این  تشکیل

از   انسان  شدن  آفریده  اهمیت  است.  بخش  دو 
آیۀ   در  آن،  معاد  و  طه    55خاك  مِنْهَا  "سورۀ 

تَارَۀً خَلَقْنَ نُخْرِجُکُمْ  وَمِنْهَا  نُعِیدُکُمْ  وَفِیهَا  اکُمْ 
به   "أُخْرَى  و  آفریدیم  از خاك  را  باز )شما  خاك 

کنیم(،  گردانیم و بار دیگر از خاك خارج می می 
میبه دیده  )وضوح  مبارکۀ  1شود  سورۀ  در   .)
آیۀ  آل تُرَابٍ "  59عمران،  مِن  ءَادَمَ خَلَقَهُ  کَمَثَلِ 

لَ قَالَ  فَیَکُونُثُمَّ  کُن  خاك   ."هُ  اهمیت  مشخصاً 
ای که پروردگار نژاد بشر گونه هشده است، ب بیان 

را ابتدا از خاك کامل خلق کرده و سپس با فرمان  
نافذ خود او را زنده )دارای روح خود( گردانید و 

داد.   بودن،  موجود  فرمان  او  مکارم به  استاد 
 پس از   ،عمرانسوره آل   59  ۀشیرازی در ذیل آی

منظور از )خلقه من    گوید:شرح شأن نزول آیه می 
تراب( در آفرینش آدم همان آفرینش جسم آدم 

است او  مادی  جنبه  قرین  ،و  به  مطلب  این    ۀ و 
می جمله بدست  بعدی  به  های  اشاره  که  آید. 

گوید »ثم قال  کند و میآفرینش حیات و روح می
له کن فیکون« »سپس به او گفت موجود شو، او  

آفرینش هم   فرمان  با  یعنی  گردید.«  موجود 
ه شد  دمید  )خاك(  »حیات و روح« به کالبد آدم

مراحل مختلف آفرینش انسان و نیز مواد (.  5و    3)
  قرآن های متعدد  کار رفته در خلقت او در سورههب

همچون: انعام، حج، مؤمنون، مؤمن )غافر(، روم، 

(.  1سجده، رحمان، مرسالت و طارق آمده است )
ای از آفرینش ها به مرحلهر یک از این سوره در ه

کاررفته برای هانسان اشاره شده است و واژگان ب 
هر مرحله نیز متفاوت و متمایز است. همچنین،  

آیۀ   واقعه    47در  أَئِنَّا  "سورۀ  وَعِظَاماً  تُرَاباً  وَکُنَّا 
شدن انسان شدن و نیز زنده خاك  ، به"لَمَبْعُوثُونَ

گ اشاره دارد. شاید به جرأت )از خاك( پس از مر
فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم  "،  5بتوان گفت که سورۀ حج، آیۀ  

مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَۀٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَۀٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَۀٍ  
وَنُقِرُّ فِی   لَکُمْ  لِّنُبَیِّنَ  لْأَرْحَامِ ٱمُّخَلَّقَۀٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَۀٍ 

، یکی  " مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًامَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ
از بارزترین آیات در تشریح مراحل ایجاد انسان 

بمی  گامگونه ه باشد  که  ایجاد  ای  ترتیبی  های 
انسان شامل: تراب )خاك(، نطفه )اسپرم(، علقه 
)لختۀ خون چسبیده( و مضغه )تکۀ گوشت( و در 
انسان )طفل(، در آن تشریح شده ایجاد   نهایت 

آیۀ   مؤمنون  سورۀ  در  خَلَقْنَا 12است.  »وَلَقَدْ   ،
لْإِنسَانَ مِن سُلَالَۀٍ مِّن طِینٍ« به خلقت انسان از ٱ

لْإِنسَانَ  ٱ، »خَلَقَ  14طین )گل(؛ سورۀ رحمان آیۀ  
به خلقت انسان از صلصال «  لْفَخَّارِٱمِن صَلْصَالٍ کَـ

شده است. همانطورکه گفته  )گل خشک(، اشاره
باشند.  طین و صلصال مترادف هم می شد، تراب،  

تراب بیانگر خاکی کامل شامل موادآلی و معدنی،  
آمادۀ   و  ناپخته  خشک  گل  بیانگر  صلصال 

اضافهشکل و  طین دهی  و  آن،  بر  آب  شدن 
خاك  هب و  آب  مخلوط  از  متشکل  گلی  معنای 

باشد. همچنین سورۀ  )همچون جسم انسان(، می 
خَلَقَکُم مِّن طِینٍ« به طین؛  لَّذِی  ٱ »هُوَ    2انعام، آیۀ  

آیۀ   روم  به   20و در سورۀ  تُرَابٍ«  مِّن  »خَلَقَکُم 
نژاد بشر، اشاره شده است   ایجاد  تراب و سپس 

در  5) همچنین  ارض قرآن(.  اهمیت  به  مکرراً   ،
)زمین(، و لزوم توجه به آن اشاره شده است. واژۀ 

طور غیرمستقیم  ه ارض )زمین( در زبان عربی، ب
های آن اشاره و عوارض سطحی و پدیده به خاك  

گونه که در زبان انگلیسی نیز واژگانی  دارد. همان
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 ,terrain, land, earth, terrestrialهمچون:  

terra,…    ،ولی بوده  زمین  لغوی  معنای  بیانگر 
بهب نیز  خاك،  تخصصی  گرفته  ه معنای  کار 

کریم تا    قرآنشوند. اهمیت زمین از دیدگاه  می 
 61اوند متعال در سورۀ هود آیۀ آنجاست که خد

لْأَرْضِ«، او خدایی ٱفرمایند: »هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ  می 
لذا در   بیآفرید.  از زمین  را  ،  قرآناست که شما 

خاك  مفهوم  راستای  در  و  مترادف  ارض،  واژه 
می کامل(  مهم )خاك  از  برخی  و باشد.  ترین 

های زمین و خاك از دیدگاه ترین ویژگی مشخص
بقره،    (: 5باشد )یم شامل موارد زیر میکر  قرآن
ب ٱ،  22آیۀ   زمین  فِرَاشاً:  فرش هلْأَرْضَ  عنوان 

ب البته  و  آسایش  و  گستردنی  طور ه )وسیلۀ 
 غیرمستقیم بیانگر فرآیند توزیع خاك در سطح(.

لْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا  ٱ، یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ  61بقره، آیۀ  
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا: زمین محلی برای   وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا

سبزیجات  و  گیاهان  انواع  رویش  و  کشاورزی 
)اشاره به فراهم آوردن مواد غذایی توسط خاك  
رفع  برای  کشاورزی  عملیات  انجام  و  حاصلخیز 

انسان(. آیۀ    نیازهای  حَلَالًا  ٱ،  168بقره،  لْأَرْضِ 
محلی  و  است  طیب  خود  )خاك(  زمین  طَیِّباً: 

پاکیزه  برای   و  حالل  رزق  آوردن  بدست 
و دامداری  می   )کشاورزی،  آیۀ   باشد....(  حجر، 

و19َ پروردگار ٱ،  توسط  زمین  مَدَدْنَاهَا:  لْأَرْضَ 
گسترده شده است )اشاره به فرآیند توزیع مکانی  

آیۀ   حج،  اراضی(.  و  مُخْضَرَّۀً:  ٱ ،  63خاك  لْأَرْضُ 
به خاك حاصلخیز و وفور  )اشاره  زمین سرسبز 

گیاهی(.  آب پوشش  نیز  و  موادآلی  آیۀ   و  نمل، 
لْأَرْضَ قَرَاراً: زمین محلی برای ٱ، 64، غافر آیۀ 61

آرامش و استقرار )اشاره به ساختار زمین و خاك  
امکان   و  ساز  و  ساخت  برای  هموار،  و  استوار 

آیۀ   عنکبوت،  وَاسِعَۀٌ:  56زندگی(.  أَرْضِی  إِنَّ   ،
)ب خاك  بودن  بسیط  و  وسیع  به  رای  اشاره 

 
1- Resilience  

های مختلف اراضی(. کاربردهای مختلف، کاربری 
لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا: اشاره به  ٱ، وَیُحْیِی  19روم، آیۀ  

خصلت  اثر  )در  خاك  احیای  و  بازیابی  قابلیت 
ارتجاع ویژگی  نیز  و  اشارۀ    1پذیریبافرینگ  آن، 

غیرمستقیم به فرآیند بازیابی و اصالح اراضی پس 
نَسُوقُ  ،  27از تخریب و تنزل اراضی(. سجده، آیۀ  

ما این آب زَرْعاً:    بِهِ  فَنُخْرِجُ  لْجُرُزِٱ  لْأَرْضِٱ  إِلَى  لْمَاءَٱ
به میرا  بایر  پدید  زمین  روئیدنی  آن  با  و  رانیم 
بع آب و )اشاره به استفادۀ صحیح از منا   آوریممی 

اراضی،   شدن  بایر  از  جلوگیری  جهت  خاك 
گذاری اراضی جهت ذخیرۀ آب  غیرمستقیم آیش

و  تولیدی  توان  بازیابی  و  غذایی  مواد  و 
آیۀ   فصلت،  خاك(.    لْأَرْضَٱ،  39حاصلخیزی 

دارد  افتادگی خاك  و  فروتنی  به  اشاره  خَاشِعَۀً: 
آنچه می)هر  شود،  کشت  خاك  در  و که  پذیرد 

،  10و زخرف، آیۀ    53طه، آیۀ  .  اند(پروررا میآن
مَهْداً: زمین محل آسایش و آرامش )اشاره    لْأَرْضَٱ

بهره و  کاربردها  منابع  برداری به  از  مختلف  های 
، 48خاك و اراضی جهت رفاه بشر(. ذاریات، آیۀ  

آماده   لْأَرْضَٱوَ به  اشاره  )و فَرَشْنَاهَا:  زمین  شدن 
)غیرمستقیم معاش  و  زیستن  برای  ،  خاك( 

جَعَلَ ،  15ملک، آیۀ    سازی بستر کشاورزی(.آماده
ذَلُولًا: اشاره، خداوند زمین )خاك( را   لْأَرْضَٱلَکُمُ  
ای )رام( آفرید که انسان بتواند از آن برای  بگونه 

بهره خویش  نیازهای  و  کند  منافع  برداری 
...(. نوح، آیۀ   )کشاورزی، ساخت و ساز، معدن و

آری و خدا بود   نَبَاتاً:  لْأَرْضِٱ  مِّنَ  أَنبَتَکُم  للَّهُٱوَ،  17
که شما را چون گیاه از زمین به نحوی ناگفتنی  

نیز   رویانید. و  خاك  از  انسان  خلقت  به  )اشاره 
آیۀ  نوح،  حاصلخیز(.  خاك  در  گیاهان  پرورش 

بِسَاطاً: گسترده شدن زمین و خاك    لْأَرْضَٱ،  19
توزیع به  )اشاره  مخلوقات  انتفاع  مکانی    جهت 

کِفَاتاً:    لْأَرْضَٱ،  25مرسالت، آیۀ    خاك و اراضی(.
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به  اجتماعی  اشاره  زندگی  و  رابطۀ زمین )خاك( 

بر  زنده  )انسان  آن انسان  از  و  زندگی  آن  روی 
نگاه استفاده می  داری  کند و مردگان را در خود 

 کند(. می 
: اشاره به رابطۀ زمین )و اداًمِهَ  لْأَرْضَٱ،  6نبا، آیۀ  
معاش و رفاه بشر )زمین و خاك، برای    خاك( با

رفاه انسان و سایر مخلوقات منتفع از آن، خلق  
 ذَالِکَ   بَعْدَ  لْأَرْضَٱوَ،  30نازعات، آیۀ    شده است(.

. )غیرمستقیم  و زمین را بعد از آن گستردهدَحَاهَا:  
)خاك   خاك  مکانی  توزیع  رابطۀ  به  دارد  اشاره 

وَفِی ،  20آیۀ  ذاریات،    متنوع( و تنوع مواد مادری(.
هم در زمین آیاتی هست لِّلْمُوقِنِینَ:    ءَایَاتٌ  لْأَرْضِٱ

)با مطالعۀ سطح زمین یا درون   برای اهل یقین 
می  پی خاك،  پروردگار  عظمت  به   برد(.توان 
آیۀ   شَقَقْنَا  26عبس،  ثُمَّ  شَقّاً:  ٱ،  و سپس  لْأَرْضَ 

ها  دانهوسیله  زمین را باز به کیفیتی ناگفتنی و به
خاك    شکافتیم. نفوذپذیری  قابلیت  به  )اشاره 

طارق، آیۀ    زنی گیاهان(.جهت رشد ریشه و جوانه
و12َ ذَاتِ  ٱ،  به لصَّدْعِ:  ٱلْأَرْضِ  سوگند  پر  و  زمین 

چشمه  شکاف و  گیاهان  سر )که  آن  از  سارها 
)اشاره به نفوذپذیری خاك نسبت به    آورند(.می بر

غیرمستقیم و  گیاهان،  رشد  و  به    آب  اشاره 
پدیده و  آیۀ    های سطح زمین(.عوارض  ،  5حج، 

لْأَرْضَ هَامِدَۀً: اشاره دارد به آرام و غیرفعال  ٱوَتَرَى  
زمستان(،   فصل  )در  زمین  ظاهری  بودن 
درحالیکه در درون آن فعل و انفعاالت در حال 
دارد   ادامه  آن،  درون  حیات  و  است  رخدادن 

ذخیره و  تقویت  فصل )خصلت  در  خاك  ای 
آماده ز و  بهار(. مستان  فصل  برای  یوسف،   شدن 

خَزَائِنِ  55آیۀ   به ٱ ،  اشاره  گنج لْأَرْضِ:  و وجود  ها 
بی  بمعادن  )و  )خاك(  زمین  در  طور هشمار 

با  به  اشاره  بودن خاك دارد(. غیرمستقیم    ارزش 
لْأَرْضِ: اشاره ٱلسَّمَاءِ وَٱ، بَرَکَاتٍ مِّنَ 96اعراف، آیۀ 

بودن ز زمین و با ارزشهایی ابه برکات و نعمت
الهی   برکت  اراضی،  و  خاك  )خاك(؛  زمین 

لْأَرْضَ عُیُوناً: اشاره  ٱ، وَفَجَّرْنَا  12قمر، آیۀ    هستند. 
)خاك(   های زالل از دل زمین به جوشش چشمه

)قابلیت ذخیرۀ آب و استخراج آن و نیز خصلت 
زلزله، آیۀ    سازی و تصفیۀ آب توسط خاك(.پاك

در آن روز زمین اخبار دِّثُ أَخْبَارَهَا:  ، یَوْمَئِذٍ تُح4َ
می  شرح  را  خود  اسرار  به دهدو  دارد  )اشاره   .

زمین  رخدادهای  بررسی  با  امکان  شناختی 
های سطح آن؛ استفاده از مطالعۀ زمین و پدیده 

ایجاد پدیده سبب  غیرطبیعی  و  طبیعی  های 
گردد که تغییراتی در پروفیل خاك )زمین( می 

ث خاك،  و  زمین  می در  ضبط  و  با بت  و  شود 
 ها پی برد(.توان به آنبررسی پروفیل خاك، می

لْأَرْضُ: ٱلسَّبْعُ وَٱ لسَّمَاوَاتُ  ٱ، تُسَبِّحُ لَهُ  44اسراء، آیۀ  
اشاره دارد به آنکه زمین )خاك و موجودات آن( 
دائم درحال تسبیح خداوند، هستند )شکرگزاری  

عالوه لذا  خالق،  عالم،  از  موجودات  و  بر  زمین 
تسبیح   و  شکرگزاری  فهم  دارای  نیز  خاك 

کریم، از فهم ما خارج   قرآنگفتۀ  باشند که به می 
لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ(. زخرف، آیۀ  است )وَلَـکِن 

ها و در آن برایتان راه ، وَجَعَلَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا:  10
القعرهای طبیعی و یا وجود خط)اشاره به  قرار داد
شده در سطح زمین توسط انسان ای ایجادمسیره
لْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ:  ٱ، وَإِلَى  20غاشیه، آیۀ    و دام.

)اشاره به    گسترده گشته؟  گونهو به زمین که چ 
الیۀ فعال زمین، پراکندگی و توزیع مکانی مواد  
خاك(.  جغرافیای  مبحث  نیز  و  خاك  و    مادری 

زَّیَّنَتْ: اشاره به  ٱ لْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱ،  24یونس، آیۀ  
پتانسیل، قابلیت بارآوری و کیفیت خاك )زمین  

شمس،    سازد(.خود را برای کشت و کار آماده می
و سوگند به زمین و لْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا:  ٱ، و6َآیۀ  

آن بگستردآنکه  )توزیع  را  پراکندگی  به  اشاره   .
ها مکانی و جغرافیای خاك و اراضی( )تنوع خاك

، خَلَقَکَ  37وع مواد مادری(. کهف، آیۀ  دلیل تنهب
نُّطْفَۀٍ: اشاره به آفرینش انسان  مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن 
ابتدا از خاك و سپس از نطفه )همچنین فاطر،  
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لَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ ٱ، هُوَ  68(. غافر، آیۀ  11

  وندخدا مِن نُّطْفَۀٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَۀٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلًا:
است که شما را از خاك و سپس از نطفه و آنگاه  

بی علقه  به آاز  آنگاه  و  را فرید  شما  طفل  صورت 
لْإِنسَانَ ٱ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا  26. حجر، آیۀ  کندبیرون می 

مَّسْنُونٍ:   حَمَإٍ  مِّنْ  صَلْصَالٍ  ما  مِن  تحقیق  به  و 
  آفریدیم.ای سیاه  انسان را از گلی خشکیده از الیه

)مواد   خشک  خاك  از  انسان  خلقت  به  )اشاره 
به  همانهمعدنی(  دارد،  آلی  مواد  که طوری مراه 

بدن انسان نیز از موادمعدنی و آلی تشکیل یافته  
 است(. 

 

 گیری نتیجه
  قرآنوضوح در  شناسی، به بنابراین مباحث خاك

شود. برای مثال، سورۀ رعد، آیۀ  کریم یافت می 
»وَفِی  4 مِّنْ لْأَرْٱ،  وَجَنَّاتٌ  مُّتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ  ضِ 

یُسْقَى   صِنْوَانٍ  وَغَیْرُ  صِنْوَانٌ  وَنَخِیلٌ  وَزَرْعٌ  أَعْنَابٍ 
لْأُکُلِ إِنَّ ٱبِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِی  

یَعْقِلُونَ؛   لِّقَوْمٍ  لَئَایَاتٍ  ذَالِکَ  زمین،  فِی  در 
و با باغهائی از انگور    های پهلوی هم هستقطعه

و کشت و نخل، از یک بن و غیر یک بن، که از 
های بعضی از  شوند، و ما میوهیک آب سیراب می

ایم، که در اینها آنها را بر بعضی دیگر مزیت داده
«. این  هاستبرای گروهی که تعقل کنند عبرت

آیۀ شریفه به این نکات اشارۀ کاملی دارد: خاك  
الیه مختلفاز  دارای    های  و  است  شده  تشکیل 

های مختلف  باشد؛ وجود کاربری انواع متفاوت می 
ها؛ تفاوت در پتانسیل اراضی بر اساس انواع خاك
خاك بارآوری  قابلیت  محصوالت و  تهیۀ  ها؛ 

ها و نیز بحث استفاده از اراضی مختلف از خاك
هر  خاص  گیاهان  )کشت  آن  تناسب  اساس  بر 

قِطَعٌ  "نظور از  منطقه بر اساس خاك منطقه(. م 
هایی است که  ، وجود تنوع در خاك"مُّتَجَاوِرَاتٌ

که از نظر  ظاهر در مجاورت هم هستند درحالیبه
های خصوصیات کامالً متفاوتند. برای مثال، خاك

شور و شیرین، هرکدام محصوالت مخصوص خود  
می خاكرا  یا  خاكپرورانند،  و  سبک  های  های 

استعداد   دارای  کشت  سنگین  در  خود  ویژۀ 
و  خاك  پتانسیل  بحث  لذا،  هستند.  محصوالت 

ها، اراضی و استفاده از اراضی بر اساس تناسب آن
(. خاك از  5شود )وضوح دیده می در این آیه به

، برکت و نعمت الهی بوده و دارای  قرآندیدگاه  
ای که در آیۀ  گونهه اهمیت بسیار باالیی است. ب

آیۀ  43 نیز  و  نساء  سورۀ  آمده    6،  مائده،  سورۀ 
، اشاره به خاك پاکیزه  فَتَیَمَّمُواْ صَعِیداً طَیِّباًاست:  

عالوه خاك،  لذا  دارد.  طیب  قابلیت    برو  آنکه 
پاالیش و تطهیر خود را دارد، انسان را نیز پاکیزه  

)می  چنان5گرداند  از  که  (.  متعددی  آیات  در 
)خاك   قرآن پاك  خاك  از  استفاده  به  کریم 

مجاورت باد و تابش خورشید و در سطحی که در  
بهبلندی  دارد(  وجود  پاكها  در عنوان  کننده 

امروز   .جایی که آب وجود ندارد، تأکید شده است 
  ریزموجودات خاطر داشتن  ثابت شده که خاك به 

مى آلودگیفراوان  این تواند  ببرد،  بین  از  را  ها 
کردن مواد  ها تجزیهکه کار آن  ها،میکروارگانیسم 

ها است  عفونت ها و  آالیندهبردن انواع  از بین آلى و  
در سطح زمین و اعماق کم که از هوا و    معمواًل

فراوانند،    ؛توانند استفاده کنند نور آفتاب بهتر مى
هاى حیوانات و یا  که الشههمین دلیل هنگامى به

بدن انسان پس از مردن زیر خاك دفن شود و 
ها مین گوناگونى که روى ز  های آالیندههمچنین  

نسبتاًمى  مدت  در  تجزیه  باشد،  و کوتاهى  شده 
حمله  بر خاك،میکروارگانیسماثر  از   های  پس 

مسلم است    رود.بین می از    آلودگیکانون  مدتی،  
کر نبود  خاك  در  خاصیت  این  در   ۀاگر  زمین 

میکوتاهى  مدت زیست  قابل   اصواًل  گردید.غیر 
مواد شبیه  خاصیتى  و آنتى   خاك  دارد  بیوتیک 

میکربأت کشتن  در  آن  فوقثیر  زیاد  ها  العاده 
نیست  نه  (پاك)بنابراین خاك  . است آلوده  تنها 

برند  بین  از  از ها است و مىآلودگی  ۀبلکه  تواند 
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این این با  شود،  آب  جانشین  حدودى  تا  نظر 

میکر یعنى  است،  آب حالل  که  را  بوتفاوت  ها 
مىحل خود  با  و  خاك  کرده  ولى  برد، 

استبومیکر خاك  (.  4)  کش  در   فعالاهمیت 
های خاك  زدودن آلودگی  دالیلبه  یزیستچرخۀ  
های زیرزمینی و همچنین از  آب  ، تصفیۀسطحی

آلودگی  بردن  محیط بین  هوای   ،زیست  های 
سوره   7خداوند متعال در آیه    .غیرقابل انکار است

وَ   ۀمبارک مَدَدْناها  الْأَرْضَ  »وَ  است:  فرموده  ق 
أَلْقَیْنا فیها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا فیها مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهیجٍ؛  

هایی را بگستردیم و در آن کوه   )خاك(  و ما زمین 
و   هر صنف  از  آن  در  و  افکندیم  استوار  و  ثابت 

(.  5« )انگیز رویاندیمجفتی از گیاهان زیبا و دل
دیدگاه  بنابراین،   بهقرآناز  خاك  و  ،  زنده  دلیل 

حذف  فعال با  و  داشته  پاالیش  قابلیت  بودن، 
فراهم  آالینده را  پاکیزه  محصوالت  و  آب  ها، 

آنجاییمی  از  انسانآورد.  سالیان    که  طول  در 
)عملیات    های مستمر کشاورزی فعالیت متمادی  

ها و زراعی، تغییر کاربری اراضی، نابودی جنگل
)اقدامات مهندسی،    غیرکشاورزی و    مراتع و غیره(

راه معادن،  تنزل،  استخراج  سبب  ...(؛  و  سازی 
تخریب و فرسایش خاك و اراضی شده است، لذا 
فشار   و  جمعیت  روزافزون  رشد  به  توجه  با 
خاك؛   همچون  طبیعی  منابع  برروی  حداکثری 
لزوم توجه به اهمیت خاك و اراضی و نیز بحث  

ز پیش، نمایان  ها، بیش احمایت و حفاظت از آن
  )ص(   الشأنعظیم   طور که پیامبرهمان  گردد.می 

در زمینۀ اهمیت خاك و اراضی و لزوم حفاظت  
که خاك برای کشاورزی  : کسی اند ه فرمود  آن نیز

در اختیار داشته باشد و برود گندم خریداری کند 
 ت.دور اساز رحمت خدا به
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 کریم قرآنفرسایش آبی از دیدگاه 
 

 مجید دانش
 

   علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریاستادیار گروه علوم و مهندسی خاك، دانشگاه 
 ( m.danesh@sanru.ac.ir نویسنده مسئول: )

 

 چکیده 
باشد که بر حیات و معاش انسان تأثیر بسزایی دارد. عواملی  خاک، از مهمترین عناصر چرخة محیط زیست می 

ع آثار سوءیی بر زندگی انسان و سایر مخلوقات منتفع از آن شوند، بالطبکه سبب نابودی این نعمت الهی می 
باطنی خاک می  و  اراضی، سبب هدر رفت ظاهری  و تخریب  تنزل  مقولة  و  آبی  فرآیند فرسایش  شود.  دارند. 

رود و هم از نظر کیفیت و پتانسیل شود و از دست می معنی که هم خاک از نظر فیزیکی و موجودیت نابود می بدین
گردد. اهمیت فرآیند فرسایش آبی و تنزل خاک و اراضی تا های مختلف، تخریب می برای اهداف و کاربری آن  

ای که خداوند گونههطرق مختلف و در آیات متعددی، به آن پرداخته شده است. ب ه کریم، ب  قرآنآنجاست که در  
، منظور  « مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَۀً مَیْتاً کَذلِکَ تُخْرَجُونَ»وَ الَّذِی نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِفرماید:  سورۀ زخرف می   11در آیة  
باشد؛ یعنی آن مقداری از آب که سبب وقوع روانآب، انواع فرسایش آبی و  می   "مقدار کافی به"،  "بقدر "از لغت  

ایش آبی و تولید روانآب نوعی به موضوع فرستواند در داخل خاک نفوذ کند و بههدر رفت خاک و آب نشود و ب
، اشاره به زمین تخریب و از دست رفته )از نظر کیفیت "بَلْدَۀً مَیْتاً"و نیز حفاظت خاک پرداخته است. و با لغت  

پ بناخاک،  دارد.  آن(  و حاصلخیزی  دیدگاه  تانسیل  از  خاک  و حفاظت  آبی  فرسایش  اهمیت  با قرآنبر  باید  ؛ 
ا با انجام کارهای  دیریت کرد و مانع از تخریب و هدر رفت خاک شد. زیرمدیریت صحیح این پدیده را کنترل و م

بر حفاظت فیزیکی و کیفی خاک، سبب حفظ آب نیز خواهیم شد و تا حد زیادی مانع از وقوع  حفاظتی، عالوه 
 پی و فرونشست اراضی خواهیم گردید.  درهای پی های تشدیدی، خشکسالی فرسایش 

 

 ، هدر رفت خاک قرآنفاظت خاک، فرسایش آبی، کلمات کلیدی: تنزل اراضی، ح
 

 مقدمه
تأمین  به منبع  و  استقرار  کلی، خاك محل  طور 

آغاز   از  است.  گیاهان  برای  موادغذایی  و  آب 
پیدایش کشاورزی، خاك، محیطی طبیعی برای 

( است  شده  شناخته  گیاهان،  رشد  و  (.  5حفظ 
های عمرانی، خاك، شهرها و توسعهلیکن با ایجاد  

راه  شالودۀ  عنوان  ساختمانبه  و  نیز  ها  و  ها 
زاید و زباله، نیز شناخته  محیطی برای دفن مواد

ای است که سبب از  شد. فرسایش خاك، پدیده 
بی  رفتن،  دادن  بین  از دست  یا  و  کیفیت شدن 

طی آن ذرات خاك  در    گردد وپتانسیل خاك می

 
1- Erosion 

بستر جد  اصلی  از  بهخود  و  شده  عامل ا  کمک 
به مکانی دیگر حمل ...(    )آب، باد وانتقال دهنده  

جا تجمع پیدا کرده و ترسیب  شده و سپس در آن
(. غالباً پدیدۀ فرسایش خاك، یک 3نمایند )می 

امر منفی برای کشاورزی و زندگی بشر، در نظر  
شود که سبب تخریب و از دست رفتن گرفته می 

در بسیاری از منابع،  گردد و  خاك حاصلخیز می 
خاك و ارضی را باهم    2، تخریب و تنزل 1فرسایش

موازات یکدیگر، در نظر معنی و یا بهمترادف و هم
سوره مبارکه اعراف    58خداوند در آیه  گیرند.  می 
فرماید: »وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ  می 

2- Degradation/destruction 
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نُصَرِّفُ   کَذالِکَ  نَکِداً  إِلّا  الیَخْرُجُ  خَبُثَ  الَّذی  وَ 

پاکیزه   سرزمین  یَشْکُرُونَ؛  لِقَوْمٍ  و  )الْآیاتِ 
 امّاروید،  مستعد(، گیاهش به فرمان پروردگار مى

زار(، جز گیاه اندك هاى ناپاك )و شورهسرزمین 
 (گونه آیات )خود روید، اینارزش، از آن نمىو بى

گروهى براى  مى را  شرح  شکرگزارند،   دهیم«که 
که اشاره به لزوم توجه به بحث تخریب و  ؛  (4)

تنزل اراضی و حفاظت خاك جهت جلوگیری از  
شوره  به  تبدیل  )و  آن  داردتخریب  شدن(  .  زار 

یَخْرُجُ  الطَّیِّبُ  الْبَلَدُ  آیه شریفه »وَ  مفسران ذیل 
رَبِّهِ  بِإِذْنِ  نوشته   نَبَاتُهُ  »البلد ...«  از  مقصود  اند: 

حاصلخیز و الطیب« زمینی است که دارای خاك  
توانایی(  پاکیزه  از .  (6)   باشد  )دارای  منظور 

تنزل   "خبث" و  تخریب  دچار  که  است  خاکی 
خود را حفظ کرده   شده است که ماهیت ظاهری 

البته،   است.  داده  دست  از  را  خود  کیفیت  ولی 
 ؛ اندبرخی آیه را مَثَلی برای مؤمن و کافر قرار داده

گوشت    ،قلب مؤمن و کافر با اینکه از نظر مادی 
معنوی  نظر  از  است،  خون  مؤمن   ،و  قلب 

اما کافر سنگدل است، چنان  موعظه  پذیر است؛ 
اراضیخاكکه   و  از  ها  اینکه  جنس    با  نظر 
پذیرند اند، برخی از بارش باران انعطاف می یکی

می  نمایش  به  را  خرمی  و  سبزه  در  و  گذارند. 
شوره  زمین  هیچمقابل،  را  زار  گیاهی  گونه 

(. همچنین خداوند در سورۀ فاطر، 7)  رویاندنمی
لسَّمَاءِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ  ٱفرماید: أَلَمْ تَرَ أَنَّ  ، می27آیۀ  

لْجِبَالِ  ٱخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَ مِنَ  مَاءً فَأَ
آیا جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ:  

ندیدی که خدا از آسمان، آبی فرستاد پس با آن 
رنگ میوه  که  کردیم  بیرون  زمین  از  های هایی 

های سفید و سرخ  ها راه مختلف دارد، و نیز از کوه
رنگ سیاهیبا  و  مختلف  پدید های  غلیظ  های 
از آب بى  آوردیم. ، خاك )زمین(رنگ و  خداوند 

مى میوه  رنگارنگ  مختلفاً  هاى  »ثمرات  آفریند 
رگه.  الوانها« و  کوهخطوط  در  رنگارنگ  ها هاى 

حمر و  بیض  »جُدد  نیست.  غرابیب   -تصادفى 
ب2)  سود« آیه  این  در  و ه (.  مستقیم  طور 

غیرمستقیم اشاره به فرآیند نزول باران و ایجاد 
حاصلخیز  خاك  ایجاد  آبی،  فرسایش  روانآب، 

بودن رنگ )رسوبات در پایین دست(، و نیز متنوع 
دلیل فرآیندهای شیمیایی ههای گوناگون بخاك

آن  متنوع  مادری  مواد  و  دارد. خاك  اشاره  ها، 
فرماید:  ، سورۀ رعد، می 3د در آیۀ  همچنین خداون

أَنْهَاراً؛   لْأَرْضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ وَٱلَّذِی مَدَّ  ٱ»وَهُوَ  
کوه آن  در  و  بگسترد،  را  زمین  که  و  اوست  ها 

داد جوی  قرار  بهایی  به  ه «،  دارد  اشاره  بارز  طور 
ها و نیز  فرآیند توزیع مکانی و جغرافیایی خاك

های توپوگرافیکی شامل  خلقت عوارض و پدیده 
الرأس خطخط  و  وقوع ها  اثر  در  که  القعرها 

شکل   )... و  بادی  )آبی،  فرسایشی  فرآیندهای 
 اند.گرفته 

 قرآن اهمیت پدیدۀ فرسایش آبی از دیدگاه 
 قرآن پدیدۀ فرسایش و تنزل خاك و اراضی، در  

ای  گونه ه ای برخوردار است. بکریم از جایگاه ویژه
السَّمَاءِ فرماید:  که خداوند می  مِنَ  نَزَّلَ  الَّذِی  »وَ 

تُخْرَجُونَ مَیْتاً کَذلِکَ  بَلْدَۀً  بِهِ  فَأَنْشَرْنَا  بِقَدَرٍ   « مَاءً 
فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ  ای دیگر: »و در آیه  (11)زخرف،  

 مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کَذلِکَ النُّشُورُ« 
وجود آب برای احیای اراضی اشاره به  ؛(9فاطر،  )

تنزل و  فرسایش  تخریب  انواع  وقوع  نیز  و  یافته 
همچنین(4)دارد   از    .  میت"مقصود  ،  "بلد 

 شدۀی با خاك فرسوده شده و یا تخریبسرزمین 
خشک و بی آب و علف است که به قرینه صدر  

به و  آیه  گیاهان  رویش  با  باران  عملیات  وسیله 
. برخی از مهمترین شودمی   و آباد  ء، احیازراعی

کریم به پدیدۀ فرسایش آبی خاك   قرآناشارات  
عبس،    (:4و تنزل اراضی، شامل موارد زیر است )

این ما بودیم که آب   لْمَاءَ صَبّاً:ٱ، أَنَّا صَبَبْنَا  25آیۀ  
ها خبر ندارند از آسمان را به کیفیتی که انسان

برخورد   ستادیم.وفرفر و  اصابت  عمل  به   )اشاره 
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فرسایش   زمین،  سطح  با  باران  قطرات  عمودی 
عامل  و  روانآب  ایجاد  سپس  و  بارانی  پاشمانی، 
لغت  از  منظور  آبی(.  فرسایش  انواع  ایجاد 

وقوع  "صببنا " و  باران  قطرات  برخورد عمودی   ،
ترین مرحلۀ فرسایش آبی، یعنی جداسازی م مه

شدن برای پدیدۀ حمل توسط  ذرات خاك و مهیا
عبس، است.  شَقَقْنَا  26آیۀ    روانآب  ثُمَّ  لْأَرْضَ ٱ، 

باران  از  شَقّاً: اشاره به شکافته شدن زمین پس 
است:   مهم  نکتۀ  سه  بیانگر  و  برخورد 1دارد   )

شدن قطرات باران با سطح زمین )سنگ( و خرد
( فرآیند تشکیل  2آن )در اثر فرسایش پاشمانی(؛  

( نفوذپذیری خاك نسبت 3خاك از سنگ بستر؛  
بعدی  جوانهبه   آیه  در  )زیرا  گیاهان  بذر  زدن 
حَبّاًفرماید:  می  فِیهَا  دانهفَأَنبَتْنَا  آن  در  و  ها  ، 

لذا بر اساس این آیات، پروردگار   ((.27رویاندیم )
در ابتدا با فروفرستادن قطرات باران و اصابت آن  

مادری؛ سبب  بر زمین، سنگ  و مواد  بستر  های 
رسوبفرسوده و  خاك  ایجاد  و  شدند.  شدن  ات 

در  )رسوبات حاصلخیز(  تشکیل خاك  با  سپس 
اثر عمل فرسایش بارانی، گیاهان مختلف قادر به 

الی   24رشد گردیدند. در این آیات )عبس آیات  
به 32 در (،  تشکیل خاك  فرآیند  به  اشاره  نوعی 

دارد  اثر فرسایش پاشمانی در مواد مادری، اشاره
ایند:  فرم( می 32)عبس،    32و در نهایت در آیۀ  

وَلِأَنْعَامِکُمْ:  لَّکُمْ  و    مَّتَاعاً  شما  زندگی  وسیله  تا 
باشد به مهیا حیوانات شما  اشاره  شدن خاك و ؛ 

زمین در اثر فرآیند فرسایش آبی و تشکیل خاك،  
جهت بهرۀ انسان و حیوانات، برای حیات و معاش  

همان آیۀ  دارد.  در  که  سوره،    24گونه  همین 
پس انسان  طَعَامِهِ؛    إِلَى   لْإِنسَانُٱفَلْیَنظُرِ  فرماید:  می 

)که در طی چه مراحلی    باید به غذای خود بنگرد
مادری مهیا  سنگ  و  سفت  زمین  است:  شده 

 
1- Gully erosion  
2- Route  
3- Pedestal 

)بستر(، اصابت و برخورد عمودی قطرات باران و  
ایجاد روانآب، فرسایش پاشمانی و انواع فرسایش  
آبی جهت تخریب و هوازدگی فیزیکی و شیمیایی 

ما  مواد  و  خردهسنگ  و دری، حمل  های سنگ 
خاك ایجاد شده به پایین دست )انواع فرسایش 

وآبی، الیه ته  ای، شیاری  ترسیب  ...(،  و  نشست 
هموار،  و  دشت  مناطق  در  شده  حمل  رسوبات 
استحصال   کشاورزی،  رونق  گیاهان،  انواع  رشد 

و آیۀ    ...(.  محصوالت  إِذَا  3انشقاق،  وَ  لْأَرْضُ ٱ، 
زمین با از بین رفتن پستی و  که  و زمانی مُدَّتْ:  
)اشاره به عمل فرسایش    گردد.ها فراخ میبلندی 

و   اراضی  تسطیح  فرآیند  و  بادی(  و  )آبی 
پدیده(.  این  اثر  در  آیۀ    توپوگرافی  ،  10زخرف، 

ها قرار  و در آن برایتان راهوَجَعَلَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا:  
به  داد خط)اشاره  یا  وجود  و  طبیعی  القعرهای 

ایجادمسیر توسط  های  زمین  سطح  در  شده 
رودخانه کنار  و  کانالی  )فرسایش  ای(،  رودخانه 

(، انسان و دام )فرسایش  1آبکند )فرسایش گالی 
آمد  و  رفت  اثر  غیره.2در  و  آیۀ    (  ، 264بقره، 

صَلْداً:   فَتَرَکَهُ  وَابِلٌ  فَأَصَابَهُ  تُرَابٌ  عَلَیْهِ  صَفْوَانٍ 
خاکی   که  است  صافی  و  سفت  سنگی  حکایت 
روی آن نشسته باشد، و رگباری بر آن باریده، آن  

به  صاف  باشدرا  گذاشته  به جای  )اشاره  وقوع . 
فرسایش پاشمانی و درنهایت ایجاد ساختارهای 

ی  3پاسنگی  بیابانی و  سنگفرش  ایجاد  اثر    4ا  در 
بارزترین اشارات  از  بارانی(. یکی  وقوع فرسایش 

وقوع فرسایش آبی و برخورد باران کریم به   قرآن
رگولیت  سنگفرش 5بر  تشکیل  تشکیل  نیز  و   ،

آبی   فرسایش  بارز  انواع  وقوع  اثر  در  فرسایشی 
الیه شریفه  )بارانی،  آیۀ  این  در  پاسنگی(،  و  ای 

و هیچ  ، وَ لَا یَقْطَعُونَ وَادِیاً:  121به، آیۀ  تو  باشد. می 
القعر  ؛ منظور از لغت وادی، خطای نپیماینددره

4- Desert pavement  

5- Regolith 
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می  که  آبکندی  است  فرسایش  اثر  در  تواند 

کهف، آیۀ   قی( و هزار دره، ایجاد شده باشد.)خند
را و ما آنچه  ، وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَیْهَا صَعِیداً جُرُزاً:8

)اشاره به    کنیم.خاك بایر می  ،ستروی زمین ه
و  بایر  زمین  به  حاصلخیز  خاك  شدن  تبدیل 
فرآیند  طی  در  گیاه،  بدون  و  خشک  بیابان 

دارد(. اراضی  تنزل  و  آیۀ    فرسایش  ، 49فرقان، 
خاك  به  دارد  اشاره  مرده،  سرزمین  مَّیْتاً:  بَلْدَۀً 

یافته )هدر رفت خاك و شده و فرسایشتخریب
آنغیرحاصل  شدن  آیۀ    (.خیز  بَلْدَۀٌ 15سبأ،   ،

خاك  به  اشاره  پاك،  و  زنده  سرزمین  طَیِّبَۀٌ: 
می که  کنترل  حاصلخیز؛  یا  و  حفاظت  با  توان 

و  کیفیت  با  خاك  ایجاد  سبب  خاك،  فرسایش 
إِلَى  ،  9پتانسیل باال، شد. فاطر، آیۀ     بَلَدٍ فَسُقْنَاهُ 

لنُّشُورُ: ٱ  کَذَالِکَ  مَوْتِهَا  بَعْدَ  لْأَرْضَٱ  بِهِ  فَأَحْیَیْنَا  مَّیِّتٍ
تشکیل   و  آبی  )فرسایش  بارش  وقوع  به  اشاره 
خاك و رسوبات حاصلخیز( و نیز احیای خاك و 

آن. پتانسیل  کاهش  از  پس  آیۀ   اراضی  زخرف، 
ق،  11 خاك   ، 11؛  به  اشاره  مَّیْتاً:  بَلْدَۀً 

اعراف،   شده، تنزل اراضی.یافته و تخریبفرسایش
و58َآیۀ   وَ ٱ  لْبَلَدُٱ،  رَبِّهِ  بِإِذْنِ  نَبَاتُهُ  یَخْرُجُ  لطَّیِّبُ 
نُصَرِّفُ  ٱ کَذَالِکَ  نَکِداً  إِلَّا  یَخْرُجُ  لَا  خَبُثَ  لَّذِی 
تنزل  ٱ به تخریب و  اشاره  یَشْکُرُونَ:  لِقَوْمٍ  لْئَایَاتِ 

خاك و اراضی که سبب از بین رفتن پتانسیل و  
شود. لذا خاك حاصلخیز و حاصلخیزی خاك می 

بهمرغوب زیادی  محصوالت  می ،  ولی  بار  آورد، 
زار(،  خاك فرسوده و تخریب شده )همچون شوره

می  دست  از  را  خود  انجام  توانایی  )لزوم  دهد. 
اراضی(. و  و حفاظت خاك  احیاء  هود،   عملیات 

پس  ، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا:  82آیۀ  
آمد سرزمین  ما  امر  که  زیرشاهمین  را  رو    ن  و 

بلندی  پستی نموده  و  پست،  را  را هایش  هایش 
وقوع فرسایش حجیم و  اشاره دارد به  .کردیمبلند  

 
1- Mass movement/massive erosion  

شدن رسوبات )همچون انواع فرسایش نیز انباشته 
به توده که  خندقی(  یا  و  اراضی  ای  آن  سبب 
های شده و در محل انباشت، پستی و بلندی نابود 

می  ایجاد  به جدیدی  اشاره  انواع  وقشود.  وع 
و ایجاد پستی و بلندی در   1ای های تودهفرسایش

آیۀ   حجر،  سورۀ  در  اشاره  74زمینۀ  بدان  نیز   ،
 شده است.   

 گیری نتیجه
متمادی    ،نسانا سالیان  طول  های فعالیت در 

عملیاتی از    غیرکشاورزی، با و    مستمر کشاورزی
شخم  اضافهقبیل  آبیاری،  کودزدن،    هایکردن 

زمین  به  ماسه  کردن  اضافه  معدنی،  و  های آلی 
رویه درختان جنگلی و  سفت و سخت، قطع بی 

رویه و نامناسب از مراتع بر اثر چرای استفاده بی 
و در ، تخریب  شدن زمین فشردهمفرط که باعث  
و همچنین،    شده؛خاك    تشدیدی   نتیجه فرسایش

راهمعدن و کاوی،  اراضی  تغییرکاربری  سازی، 
نیز خواص    غیره؛  در  زیادی  تغییرات  موجب 
خاك    بیولوژیکیفیزیکی،   شیمیایی  گردیده  و 

فرآیند  در    و غیرمستقیم   طور مستقیم که به   است
)از    خاك و نیز تغییر فرسایش  تشکیل و تکوین 

تشدیدی( به  طبیعی  داشته    حالت  دخالت  آن 
بنابراین، با توجه به رشد جمعیت و فشار    .است

طبیع منابع  روی  بر  لزوم  حداکثری  )خاك(؛  ی 
و  حمایت  بحث  نیز  و  اراضی  و  خاك  به  توجه 

های فرسایش و  ها در برابر پدیدهحفاظت از آن
همانگونه  گردد.  تخریب، بیش از پیش، نمایان می 

اهمیت   بر  مبنی  متعددی  آیات  شد،  بیان  که 
وجود    قرآنفرسایش آبی و نیز حفاظت خاك، در  

آیۀ  دارد.   مؤمنون،  سورۀ  در  ،  18خداوند 
لسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ  ٱوَأَنزَلْنَا مِنَ    فرماید: »می 
و ما برای لْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ؛  ٱفِی  

قدر معین از آسمان نازل کرده و در  شما آب را به
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که بر نابودکردن  زمین نگاهش داشتیم، در حالی 

ویژگی یه اشاره دارد به(. این آ4« )آن نیز قادریم
(، قابلیت  WHC)  ظرفیت نگاهداشت آب در خاك

آنکه  و  هیدرولیکی  هدایت  و  خاك  نفوذپذیری 
بهترین روش حفظ آب حاصل از باران و سیل؛  

های توان با آن سفرهنفوذ آن در خاك است و می
آبخوان(؛  )مدیریت  کرد  تغذیه  را  زیرزمینی  آب 

لغت   از  همی   "ذهاب"منظور  آب درتواند   1رفت 
باشد، که در اثر عدم حفاظت صحیح آب و خاك،  
آب حاصل از نزوالت جوی به شکل روانآب و یا 

رود و سبب  هدر میها، به سیل و طغیان رودخانه
جبران خسارات  و  شدید  آبی  ناپذیر فرسایش 

خواهد شد. لذا، منظور از بخش انتهایی این آیۀ  
آبی(    شریفه، هدر رفت آب و )در نتیجۀ فرسایش

باشد. خداوند در ابتدای آیه  می  2هدر رفت خاك
، لذا باید  "لْأَرْضِٱفَأَسْکَنَّاهُ فِی  "اشاره فرموده که  

نوعی منظور  نزوالت جوی را در خاك نفوذ داد به
فعالیت  بهبود همان  جهت  خاك،  حفاظت  های 

طبیعی،   منابع  حفظ  نیز  و  کشاورزی  کیفیت 
فرماید: ، می 27سجده، آیۀ  باشد. و یا در سورۀ  می 

ما  زَرْعاً:    بِهِ  فَنُخْرِجُ  لْجُرُزِٱ  لْأَرْضِٱ  إِلَى  لْمَاءَٱنَسُوقُ  
رانیم و با آن روئیدنی  این آب را به زمین بایر می 

. اشاره به استفادۀ صحیح از منابع  آوریمپدید می 
آب و خاك جهت جلوگیری از بایرشدن اراضی، 

ب عملهو  بیان  غیرمستقیم  آیشطور  گذاری  یات 
بازیابی   و  و موادغذایی  اراضی جهت ذخیرۀ آب 

طبق    باشد.توان تولیدی و حاصلخیزی خاك می 
به موجود،  خشکآمارهای  بحران  سالی، دلیل 

متر در برخی نقاط  سانتی   40تا    30ساالنه حدود  
هستیم.   زمین  فرونشست  شاهد  ایران 

موجب فرونشست تا  شود  گرفته  جدی  باید  ها 
خطر مین، از بین رفتن تاسیسات و بهتخریب سرز

افتادن سالمت جامعه نگردد. این در حالیست که 
  413ساالنه در کشور    ،اساس آمار وزارت نیروبر

بارش دارد  میلیارد متر مکعب   این  از  که  وجود 
  مکعب   متر   میلیارد   130  تا   120  مقدار
 تبخیر  صورتبه  هابارش  بقیه  و  شده  برداری بهره 

گونه که  لذا؛ همان  .(1)  رودهدر می روانآب، به  یا
است،    قرآن فرموده  بیان  نیز  مدیریت کریم  با 

صحیح فرسایش آبی خاك و حفاظت آن؛ عالوه  
از  ممانعت  و  زیرزمینی  آب  ذخایر  افزایش  بر 

خشک می پدیدۀ  فرسایش  سالی،  از  توان 
نیز   اراضی  فرونشست  و  تخریب  تشدیدی، 

ب همچنین،عمل  هجلوگیری  به    با  آورد.  توجه 
توان  می   ،سالی در کشورآبی و خشکمشکالت کم

 با اجرای برخی راهکارها از جمله مدیریت بارش
شهری  مناطق  در   در  سیالب  پخش  سیستم  و 
زیادی از   مقادیراز هدر رفت    اراضی غیر شهری،

   .جلوگیری کردو خاك، آب 
 

 منابع 
 . 98080502597، اخبار محیط زیست، کد خبری: 98آبان  6ایسنا،  .1
 .27آیه   -سخنرانی حجت االسالم محسن قرائتی با موضوع تفسیر سوره فاطر  ، قرآنهایی از پایگاه درس  .2
 . 1385فرسایش آبی و کنترل آن، حسینقلی رفاهی، انتشارات دانشگاه تهران،  .3

 کریم. قرآن .4
 . مبانی خاکشناسی )ترجمه(. 1391حکیمیان، محمودی، ش. و م.   .5
 .666، ص4و3. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج112، ص2محمود زمخشری، الکشاف، ج .6
 .666، ص4و3؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج223، ص7، ج قرآنمحمد قرطبی، الجامع ألحکام ال .7

 
1- Water loss 2- Soil loss 
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 حکیم  قرآنآب در  
 

 2و محمد مهدوی 1حسن رهنما

 

 دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -1

  دانشجوی کارشناسی رشته گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -2
 ( mohammadvsmahrad13791391@gmail.com)نویسنده مسئول: 

 
 چکیده 

در این پژوهش با توجه به مفاهیم موجود در آیات شریفه مرتبط با طبیعت، آب، باران، باد و سایر موارد علوم 
ابتدا به طرح بحثی پیرامون طبیعت و جایگاه   کریم مورد بررسی و مداقّه قرار گرفت.   قرآنزیستی، پژوهه آب در  
بررسی موضوعات مرتبط با آب و واژه پژوهی ماء و مطر در  کریم اشاره شد. سپس به    قرآنآن در دین اسالم و  

مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی    قرآنی آنها پرداخته شد. در ادامه آب از نگاه  قرآنکریم و کاربرد    قرآن
مانند بیداری فطرت از طریق آب، نشانه رحمت، نعمت، قدرت و اراده خدا بودن آب، امداد غیبی به واسطه آب، 

مودن انسان به تدبر و تفکر در آب و ... از مفاهیم موجود در آیات استخراج گردید. همچنین به نقش آب وادار ن
آب در آخرت نیز مورد مداقّه قرار گرفت. در ادامه بحث به   در زندگی انسان و عالم ماده پرداخته شد و متقابالً

کریم    قرآنرابطه کوه ها و آب، بررسی باد در  مجید درمورد اسرار کوه ها،    قرآناستخراج نکاتی از آیات شریفه  
ترین مصداق مواهب الهی، موهبت آب یکی از بارزترین و به جرئت مهم   و رابطه باد و آب مبادرت ورزیده شد.

نه می  که  بهباشد  انسان  سایر  تنها  بلکه  است،  نیازمند  آن  به  خود  حیات  ادامه  برای  مخلوقات  اشرف  عنوان 
نیز و مخلوقات  وابسته هستند. آب است که  موجودات  به  به آن  را  نعمت  و  آبادی  برکت،  همراه خود حرکت، 

الخصوص ما مسلمانان در عصر حاضر این  ت خداوند است. وظیفه انسان و علی آور قدرت و عظمورد و پیام آمی 
کرگزار ، شآبی، تحویل آن به نسل آینده و تکریم این مایع حیاتا مدیریت مصرف آب در این برهه بی است که ب

زمینه  و  باشیم  متعال  زمره خالق  در  قرارگیری خودمان  پهای  به  ناظرین  استفادهی  و  ماء روردگار  از  کنندگان 
 بهشتی را فراهم آوریم. 

 
 واژگان کلیدی: آب، باران، ماء، مطر، طبیعت.

 
 مقدمه

شگفت   و  بدیع  نمایشگاه  زیست،  محیط  عرصه 
گری  بزرگ هستی و عرصه خالقیت و جلوه  معمار
د و زنکه زیبایی و شگفتی در آن موج می   اوست

  زده کرده است. عوام و خواص را حیران و شگفت 
ای رقم  گونه خدای متعال، سرنوشت انسان را به

طور زد که در دامن طبیعت رشد کند، ببالد و به 
هر  طبیعت و مظا  کلی به آن نیازمند باشد. متقابالً

که عنوان مواهب الهی طوری آفرید  آن را نیز به
های وی را برآوَرَد  درخدمت انسان قرار گیرد، نیاز

را برایش به ارمغان آورد و آرامش و لذت و شادی  

کریم   قرآنساز بقا و حیات او باشد. در  و زمینه 
بر   پدیده   750افزون  به  اشاره    های طبیعیآیه، 

از پدیده به برخی  طبیعی سوگند  های  داشته و 
در  آن را از آیات الهی برشمرده است.  یاد کرده و  

کریم به مظاهر طبیعی برای اثبات قدرت و    قرآن
به  متعال  خداوند  وحدانیت  و  وفور  عظمت 

ها استدالل شده است، در عین آنکه این استدالل 
برای اهداف واالیی آورده شده است؛ لکن نکات  

گرایی، واقعیت مراعات شده و  علمی در آنها کامالً
روشنی مظاهر،    نمود  این  جمله  از  دارد. 

به پدیده مرتبط  باد، های  ابر،  باران،  قبیل  از  هم 
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پیدایش  و  تشکیل  در  ابر  و  باد  دریاست.  و  آب 
باران و نزول آب از آسمان نقش اساسی دارند و  

طور کلی زیبایی و  ها، کشتزارها و بهها، باغ آبادی 
اران و آب آسمان سرسبزی طبیعت همه به یُمن ب 

رو خداوند در آیات متعدد، باران را  است. از این
آب   را  آن  و  کرده  قلمداد  زمین  احیاء  سبب 
است.   دانسته  الهی  رزق  و  پربرکت  آب  پاکیزه، 

طور کلی هرجا که آب هست، حیات هم وجود به
و چونان قطره به دارد  پیوسته خون در های  هم 

و  رگ یافته  جریان  طبیعت  و  های  حیات 
به   گیاهان  و  حیوانات  آدمیان،  برای  شکوفایی 

می نخستین  ارمغان  و  هستی  مادر  آب،  آورد. 
خداوند است که سرمنشأ حیات   ]مادی [آفریده  

سان  شده است؛ بدانهمه موجودات زنده معرفی 
زنده موجود  هیچ  آب  بدون  نمیکه  به ای  تواند 

حیات خود ادامه دهد. آب نعمت، رحمت و برکت  
د است که از سر لطف در اختیار آدمی نهاد  خداون

است.  زندگی  راز  و  رمز  و  حیات  بنای  سنگ    و 
کننده  خداوند متعال، آب را پاکیزه کننده و پاك

را در تسخیر آدمیان قرار داده تا از  آفریده و آن
شک منافع آن تنها نوشیدن  آن بهره ببرند. بدون

انسان و روئیدن گیاهان نیست، بلکه شستشوی 
برای ین زم الزم  رطوبت  ایجاد  هوا،  تصفیه  ها، 

طراوت پوست تن انسان و تنفس راحت او و مانند  
آن از جمله فواید باران است. حکیمان قدیم، آب 

تشکیل عنصر  چهار  از  یکی  ماده  را  دهنده 
یونانی، طالس،  می  آن جمله حکیم  از  دانستند؛ 

بهترین می را  اهمیت آب  از  اسالم آب  داند. در 
بر آب، خاصی  به  مسلمانان  نگاه  است.  خوردار 

و   عظمت  پاکیزگی،  قداست،  از  سرشار  نگاهی 
ای است که زمینه ارتباط  بزرگی است. آب وسیله

می  فراهم  را  معبودشان  با  اسالم آنان  در  سازد. 
تواند به راز و نیاز با خدا بپردازد و کس نمی هیچ

در آستان مقدس او به نماز ایستد مگر اینکه وضو  
نه   او خدگیرد   آب  دهد.  آب شستشو  با  تنها را 

می  شستشو  را  ظاهری  حالتی  جسم  بلکه  دهد، 
کند و به او روحی و روانی در شخص ایجاد می

بخشد. از منظر اسالم، آب از زوایای  قداست می 
طبی،   بهداشتی،  اقتصادی،  عرفانی،  گوناگون 

کریم    قرآنفقهی و ... شایسته بررسی است. در  
بار تکرار شده    63ب یعنی ماء،  نیز معادل عربی آ

را از جهات گوناگون نگریست توان آناست و می 
نمونه نصوص  و  از  را  فراوان  توان  می  قرآنهای 

نیز معنوی و  برخورد مادی و  تا  نمود  استخراج 
با این عنصر اساسی حیات نمایانده    قرآنقدسی  

آب   قرآن  شود. درباره  اسالم  پیشوایان  و  کریم 
ای دارند. از آن و بسیار ارزنده   فرمایشات سودمند

 « آیه  حَیٍّجمله،  شَیْءٍ  کُلَّ  الْمَاءِ  مِنَ  « وَجَعَلْنَا 
(، به نقش بنیادین آب در ایجاد حیات  30)انبیاء/

سوره نور،    45چنین در آیه  کند و هماشاره می 
ریشه زندگانی و سرچشمه حیات همه جانداران  

«.  دَابَّۀٍ مِّن مَّاءٍوَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ داند: »را از آب می
این ماده   فواید  نیز در وصف و  روایات متعددی 

امامان معصوم علیهم  از  نقل شده  حیاتی  السالم 
امام صادق زیبای  تعبیر  از جمله  که    است  )ع( 

)ع(   داند. در واقع امام طعم آب را طعم زندگی می 
با می  را  زندگی و آب  پیوستگی  پیوند و  خواهد 

راستی اگر انسان پس  به  زیبا رقم بزند.ابن تعبیر  
که از تشنگی طوالنی به آب گوارایی برسد، موقعی 

می فرو  را  آب  جرعه  احساس  نخستین  برد، 
دمیده  می  کالبدش  به  جان  و  روح  که  کند 
در این پژوهش باتوجه به مطالب باال و   شود.می 

کریم و    قرآنبا استفاده از مفاهیم نهفته در آیات  
به   پاسخ  اینکه دیدگاه در  قبیل  از  های سواالتی 

معنوی   نیز  و  چگونه    قرآنمادی  آب  به  نسبت 
کریم با عناوین   قرآناست، به استخراج نکاتی از  

و مضامینی مانند جایگاه طبیعت در دین اسالم  
علی واژهقرآنالخصوص  و  و  ،  مطر  و  ماء  پژوهی 

از  قرآنکاربردهای   آب  معنوی  مباحث  آنها،  ی 
ش آب در زندگی انسان و عالم  ، نق قرآندیدگاه  
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ها در جهان آخرت، رابطه بین کوه   ماده و متقابالً

ها با آب و باران و موضوعاتی از این قبیل و باد
و  می  پردازش  این  بعدی  پردازیم که در مطالب 

 ها را شاهد خواهیم بود.  بررسی 
 
 شناسی طبیعت و طبیعت -1

  ی عالم  یعنیاست.    ی عالم ماد  عت،یمنظور از طب
  ، ی)گلشن  م یکه با حواسمان با آن در ارتباط هست

عبارتند    عتیبارز طب  قی(. مصاد125، ص1384
زم ها، رودخانه  ا،یآسمان، کوه، دشت، در  ن،یاز: 

به   و  اهانی گ  وانات،یح  . عناصر    ، یکل  طور... 
شامل ستارگان،    ی را به دو دسته آسمان  ی عیطب

باران، ابر، آب،    ل یاز قب   ین ی... و زم  و  دیخورش ماه،  
 ی بند... دسته   سبز و   ی باد، کوه، نهر، چشمه، فضا

بر  ی م بالغ  به   میکر  قرآناز    هیآ  750کنند. 
خود   ن یکند که همی اشاره م  یعیطب   ی هادهیپد

و مظاهر آن   عتیاست که طب   یگاه ینشان از جا
پژوهش به عنصر    نیانسان دارد که در ا  یدر زندگ

 . شودی آب پرداخته م ی نیمز
 

 جایگاه طبیعت در دین اسالم  -2
جنبه تمام  مح  ی هااسالم  و    ستیز  طیانسان، 

ارتباط هماهنگ و موزون   کیرا در    یجهان هست
مس بمورد  یاله  ریدر  و  داده  قرار  آنها    نی توجه 

ا ایم   جادیارتباط  از  محنیکند.  اسالم،    ط ی رو 
در نظر   هیقابل تجزریغ  ی صورت واحدرا به  ستیز
در جهان    ستیز  ط یانسان و مح  ن یو ب   ردیگی م

ن   ی انفصال  ،یهست مکمل   ستیقائل  را  آنها  و 
،  1378  ،یلفمجان  ی )اصغر  دانسته است  گریکدی

انسان    ن یب  ریناپذییاسالم، اتصال جدا  در  (.73ص
  ن یواضح و مشهود است؛ شاهد ا  اریبس  عتیو طب

کلم برا  باشد یم  "هیآ"  ۀمدعا،    یکه 
بندهامشخص مبه  قرآن  ی کردن  و  ی کار  رود 

 انیاست که در درون ارواح آدم  یعیوقا  ی معنابه
  عت یجهان طب  یهادهیپد  ایو    ونددیپی وقوع مبه

تنها    ،یاسالم   ینی بجهان  هیپابراست.   انسان 
خلبه خدا   یاللهفهیواسطه  ساختمان   یو 

 فهیعنوان خلاش، بر جهان حاکم است. او به گونه 
  نکه یخداست و ا  ۀاراد  یتجل  ۀلیوس   ن، یخدا در زم

هستند که در اراده   ی ا هیاول  طیو عدالت شرا  ی تقو
اند. دستور اسالم در مورد افتهی  یو قصد خدا تجل

ا  عت یطب بر ماده و   نیبر  انسان حاکم  است که 
در   تی باشد نه محکوم آن. چراکه محکوم  عتیطب

عنوان انسان به  ینیو جانش  عتی برابر ماده و طب
 ی هات یاز محکوم  یکیاهلل در تضاد است.  فهیخل

و ترس  طب   ی بشر،  برابر  و چه   عت یدر  بسا  است 
خود انتخاب   گانیعنوان خدارا به از آن  ییهاجلوه

انسان   نکهیها و اها و ذلت ت یمحکوم  نگونه ی. اندک
زندگ  از  بهره  ی نتواند  و  کامل    ی برداراستفاده 

است که    عتیدر برابر طب  تیمقهور  ینوع  د،ینما
و بر طبق   باشدیانسان م  یجهل و ناتوان  دهیزائ

راستا اسالم    نی برود. در ا  نیاز ب  دیفرمان اسالم با
و جهان و سپس   عتیدعوت به علم، شناخت طب 

- 87)همان: صص    را داردو تسلط بر آن  ریتسخ
  یاگونه متعال سرنوشت انسان را به  خداوند  (.84

رشد کرده و ببالد و    عتیرقم زد که در دامن طب
  باشد، متقابالً   ازمندی طور کامل به آن وابسته و نبه
که در خدمت انسان    دیآفر  ی طور  زیرا ن  عت یطب

را برآورد و آرامش و لذت   ی و  ی ها ازین  رد،یقرار گ
شاد برا  ی و  آورد  شیرا  ارمغان  )همان:   به 
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 شناسی و طبیعت قرآن -4
برا  ۀواژ  قرآندر   و هم    عتیعلوم طب  ی علم هم 
کار رفته است و البته در آن به   یعلوم انسان  ی برا

شده است اما از   عتیبه مطالعه طب  ی اد یز  قیتشو
لذات موردنظر    با   عتیمطالعه طب  ،یقرآن  دگاهید
  ی خاطر مشاهده آثار خداوندبلکه آن به  ست، ین

  ی ع یسازنده از امکانات طب  ی وردر جهان و بهره 
 . (69، ص1377  ،ی)گلشن است
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  یحق تعال  اتی آ  ،یعیموجودات طب  قرآننظر    از

طب  و  منزل  دی با  ی شناسعت یهستند    ۀ به 
به صاحب    اتیشود و ما را از آ  ی تلق  ی شناستیآ
مِنْ    برساند:   اتیآ لَکُمْ  خَلَقَ  أَنْ  آیَاتِهِ  »وَمِنْ 

أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا   وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّۀً  أَنْفُسِکُمْ 
وَمِنْ   یَتَفَکَّرُونَ.  لِقَوْمٍ  لَآیَاتٍ  ذَلِکَ  فِی  إِنَّ  وَرَحْمَۀً 

أَلْسِنَتِکُ وَاخْتِلَافُ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقُ    مْ آیَاتِهِ 
از   )و  لِلْعَالِمِینَ«  لَآیَاتٍ  ذَلِکَ  فِی  إِنَّ  وَأَلْوَانِکُمْ 

]نشانه  از  اینکه  او  همسرانى هاى  خودتان  نوع[ 
ها آرام گیرید و میانتان  براى شما آفرید تا بدان

دوستى و رحمت نهاد آرى در این ]نعمت[ براى 
هایى است. و  نشانه  اندیشند قطعاًمردمى که مى 

نشانه  آسمان  ى هااز  آفرینش  او  و ]قدرت[  ها 
زبان اختالف  و  رنگزمین  و  شما  هاى هاى 

ن ]امر  این  در  قطعا  دانشوران  شماست  براى  یز[ 
)روم/نشانه  است(  در    درواقع  (.22و    21هایى 
در  زیچهمه  قرآن خدا  محور  گرفته    بر  نظر 

کسشودی م تنها  خدا  با  ی.  که  مورد    دیاست 
گ  شیستا بق ردی قرار  بالعرض   هی.  مطلوب  امور 

مطلق است: »ذَلِکَ بِأَنَّ   قتیهستند. خداوند حق
اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ  

هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ« )]آرى[ این بدان سبب    هَوَأَنَّ اللَّ
به  آنچه  و  او  است که خدا خود حق است  جاى 

خوانند آن باطل است و این خداست که واال مى 
است بزرگ  )حج/و   ن یا  ی برا  جستجو  (.62( 

 ی هاماست و البته راه   یمطلق، هدف اصل  قت یحق
به خدا وجود دارد. عبادت،   یکینزد  ی برا  یمختلف

 کی است که ما را به خدا نزد  یمشتمل بر هر عمل
مهم  عتیطب  مطالعه.  سازدی م راه   ی برا  یکه 

خداوند   ی منتهای کشف عظمت، دانش و قدرت ب
 گریاز عبادت است. از طرف د  ی گریاست، نوع د

طر  قرآن از  که  است  شده    ات یآ  قیمتذکر 
م   ی خداوند انفس،  و  آفاق  به    یپ  توانیدر 

(: »سَنُرِیهِمْ  71  )همان: ص  خداوند برد  تی حقان
حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ    أَنْفُسِهِمْآیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی  

لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ«  الْحَقُّ أَوَ
هاى خود را در افقها]ى گوناگون[  زودى نشانه)به

و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان  
روشن گردد که او خود حق است آیا کافى نیست  

پرو است(    ردگارت که  هرچیزى  شاهد  خود 
طبقرآن  دگاهید  در  (.53)فصلت/  ی دارا  تعی، 

به ه  یمفهوم نمچیاست که   ی جابه   تواندیوجه 
 قرآنپنداشته شود.    ی و  کیو شر  یخداوند تلق

خواند و بر  ی خالص فرا م  دیمردم را به توح  ۀهم
 خ یو شرك از ب  یمنتف  انیاساس، تعدد خدا  نیا

م نابود  بن  آموزگرددی و  سو  ۀ.  از  شده    ی ارائه 
  ۀ عنوان نشانبه  عت یبه طب  ام، همواره بر احترقرآن

الوه  ی خداوند نه  است  به    قرآن  آن.  تی استوار 
تمج  ییبایز ارتباط   عتیطب  دیبه  و  پرداخته 

از سو  عتی طب   نیب   حیصح  گر ید  ییو خداوند و 
  ن ییتب   یخوببا انسان را به  عتیارتباط معقول طب 

را    یعیطب   ی هادهیپد  ۀساخته است. پس مطالع
به  ینوع  توانی م واقع عبادت  در  و  آورد  حساب 

مهم نوع  است.   یآن،  عبادت  )ع( یعل  امام  از 
»هدیفرمای م صنعت    یعبادت  چی:  در  تفکر  مثل 

 . (70)همان: ص «ستیخداوند عزّ و جلّ ن
 
های قابل بررسی موضوعات مرتبط با  دیدگاه  -4

 آب 
د  ۀمطالع دو  از  آب،  با  مرتبط    دگاه یموضوعات 

بررس کمّ  یکیاست:    یقابل  برپا  ینگرش    یۀ که 
 ی گریاستوار است و د  یعلم  ی هاو فرمول   ن یقوان

معنو   ینگرش مباحث  به   زین  اتیح  ی که 
 یۀاول  ۀعنوان مادنگرش، آب را به  نی. اپردازدی م
پ  کند یم   یمعرف  اتیح را  آن  قدمت  از   شیو 

نوع نگرش   نیاز وجوه بارز ا  یکی  .داندیخاك م
 ۀجنب  د،یآیبر م  یآنچه از متون مذهب  نیچنو هم
  ی عیو عناصر طب   عتیطب   ی معنو  یو معان  نینماد

مجموع هر  در  است.  آب  جمله  و    یمذهب  ۀاز 
د ماوراء  ینیفرهنگ  به  معتقد  آب   عه،یالطبو 
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اعمالکند ی م  فایا  یاساس   ینقش وضو،   ی.  چون 

تعم   ،غسل اموات،    ی شستشو  ر،یتطه   د،یغسل 
 بر گور و  دنیپاش  دنبال مسافر، آببه   دنیپاشآب

اد در  که  فرهنگ  ان ی...  را  یهاو    ج یمختلف 
به  مثل هستند  جمالتعالوه  و  درمورد یها  که 

و    تیاهم  ی ایگو  یهمگ  شود،یارزش آب ذکر م 
 انسان هستند.  یآب در زندگ نیارزش نماد 

 
و  واژه  -5 مطر  و  ماء  ی  قرآنکاربردهای  پژوهی 

 آنها 
 ماء  -5-1

است    ی جامدریغ   عیهر ما  یمعنآب )ماء( به  ۀواژ
مضاف )مثل آب   ی هاچه آب مطلق باشد چه آب

صورت مطلق )ماء( استعمال  به  یوقت  ی ( ولوهیم
بنابرا  شود،ی م است.  خالص  آب  به    نیمنصرف 

هر به   ی ماء همان آب است اما گاه  یمعمول  ی معنا
 عی. مانند فلزات ماشودی م  »ماء« گفته  عیما  ءیش

.  (236، ص1380  ،ی اصفهان  یآن )رضائ  ثالو ام
که از دو   شودیگفته م   یعیدر اصطالح به ما  آب

ساخته شده است و    ژنیو اکس  دروژنی عنصر ه
پائ حرارت  درجات  جذب   ادیز  ژنیاکس   ن،ی در 

ب   ی عنی  کند؛ی م زمستان  تابستان    شتریدر  از 
 . کند یجذب م ژنیاکس

 ی ماء قرآن کاربرد -5-2

کار رفته است که از  به  قرآنمورد در    63ماء    ۀواژ
موارد به   گریشکل ماء و در دبار به  59  انیم  نیا

هر    ی هاشکل ماءُها،  و  ماءَها  و  ماءکُم  و  ماءَكِ 
است.    کباریکدام   اند  یگروهآمده   شمندان یاز 

اسالم برا  6  یعلوم  را  نظر    ۀواژ   ی وجه  در  ماء 
)وَ أنزَلنا مِنَ السّماء ماءً    اند؛ وجه اول: بارانگرفته 

 الَّذی  هُوَ)  نطفه:  دوم  وجه(.  48/ فرقان  –طَهوراً  
  دو:  سوم   وجه(.  57/فرقان  –خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَراً

عُیُونًا    الْأَرْضَ)وَفَجَّرْنَا    ن یآب آسمان و زم  یعنی  آب
قُدِرَ قَدْ  أَمْرٍ  عَلَى  الْمَاءُ   وجه(.  12/قمر  –فَالْتَقَى 

  –طَیِّبًا  صَعِیدًا   فَتَیَمَّمُوا  مَاءً  تَجِدُوا  فَلَمْ)  آب:  چهارم

  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنْزَلْنَا)  برف:  پنجم  وجه(.  43/نساء
وجه 18/مومنون  –الْأَرْضِ  فِی  فَأَسْکَنَّاهُ  بِقَدَرٍ  .)

 (. 31/واقعه  –)ماءٍ مَسکوب  ششم: آب بهشت 
 مطر  یقرآن کاربرد  -5-3

بار آمده    15آن    ی هاشهی، مطر و هم رقرآن  در
اند که  آورده  یاست. مطر نام عام باران است. برخ

و برکت و باران   ریخ  ۀمَطَرَ دربار  یفعل سه حرف
اَمطَر در مورد عذاب است:   ۀو رحمت است اما واژ

عَ آنها »وَأَمْطَرْنَا  بر  )و  سِجِّیلٍ«  مِنْ  حِجَارَۀً  لَیْهِمْ 
 . (74( )حجر/میگل باراند گاز سن  ییهاسنگ

 
 قرآن آب از نگاه  -6

است که    یآب نعمت، رحمت، رزق و برکت اله
نهاده    یآدم  اری خداوند آن را از سر لطف در اخت

بنا سنگ  زندگ  اتیح   ی و  راز  و  رمز  است.    یو 
 دهیکننده آفرو پاك  زهیخداوند متعال، آب را پاک

قرار داده تا از آن بهره   انیآدم  ری و آن را در تسخ
ص1382  ،ینی)حس  برند در  88،  و    قرآن(. 

م فراوان  عصومانسخنان  مطالب   رامونیپ  ی)ع(، 
بشر و    یها و سهم موثر آب در زندگی سودمند

و نشاط    ی جانداران و نقش آن در سرسبز  گرید
جا که از آن  میکر  قرآن  است.   دهیما رسبه   نیزم

آشام و  به  ی دنیآب  به  انیمسخن   ی حونآورده، 
نعمت و رحمت  ، یاله تی ربوب ،یدرس خداشناس

  ی ناتوان  یسبحان را گوشزد کرده و از طرف  ی خدا
 ی داریحس تشکر و پرستش، ناپا  جادیبندگان، ا

ب دقت   ی ماد  ی های دلبستگ  یارزشی و  مورد  را 
ها ی سبز  آوردنقرار داده و مردم را متوجه سربر

  هیرا به آن تشب  امت یمرده و حشر و نشر ق  نیاز زم
ا که  است    یاجلوه  ،یقرآن  ی هادگاهید  نیکرده 

مبه   ی معنو آب  ایموضوع  ذکر    نکیبخشد.  با 
  ر یتصو  ی معنو  ی از منظر  ات،یآ  ن یاز ا  ییهانمونه 
اله  یافعال  دیتوح الطاف  جر   یو  در  آب    انیرا 

عظمت    ۀنشان  ب«»آ  با،یو ز  ایکه چه گو  مینگری م
 پروردگار قرار گرفته است: 
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 فطرت  یداریب -6-1
با طرح سوال، وجدان   اتیآ  یدر برخ  میکر  قرآن

  ر یو تدب  تی و او را به تفکر در ربوب  داریانسان را ب
  ۀ سور  27یۀ. مثال در آداردیدر همه امور وام  یاله

م إِلَى :  دیفرمای سجده  الْمَاءَ  نَسُوقُ  أَنَّا  یَرَوْا  »أَوَلَمْ 
مِ تَأْکُلُ  زَرْعًا  بِهِ  فَنُخْرِجُ  الْجُرُزِ  أَنْعَامُهُمْ    نْهُ الْأَرْضِ 

ننگریسته )آیا  یُبْصِرُونَ«  أَفَلَا  ما  وَأَنْفُسُهُمْ  که  اند 
وسیله آن  رانیم و به سوى زمین بایر مى باران را به 

هایشان و خودشان که دامآوریم  اى را برمىکشته 
  یی طباطبا  عالمه  بینند(. خورند مگر نمى از آن مى 

  ند یفرمایم  هیآ  نیا  ۀدربار  زانیالمریکب  ریدر تفس
سبحان را    ی خدا  اتیاز آ  گرید  ی کی  ه،یآ  نیکه ا

م تدب   دهدی تذکر  حُسن  بر  به    ری که  نسبت  او 
مخصوصاً  و  قب   موجودات  از  زنده    ل یموجودات 

و مراد از سوق    کند ی و انسان داللت م  انیچارپا
به گ  یخال  نی زم  ی سوآب   ی ابرها  ندنرا  اه،ی از 

به باران  سرزم  ی سوحامل  از   ن یآن  پس  است. 
شدن زرع رونیو ب   نیزم  اتینزول باران از ابر، ح

تغذ چارپا  هیو  و  . شودی م  نیتام  انیانسان 
ها را رام انسان کرده تا  که خداوند آن  یانیچارپا

ح  دنیرس  ی برا مقاصد  ترب  اتیبه    تشان یخود 
أفَال   جمله  توب  ه یتنب  بصِرون،یُکنند.  کفار    خیو 

 . نندیبیرا نم اتیآ نیاست که چرا ا
 پروردگار در انجام امور ۀاراد -6-2

  ۀ در پس پرد  یاله   ریمهم که اراده و تدب  ۀنکت  نیا
مسائل    نیها و کارهاست، از ارزشمندترهمه علت

آ  یمعرفت در  بارها  که  آب    اتیاست  با  مرتبط 
از قداست آب در   ی خود، نشاننیشده است و اادی

  ی است که آب و باران، صفحات  میکر  قرآنفرهنگ  
  ت اس   یهیاست. بدداده  لیرا تشک  دیاز کتاب توح

اسباب و   ریتاث ی نف ، یاله ر یاراده و تدب ی که معنا
ن در طول    ست،یمسبب  همه  قرار   گریکدیبلکه 
زنده   ی سرسبز   ز،ین  می کر  قرآندارند.   شدن و 

مثل   ی و زراعت را هم به اسباب ماد  وهیو م  نیزم
نسبت   خداوند  خواست  و  اراده  به  هم  و  آب 

مَاءًدهدی م السَّمَاءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  »وَاللَّهُ  بِهِ    :  فَأَحْیَا 
مَعُونَ«  الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَۀً لِقَوْمٍ یَسْ

)و خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زمین را 
در این ]امر[    پس از پژمردنش زنده گردانید قطعاً

مردمى نشانهبراى  دارند  شنوایى  است( که  اى 
تفس  ییطباطبا  عالمه  (.65)نحل/  هیآ  نیا  ریدر 

و سرسبز    اندنیرو  ه،یکه مقصود آ  دارندی م   انیب
زم خمو  نیکردن  و  خزان  از  در    ی د بعد  آن 

بهار و آمدن    دنیزمستان است که پس از فرارس
بهار آن  اهان یگ  ۀشی ر  ،ی باران  تخم  از و  بعد  ها 

کند و  یدوره سکون، شروع به رشد و نمو م  کی
ا  یزندگ  کیخود    نیا زندگ  زو    ی وانیح  یسنخ 

از آن است و    فیضع  ۀمرحل  کیاست هرچند که  
فرمود »إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَۀً لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ«،    نکهیا

  د یاست که با  یسخنان   رفتنیپذ  دن،یمراد از شن
وقت  رایز  رفت؛یپذ است،  حق  طالب  که    ی عاقل 
دهد،  یرا م  تشی شنود که احتمال حقانیم  ی زیچ

فراداده   م  کامالً  و گوش  حفظ   ردیگی فرا  و 
وقتی م پس  قریکس  ی برا  یکند.   ۀحیکه 

کردن حق را دارد، داستان فرستادن باران و قبول 
  ن یبعد از مرگش نقل شود، هم  نیکردن زمزنده 

است بر مسئله بعث    یلیو دل  اتی او آ  ی داستان برا
  ن یزم   لهیوسنی که بدی فهمد کسی و م  امتیروز ق

مردگان را هم زنده    واندتی مرده را زنده کرد، م
 کند. 
 رحمت  -6-3
 یچند، باران را رحمت اله  یاتی در آ  میکر  قرآن

بَیْنَ    ده ی نام بُشْرًا  الرِّیَاحَ  أَرْسَلَ  الَّذِی  است: »وَهُوَ 
)و  طَهُورًا«  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنْزَلْنَا  رَحْمَتِهِ  یَدَْی 
پیشاپیش   نویدى  را  بادها  که  کس  آن  اوست 

خویش ]=باران[ فرستاد و از آسمان آبى   رحمت
  ی عنوانبه   باتوجه  (.48ن/پاك فرود آوردیم( )فرقا

تفس  د،یکه مطرح گرد به رحمت    هیآ  نیا  ریدر 
مفسران   شترینشده، بلکه ب توجه  ادیبودن باران ز

تفس اکثر    ریبه  پرداختند.  طَهوراً  ماءً  اصطالح 
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معنا کردند    زهی مفسران، »ماءً طَهوراً« را آب پاک
  ریغ   ۀکنند )پاك  که هم طاهر است و هم مطهر

را  او نرسد که آن  به  ی زیکه چیخودش(، تا زمان
توان رفع حدث و نجاست  ی کند، با آن م  فیکث

طباطبا عالمه  که  است  ذکر  قابل  در    ییکرد. 
  ۀ درج  تینها  ی معناماءً طَهورا را به  زان،یالمریتفس
 کردند. انیب  یپاک

 قدرت خداوند ةبارش، نشان -6-4
 ده ینام  یاله ۀبارش و آثار آن را نشان م،یکر قرآن

وَاخْتِلَافِ است: » وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِی خَلْقِ  إِنَّ 
بِمَا  الْبَحْرِ  فِی  تَجْرِی  الَّتِی  وَالْفُلْکِ  وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ 
  ا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْیَ 

مِنْ فِیهَا  وَبَثَّ  مَوْتِهَا  بَعْدَ  الْأَرْضَ  دَابَّۀٍ    بِهِ  کُلِّ 
السَّمَاءِ  بَیْنَ  الْمُسَخَّرِ  وَالسَّحَابِ  الرِّیَاحِ  وَتَصْرِیفِ 

)راستى  یَعْقِلُونَ«  لِقَوْمٍ  لَآیَاتٍ  در  وَالْأَرْضِ  که 
ها و زمین و در پى یکدیگر آمدن آفرینش آسمان

کشتی  و  روز  و  کشب  با   ههایى  روانند  دریا  در 
به مردم سود مى  رساند و ]همچنین[ آبى  آنچه 

که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را 
و در آن هرگونه  زنده گردانیده  از مردنش  پس 

گردانیدن  جنبنده  در[  ]نیز  و  کرده  پراکنده  اى 
بادها و ابرى که میان آسمان و زمین آرمیده است  

مى  که  گروهى  نشانه   شندندیابراى  هایى واقعا 
در    یطبرس  خی ش  (.164]گویا[ وجود دارد( )بقره/

دال   یکیرا    هیآ  نیا  ان،ی البمجمع  ریتفس   ل یاز 
ا  یکتاپرستیو    ی دیتوح و  و    لیدال   نیدانسته 

اند:  کرده  حیو تشر  کیتفک  ریصورت زها را به نشانه 
ها ب( گردش شب و روز ج( آسمان  نشیالف( آفر

کشت بر  ی حرکت  ر انوسیاق  ۀپهنها  د(    زش یها 
و زمان    ن یباران ه( زنده ساختن زم   ۀحساب شد

 یجنبندگان ز( وزش بادها ح( ابرها  نشیو( آفر
مورد   حیتوض  در  .ن یآسمان و زم  انیرام شده م

کشت  پهنی حرکت  بر  باانوسیاق  ۀ ها    ان یب  دیها 
 ی که به سود مردم بر رو  ییهای داشت که کشت

به آب حرکتشان  روانند،  آب،   ت یماه   ل یلدها 

است که اگر جز   ییهایژگی و  ریلطافت، رقت و سا
آب ممکن نبود.    ی ها روی بود، حرکت کشت  نیا

اند که  ه و رام شد  میتنظ  ی اگونه بادها به   نیهمچن
مورد   نیوزند. ای م  زیآب ن  انیبرخالف جهت جر

آفربه وجود  نشانگر  و    ی دگاریوضوح  توانا 
آفرنعمت  ۀدهندیارزان برا  ی دگاریهاست.    یکه 
 نیآورده و ا دینظام را پد  نیمنافع انسان، ا  نیتام

باد و موادیژگیخواص و و که   ی ها را در آب و 
می کشت آنها  از  را  د ی ها  قرار  است.   ادهسازند، 

و حرکت   اینظام شگرف حاکم بر آب در   نیهمچن
آن است    ۀدهندها، نشانانوس یاق   ۀبر پهن  یکشت

  ا ینظام شگرف، از جنس بشر    نیا  ۀآورنددیکه پد
ن دهیپد چن  ست؛ یها  بر  انسان  نه    ن ی چراکه 
 ایموجود    چیتواناست و نه ه  ی ریو تدب  نشیآفر
 زشیمورد ر  حی در توض  ن یچنهم.  ی گرید  ۀدیپد

 نشیمرقوم داشت که آفر  دیباران با  ۀحساب شد
است و    اتیح  یۀکه ما  ن یزم  ی رو آب بر  انیو جر

  ز یر  یصورت قطراتفرودآمدن آن از آسمان به  زین
آنها با هم    ۀ گاه برخورد حساب شدو درشت و آن 

پد سپس  فضا،  چشمهدیدر  جوآمدن  و  ها، ی ها 
گاه س و  هم   ی بیمه   ی اهلی نهرها  آنها،    ن یچناز 

مشخص و با حساب و   ی هاباران در زمان  زشیر
  یدگار یهمه و همه بر وجود آفر  ن، یمع  ی هااندازه

 ییهمتای و فرزانه داللت دارد. نظام بخش ب  دانا
ا آفر  نیکه  در  را  فرود   نشینظام شگرف  و  آب 

 کرده است.  ریباران، تدب
 آب، نعمت فراوان  -6-5
با واژ  میکر  قرآن »آب گوارا«    ۀاز نعمت فراوان، 

عَلَى    ریتعب اسْتَقَامُوا  لَوِ  »وَأَنْ  است:  فرموده 
الطَّرِیقَۀِ لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا« )و اگر ]مردم[ در 
گوارایى   آب  قطعا  ورزند  پایدارى  درست  راه 

)جن/ نوشانیم(  ماءً    اکثر  (.16بدیشان  مفسران 
عالمه    یکردند، ولانیب  ادیآب ز   ی معناغَدَقاً را به

به نیا  برعالوه  ییطباطبا »وسعت   ینعممعنا، 
در هم  آ رزق«  در  و  گرفتند  جمل  یۀنظر   ۀبعد، 
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.  کندی م   دییاحتمال را تا  نی»لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ« هم ا

خدا که  فرمودند  توسع  غالباً  یتعالی عالمه    ۀ با 
 کند. ی را امتحان م انرزق، بندگ 

 ی بهشت یآب، نعمت  -6-6
به آن    مکرراً  می کر  قرآنکه    ییهااز نعمت  یکی

بهره داده،  و    ی مندبشارت  است  آب  نعمت  از 
نهرهابهشت، چهل  به  توص  ی جار  ی بار    ف یخود 

صورت  ... به   و  یدن یچشمه، نوش  ی شده و در موارد
وُعِدَ   ادیمستقل   الَّتِی  الْجَنَّۀِ  »مَثَلُ  است:  شده 

مِنْ مَ أَنْهَارٌ  فِیهَا  وَأَنْهَارٌ مِنْ    اءٍالْمُتَّقُونَ  غَیْرِ آسِنٍ 
لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّۀٍ لِلشَّارِبِینَ  
کُلِّ   مِنْ  فِیهَا  وَلَهُمْ  مُصَفًّى  عَسَلٍ  مِنْ  وَأَنْهَارٌ 
الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَۀٌ مِنْ رَبِّهِمْ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِی النَّارِ  
وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ« )مثل بهشتى  
باغى   ]چون  شده  داده  وعده  پرهیزگاران  به  که 
است که[ در آن نهرهایى است از آبى که ]رنگ 

هایى از شیرى و بو و طعمش[ برنگشته و جوی 
بادهکه مزه  از  اى اش دگرگون نشود و رودهایى 

که براى نوشندگان لذتى است و جویبارهایى از 
انگبین ناب و در آنجا از هرگونه میوه براى آنان 
]فراهم[ است و ]از همه باالتر[ آمرزش پروردگار 
باغى   چنین  در  کسى  چنین  ]آیا  آنهاست 

انگیز[ مانند کسى است که جاودانه در آتش دل
مىا داده  به خوردشان  آبى جوشان  و  شود ست 

 (.15هایشان را از هم فرو پاشد( )محمد/]تا[ روده
»فِیهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ«    ییطباطبا  عالمه

ماندنش بو و طعم خود را از    ادیکه با ز  یرا به آب
اند و »وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ  کرده   ریتعب  دهد،ی دست نم

  ر ی که مانند ش  ریاز ش  ییغَیَّرْ طَعْمُهُ« نهرهالَمْ یَتَ
تغ  ایدن مِ  کندی نم  رییطعمش  خَمْرٍ   نْو »وَأَنْهَارٌ 

نهرها لِلشَّارِبِینَ«  برا  یی لَذَّۀٍ  که  خمر   یاز 
لذت  عَسَلٍ  نوشندگان  مِنْ  »أَنْهَارٌ  و  است  بخش 

و    یعنیمُصَفًّى«   موم  بدون  و  خالص  عسل 
هست    ایل دنکه در عس  ییزهایچ   ریخاشاك و سا

وَلَهُمْ فِیهَا مِنْ  »  کند.ی م  وبیو آن را فاسد و مع

ا در  الثَّمَرَاتِ«  عموم  ه،یآ  نیکُلِّ  را    ت ی مطلب 
النَّارِ«،  ی م فِی  خَالِدٌ  هُوَ  »کَمَنْ  عبارت  در  دهد. 
حذف شده و منظورش    اسیاز دو طرف ق  یکی
آ  نیا که  چنی کس  ایاست  داخل    ی بهشت  نیکه 
کس  شود،ی م جاودانه   یمثل  آتش  در  که  است 

نوش  و  آ  ی دن یاست  که    ار یبس   ی بآنها،  است  داغ 
کند و درونشان را بعد یتکه مرا تکه  شانیهاروده

نوش نوشی م  دنیاز  و  به    دنشانی سوزاند  هم 
کراهت و جبر است. هم چنانکه فرمود: »وَسُقُوا 

 مَاءً حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ«. 
 در جنگ بدر  یبیغ یباران، امداد -6-7
است که در جنگ    یاله  ی هااز موهبت   یکی  باران

بدر به مسلمانان داده شد و سه اثر مهم داشت:  
»إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَۀً مِنْهُ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ  
رِجْزَ  عَنْکُمْ  وَیُذْهِبَ  بِهِ  لِیُطَهِّرَکُمْ  مَاءً  السَّمَاءِ 

الْأَقْدَامَ« ال شَّیْطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِکُمْ وَیُثَبِّتَ بِهِ 
را که ]خدا[ خواب سبک  )]به یاد آورید[ هنگامى 

بخشى که از جانب او بود بر شما مسلط  آرامش
بر شما فرو بارانى  از آسمان  و  تا ساخت  ریزانید 

شما را با آن پاك گرداند و وسوسه شیطان را از 
 گامهایتانید و دلهایتان را محکم سازد و  شما بزدا

  یی طباطبا  عالمه  (.11)انفال/  را بدان استوار دارد(
 یۀ آ  نیاند که اآورده  نیچن  نیا  زان یالمریدر تفس

کفار قبل    دیگوی است که م  یاتی روا  دیمو  فه،یشر
  یوقت   نیو مسلم  دند یبه لب چاه رس  نیاز مسلم

ناچار  شدند که کفار، آب را گرفته بودند و به  ادهیپ
زم ر  نیدر  و  از   اده یپ  گزاریخشک  بعد  شدند. 

  ی و محتلم شده و همگ  دهکه مسلمانان آلوی مدت
تشنگ ش  یدچار  دلها  طانیشدند،    شان یدر 

را   آب  شما  دشمنان  که  گفت  و  کرد  وسوسه 
ا و  نماز    نکیگرفتند  نجاست  و  جنابت  با  شما 

پاها  دیخوانی م لذا  یفروم  هاگیدر ر   نتایو  رود. 
ا بر  را  باران  همه   د یباران  شانیخداوند  آن،  با  و 

آلود از  را  و خود  کرده  جنابت   ریتطه  یگغسل 
همچن و  آنان   نی نمودند  راردوگاه  بود،    گزاریکه 
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و   لغزنده  کفار،  اردوگاه  و  محکم گشت  و  سفت 

 شد.  یگل
 اصل خلقت جنبندگان از آب  -6-8
آ  میکر  قرآن نور    ۀمبارک  ۀسور   45  یۀدر 

: »وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّۀٍ مِنْ مَاءٍ« )و خدا دیفرمای م
  یی طباطبا عالمه .(دیرا از آب آفر ی هر جنبنده ا

ذ تفس  ه یآ  نیا  لیدر  که  آورده  زانیالمر یدر  اند 
و   کندیجانداران را از آب خلق م  یخداوند تمام

ع حنیدر  هر  وضع  ح  یوانیحال   گر ید   وانیبا 
روند مانند  ی ها با شکم راه می مختلف است. بعض

روند  ی پا راه مبا دو  گرید  یها و مارها و بعضکرم
با چهارپا راه   گری د  یو مرغان و بعض  انیمانند آدم

چهارپای م چون  درندگان.  انیروند    دکتر   و 
ا  ی بوکا  سیمور طرح  که    سدینوی م  هیآ  نیبا 

آب   یزندگ اول  یمنشأ  آب  و    ل یتشک  نیداشته 
ا   ۀدهند زنده است. آنچه در  آب    نجایهر سلول 

کلم است که همچنانکه آب   ۀترجمه شده،  ماء 
تع را  اقیم  نییآسمان  آب  هر   ایها  انوسی کند، 

ن  یعیما م  زیرا  به ی نشان  ما  یمعندهد.    ع یدوم، 
کلم ی م که  به   ۀباشد  براماء  نامشخص   ی صورت 
است،    وانیهر ح  نیتکو  ی آنچه که مبنا  نییتع
تواند ی سوم م   ی ماء در معنا   ۀرود. کلمی کار مهب

 اطالق شود. زی( نی)من وانیح ۀبه نطف
 تدبر و تفکر -6-9
خو  دیتاک  قرآن خوراك  به  انسان  و    شیدارد 

و   24اتیخود بنگرد. آ شیدایو مراحل پ نهیشیپ
»فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى    :دیفرمای عبس م  ۀسور   25

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا« )پس انسان باید به   طَعَامِهِ 
صورت بارشى  خوراك خود بنگرد که ما آب را به

فعل »صَبَّ« را در    ییطباطبا  عالمه  فرو ریختیم(.
که همان باران است،   ی آب از بلند  ختنیر  ی معنا

افزودن ادامه  نظر گرفتند. در  د که منظور در  در 
 اندن یرو  ی برا  نی ها بر زمفروفرستادن باران  نجا،یا
بع  اهانیگ و  شامل    ست ین  دیاست  که 

نساختن چشمهی جار نهرها  و  چون   زیها  شود. 

ذخائر  مه  ینیرزمیز   ی هاآب که   ی از  است 
انسان را به    هیآ  نیا  .دیآی م  دیباران پد   لهیوسبه

م وا  باران که  ی تفکر  که چگونه  ادارد    ن یشامل 
و چگونه معلق در   دیآیآب بزرگ است، بوجود م

 ماند. ی م یهوا و آسمان باق
 ی آب، نعمت اله -6-10
دهد که  ی مربوط به آب نشان م  اتیبه آ  ی کل  نگاه 
ب ح  ی هانقش   ن یاز  در  موجودات    ۀهم  اتیآن 

  یآب برا  می رمستقیو غ   میزنده، بر منافع مستق
تاک بخش  شده  دیانسان  و  ا   یفراواناست   نیاز 

است. از    یاله  ی هادرصدد برشمردن نعمت  ات،یآ
ا نیا آ   نیرو،  از  صربه  اتیبخش    ای  حیطور 
ا  ندگانب   ح،یرصریغ شکر  به  را  نعمت    نیخدا 

وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ  »  خواند.ی بزرگ م
 لَهُ بِخَازِنِینَ« )و السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ 

آبى  آسمان  از  و  فرستادیم  باردارکننده  را  بادها 
نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و  

خزانه )حجر/شما  نیستید(  آن    عالمه  (.22دار 
  ن یدارند که ای م  انیب  زانیالمریدر تفس  ییطباطبا

. زدیریکه از ابرها فرو م  کندی به باران اشاره م  هیآ
عصر مسلّم است که آب موجود   یدر مباحث علم

است که از آسمان فرو    ییهااز باران  نی زم  ۀدر کر
  ی مسأله نر و مادگ  ه،یآ  نیاند. قسمت اول اختهیر

تلق مطر  اهان یگ  حیو  قسمت   کندی م  حرا  و 
نموده آب از باران را اثبات  شیدای دومش، مسئله پ

 است. 
 خدا بر آب عرش  -6-11

هود، از بودن عرش خدا بر آب خبر    ۀسور  7  یۀآ
دهد: »وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی  ی م

أَیُّکُمْ   لِیَبْلُوَکُمْ  الْمَاءِ  عَلَى  عَرْشُهُ  وَکَانَ  أَیَّامٍ  سِتَّۀِ 
بَعْدِ   مِنْ  مَبْعُوثُونَ  إِنَّکُمْ  قُلْتَ  وَلَئِنْ  عَمَلًا  أَحْسَنُ 

إِلَّ  لَیَقُولَنَّالْمَوْتِ   هَذَا  إِنْ  کَفَرُوا  سِحْرٌ  الَّذِینَ  ا 
ها و زمین را در  که آسمان مُبِینٌ« )و اوست کسى

شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را  
یک نیکوکارترید و اگر بگویى   بیازماید که کدام
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قطعاً  شد  خواهید  برانگیخته  مرگ  از  پس    شما 

گفت این ]ادعا[    هنداند خواکه کافر شده کسانى 
ا  اکثر  جز سحرى آشکار نیست(.   ن یمفسران بر 

ها اند که عرش خدا قبل از خلقت آسمانده یعق
  ر یدر تفس  یطبرس  خ یش  آب بود.  ی بر رو  ن،یو زم

ا  انیالبمجمع م  نیبه  دو ی مطلب  که  پردازد 
ها  آسمان  نشیعرش و آب، قبل از آغاز آفر  ۀدیپد

و    اهایدر در  نکیاند و آب که اآمده  دیپد  نیو زم
سارها روان است، چشمهها و  باریها و جوانوسیاق

بوده و خدا به قدرت    ی گریدر بستر و قرارگاه د
داشته و ی نگاه م   یگاهیجا  ررا دخود، آن  کرانیب
خداشناس  نیبزگتر  نیا عبرت  ی درس   یآموزو 

  ی توانا  دگاریو انکارگران آفر  انیخداجو   ۀ هم  ی برا
عالمه    زانیالمریتفس  در  است.  یهست هم 

ذ  ییطباطبا کانَ  سدینوی م  هیآ  نیا  لیدر  »وَ   :
عَلَ حال  ی االماء جمله  یعَرشُهُ  معنا  هیّاست   ی و 
که  ی در وقت  یتعال  ی است که خدا  نیا  هیمجموع آ

پرداخت، عرشش بر    نیها و زمبه خلقت آسمان
 نکهیاست از ا   ه یآب بود و بر آب بودن عرش کنا

آب بود   نیروز مستقر بر اآن  درخداوند    ت یمالک
ت. چون عرش و تخت اس   یو زندگ  اتی ح  ۀکه ماد

عبارت است از محل ظهور  یسلطنت هر پادشاه
 ی معناسلطنت او و استقرار پادشاه بر آن محل به 

استقرار ملک او بر آن محل است. پس استواء بر  
ا به  خدا  نیعرش  که  از   یتعال  ی معناست  بعد 

زم و  تدب  نیخلقت آسمان  امر  به    ر یدر دو روز، 
پرداخت« نپاك  دکتر  .مخلوقات خود  در   زینژاد 

  امبر، یپ  نیدانشگاه و آخر  نینام اولکتاب خود به 
 یماء و آب  نیکه ا  سدینوی موضوع م  نیهم  ۀدربار

  یدن یو آشام  یکه عرش خدا بر آن بود، آب معمول 
 (.108 ، ص 1343نژاد، )پاك  ستین

 ات یآب، منشأ ح -6-12
مسائل  یکی هم  یاز  فکر  یکه  بهشه  را  خود بشر 

حمشغول مسئله  است،  چگونگ  اتیکرده    ی و 
زم  شیدایپ در  ا  نیآن  در  است.  مورد نیبوده 

 یینظرهانظران علوم، اظهار متخصصان و صاحب
  نیبه ا  اتیآ  یدر برخ  زین  میکر  قرآناند و  کرده

انطباق آن با    لیدلمطلب اشاره کرده است که به 
از معجزات    نیا  یبرخ  ،یمعل  اتینظر را  مطلب 
چند  میکر  قرآن  اند.دانسته  قرآن  یعلم جا در 

ر  که  دارد  و    یزندگان  ۀشیاشاره  منشأ  در  هم 
پ در  هم  و  پد  شیدایسرچشمه  در   شیداریو 

در    یتعال  ی همه از آب است. خدا  ،یهست   ۀصحن
: »وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ دیفرمای م  اءی انب  ۀ سور  30  یۀآ

( شَیْءٍ«  هرکُلَّ  پد  ی ازنده   زیچو  آب  از   دیرا 
  ۀ شود که مادیاستباط م   هیآ  نیظاهر ا   از  (.میآورد 
موجودات زنده، آب است. آنگونه که    اتیح  یاصل

  ات یتواند به حینم   ی اموجود زنده   چیبدون آب، ه
 ه یآ  نیا  ریدر تفس  یطبرس   خیش  خود ادامه دهد.

آن است   هیآ  نی : »مقصود خداوند از ا سدینوی م
به  م  ی آب  ۀلیوسکه  نازل  آسمان  از    م، یکن ی که 

ح  ی ازنده   زیهرچ روا  میبخشیم  اتیرا    ت یو 
حضرت    یاشیّع که  کرده  نقل  را  صادق  امام  از 

  ن یهمطعم آب، با استناد به   ۀدربار  ی پرسش  ۀدربار
آب،    هیآ طعم   دکتر.  است«  اتیح  طعمفرمود: 

دربارپاك هم  است:    نیچن  هیآ  نیا  ۀنژاد  گفته 
ح بستگ  اتی»وجود  آب  در    ی به    قرآن دارد. 

مردگان   ی بیعج  ی پافشار دهد  نشان  که  است 
آب،    ۀلیوسشوند که در بهار به یهمانگونه زنده م 

موضوع مسلّم است که    کیشود.  ی زنده م  نیزم
ماندن، وجود بودن و زندهشدن و زنده زنده   ی برا

  ی به آب بستگ  زیچهمه  اتیاست و ح  ی رورآب ض
وساز آب و سوخت  سم یدارد. اگر در موجود متابول

گ   یخوببه م  رد،یانجام  سالم  و  ی موجود  ماند 
شود و اگر انجام  ی م   ضیمر  رد،یکه بد انجام گ آنجا

 .«ردیمی م  رد،ینگ
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 های آب نقش -7

 انسان  یغذا  نیتام -7-1
ن  یزندگ  ۀادام   ی برا  انسان   یی غذا  ازمندیخود، 

کشاورز  محصوالت  از  که  غالت،    ی است  چون 
سبزدانه انی ها،  موها،  دام،    ی هاوه یاع  درختان، 

گونه که بشر  . همانشودی م   لی... تشک   و  التیش
به غذا و آب همواره در طول   ی ازمندی ن  لیدلبه
  ات یشئون ح  ۀآب را در هم  رینقش و تاث   خیتار

 ۀدیکرده و به آب با دیاحساس م  یوشنرخود به
مربوط به    اتیبخش اعظم آ  سته،ینگری م  تیاهم

انسان به   ی غذا  ن یرا در تام  ینقش اصل   زیآب ن
پ است.  داده  بدون   اتی آ  نیا  یاصل  امیآب  که 

تام را  خداوند  فقط  آب   نیا  ۀکنند ن یاستثناء 
نعمتیمعرف برشمردن  برا  یهاکرده،    یخداوند 

  یو  و قدرت خدا به  یاله  اتیآ  نداد انسان و نشان
  ی زندگ  ۀعالم و در لحظه لحظ  ی هاصحنه  ۀدر هم

ا به  تا  است  توح  مانیاو  اهلل،  معاد   دیبه  و 
خدا،   ی هااش کند و با برشمردن نعمتییراهنما

ا شکر  به  را  در نعمت  نیانسان  فراخواند.  ها 
  م یابراه  ۀ سور  32یۀبقره و آ  ۀسور  22  یۀباره، آنیا

: »وَأَنْزَلَ  دیگویآسمان مآب از  نزول  انیپس از ب 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَکُمْ«  

ها رزقى )و از آسمان آبى فرود آورد و بدان از میوه 
 براى شما بیرون آورد(.

 یرفع تشنگ  -7-2
آب را   دنیسبحان در مقام امتنان، آشام  خداوند

»کُلُوا وَاشْرَبُوا   بر بندگان مباح اعالم کرده است:
روز )از  اللَّهِ«  رِزْقِ  بخور  ی مِنْ  و   دیخداوند، 

ضمن    میکر  قرآناز    یاتیآ  (.60( )بقره/دی اشامیب
کننده  نیانسان، خداوند را تام  از ین  نیاشاره به ا
آشام معرف   ی برا  یدن یآب  است:    یانسان  کرده 

السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ« )از آسمان »فَأَنْزَلْنَا مِنَ  
آبى نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم(  

فرقان، آب با    ۀسور   .49  و  48  یۀآ  در  .(22)حجر/
 زیوصف طهور آمده است و در کنار انسان از دام ن

  ا یآنها مه  دنیآشام  ی آب طهور برا  نیشده که اادی
شده است: »وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. وَنُسْقِیَهُ  

 آبىمِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِیَّ کَثِیرًا« )و از آسمان  
ایم  پاك فرود آوردیم و آن را به آنچه خلق کرده

دام انساناز  و  اها  در  بنوشانیم(.  بسیار   ن یهاى 
ا  زین  اتیآ برا   اتوانیح  ۀهم  نکهیبا  آب    یاز 

کنند، فقط از انسان و دام ی استفاده م  دنیآشام
ا ادی و  است  آن  دیشا  نیشده  که  از  است  جهت 
خاص   ی هاگذشته در مقام شمارش نعمت  اتیآ

 خداوند به انسان است. 
 نیزم  یایاح -7-3

که انسان    ن یآب در زم  ۀ از آثار مهم و گسترد  یکی
برد، ی آن بهره م   م یرمستق یو غ  م یاز منافع مستق 

بر آن    هیاز ده آ  شی است که در ب  نیزم  ی ایاح
عنکبوت آمده    ۀسور  63  یۀدر آ  شده است.   د یتاک

مَاءً   السَّمَاءِ  مِنَ  نَزَّلَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  »وَلَئِنْ  است: 
الْأَ بِهِ  قُلِ    رْضَفَأَحْیَا  اللَّهُ  لَیَقُولُنَّ  مَوْتِهَا  بَعْدِ  مِنْ 

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ« )و اگر از آنان 
چه و  بپرسى  فروفرستاده  آبى  آسمان  از  کسى 

وسیله آن زنده گردانیده  زمین را پس از مرگش به 
خواهند گفت اهلل بگو ستایش از آن   حتماً  است

این  با  نمى خداست  بیشترشان   اندیشند(.همه 
طباطبا  یطبرس  خیش عالمه  در   بیترتبه   ییو 

نظرات    زان،یو الم  انیالبمجمع   یعن یخود    ریتفاس
راد  اند: »مدارند. فرموده  هیآ  نیدرمورد ا  ی مشابه
  اهانیگ  اندنیبعد از مردن آن، رو  نیزم  ی ایاز اح

در بهار بعد از مردن زمستان است. قُلِ الحَمدُلِله 
بر دشمنان    راحجت    نکهیخدا را در برابر ا  یعنی

تمام کرد و مجبورشان کرد که اعتراف کنند به  
ن   نکهیا امور خلقت  بگو؛    زیمدبر  خداست، حمد 

ندارند جز    ی اچاره  گریاتمام حجت، د  نیچون با ا
ها  ها و ارباب آنتنها خدا را بپرستند و بت   نکهیا

  شتر یب  یعنی  عقِقلونیَرا رها کنند. بَل اَکثَرُهُم ال  
کنند و عقل خود را ی تدبر نم  اخد  اتیآنها در آ
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کنند تا خدا را بشناسند و حق یو حاکم نم  یقاض

 . دهند« زیباطل تمرا از 
 ی و نابود  یرانی و ةلیوس -7-4

بشر است و وجود   یاله  ی هااز جمله نعمت  آب
  ن ی و همچن  نیزم  یعمران و آبادان  یۀآن همواره ما

فراوان  ی برا  یعامل و  انواع   یتوسعه  و  رزق  در 
گاهنعمت اما  است.  را    ییهایرانیو  زین   ی ها 

آبه در  دارد. خداوند    ۀ سور  12و    11  اتیدنبال 
م السَّمَادیفرمایقمر  أَبْوَابَ  »فَفَتَحْنَا  بِمَاءٍ   ءِ: 

مُنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ 
تند    ی البیآسمان را به س  ی قَدْ قُدِرَ« )آنگاه درها

.  میساخت  ی جار  نیبر زم  ییهاو چشمه  میگشود
برا آب مقدری کار   ی ها  به   شده  که  هم بود، 

مجمع  ی طبرس  خیش   (. وستندیپ   گفته:   انیالبدر 
به  ۀ»کلم باران    ختنیر  ی معناهَمر  و  اشک 

شدن است و »فتح  روان  ی معناشدت و انهمار بهبه
باال  )جوّ  آب  ی آسمان  به  روان(   ی سر(  و  منهمر 

تمث  ی اهیکنا ر  یلیاست  شدت  و   ختنیاز  آب 
باران در پشت آسمان    ییباران. گو  یمتوال  انیجر

نم و  شده  همزدیبر   ن ییپا  انستهتوی انبار  که  نی. 
به  شده،  باز  آسمان  تمامدرب  هرچه  تر شدت 

تفس  ختهیرفرو در  عالمه    یۀآ  ریاست.«  که  بعد 
:  دیگوی نظر موافق است، م  نیهم با ا  ییطباطبا
که خدا خواسته بود، بدون    ی همان مقدار»آب به
معاضدت    نیا  ،ی و کند  ی و بدون تند  ادیکم و ز

بنابرا داد.  انجام  اسم جنس  ۀکلم  نیرا    ی »ماء«، 
از آن    نیآب آسمان و آب زم  نجایکه در ااست  

جهت نفرمود: »ماءان= دو    نیهماراده شده و به
و مراد   ستیآمدن آن ن  هیبه تثن   ی ازیآب«؛ چون ن

است که    یکه مقدر شده بود«، آن صفت   ی از »امر
 .طوفان مقدر کرده است« ی خدا برا
 طهارت و بهداشت  -7-5

مهمتری ب از  آب  و    ی هاله یوس  نیشک  نظافت 
عموم وظ  ی بهداشت  واقع  در  آب،    ۀفیاست. 

 ۀفیکردن و شستشو دادن است. در واقع وظپاك

پاك است.  آب،  دادن  شستشو  و  و   قرآنکردن 
وس  یاسالم  اتیروا را  معنو  ۀلیآب   ی طهارت 
عالوهی م که  جال  دانند  را  جان  تن،  شستن  بر 
آمادی م را  روح  و  در   ۀبخشد  حضور  و  صعود 
م  شگاهیپ متعال    ، ی نی)حس  کندی پروردگار 

انفال    ۀسور  11  یۀدر آ   خداوند  (. 54  ، ص1382
مَاءً   :دیفرمای م السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَیْکُمْ  »وَیُنَزِّلُ 

بِهِ«. همچن فرقان    ۀ سور  48  یۀدر آ  نیلِیُطَهِّرَکُمْ 
طَهُورًدیفرمای م مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  »وَأَنْزَلْنَا  ا:    نیا«. 
پاک   انگر یب  اتیآ م  یزگیعامل  آب  باشند  ی بودن 

  ی ریمباحث تفس  ، یقبل  البکه در صفحات و مط
 .دیگرد انیها بآن

 
 آب در آخرت -8
به  یاتیآ آخرت  در  آب  وجود  از  صورت چند 

دهد که بندگان  ی ها خبر م ی دنی ها و نوشچشمه
نوشند. وصف  یخداوند و اهل بهشت، از آن م   ژهیو

ا  در  دن  ات،یآ   نیآب  آب  از  فراتر  را  با   ایآب  و 
  ۀ سور  15  یۀشناسند. آیبرتر از آن م  ییهایژگیو

دهد ی نوع نهر در بهشت خبر م4محمد، از وجود  
نوع آن،   کیداده است و  وعده   زگارانیکه به پره

فِیهَا أَنْهَارٌ  »  شودی از آب است که بدبو نم  ییهانهر
آ آسِنٍ«.  غَیْرِ  مَاءٍ  از آب   ۀسور  31  یۀمِنْ  واقعه، 

قطع    ان یبهشت  ی برا  ی جار  شهیهم هرگز  که 
  یی دهد »وَمَاءٍ مَسْکُوبٍ«. از سویخبر م   شود،ینم
نوش  یکیآب    گر،ید ن  ی های دنیاز  دوزخ    ز یاهل 

گاه به جوشان  ـ  1  آب:  نیاما ا.  شمرده شده است
اهل   یگن( وصف شده است که هنگام تشمی)حَم

شود و آنگاه اندرونشان را ی ها داده مجهنم به آن
م پاره فَقَطَّعَ  کندی پاره  حَمِیمًا  مَاءً  »وَسُقُوا   :

داده   خوردشان  به  جوشان  آبى  )و  أَمْعَاءَهُمْ« 
رودهمى  ]تا[  فروپاشد(  شود  هم  از  را  هایشان 

گا2  (.15)محمد/ )صَدـ  به چرکابه  تشبدیه    ه ی( 
مَاءٍ   مِنْ  وَیُسْقَى  جَهَنَّمُ  وَرَائِهِ  »مِنْ  است:  شده 

کس که[ دوزخ پیش روى اوست و صَدِیدٍ« )]آن
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(.  16/میشود( )ابراهبه او آبى چرکین نوشانده مى 

  یاکثر مفسران نظرات مشابه  ه،ی آ  نیدر رابطه با ا
ا شوصف  ه یآ   نیدارند.  است.  کفار  خ  ی حال 

خون    هیآ  رامون یپ  یسطبر و  چرك  »و  فرمود: 
سازند و  ی م  کیرا به آنان نزد  زیانگو نفرت   فیکث

م تنفر  اظهار  آن  از  به ی آنان  اما   ریناگزکنند 
هنگامنوشند ی م رس  کهی .  دهانشان    د،یبه 

م  شانیهاچهره و    شودی گداخته  سر  پوست  و 
م آن  در  زمان  زدیری صورتشان  نوشیو    دند، یکه 

گشته و از آنان   یآنها متالش  یدرون  ی اعضا  ۀهم
به فلز گداخته3.  «شودی دفع م  هیتشب  ی اـ گاه 

  یشده که اگر ظالمان در جهنم آب بطلبند، آب 
م داده  آنان  به  گداخته  فلز  که    شودی چون 

بر  شانیهاصورت »وَإِنْ   انیرا  کرد:  خواهد 
الْوُجُوهَ« )و  یَشْوِی  کَالْمُهْلِ  بِمَاءٍ  یُغَاثُوا  یَسْتَغِیثُوا 
اگر فریادرسى جویند به آبى چون مس گداخته  

مىچهره   که بریان  را  مىها  یارى  شوند(  کند 
  ان یالبمجمع  ری در تفس  یطبرس   خ یش   (.29)کهف/

دت  را ذکرکرده است: »اگر از ش  یباره اقوالنیدر ا
آب کنند، به    یو تقاضا  ندیدرآ  ادیبه فر  یتشنگ

ابن مسعود   ؟ی. اما چه آبشودیآنان آب داده م
که همانند   شودیداده م  یکه به آنان آب  دیگویم

همانند   ی آنند که آببر  ی امس گداخته است و پاره 
 شود یبه آنان داده م  نوتیروغن جوشان ز  ۀماندته

وقت نزد  یکه  آن  به  را  خود    کنند، یم  کیسر 
  50  یۀآ.  «شودی پوست چهره و سر آنان کنده م

ن  ۀسور تقاضا  زیاعراف  دوزخ خبرداده   ی از  اهل 
آب بر آنان   ی مقدار  خواهندی که از اهل بهشت م

که خداوند، آن آب را    شنوندی و پاسخ م  زندیفرور
أَصْحَابُ   ی برا »وَنَادَى  است:  کرده  حرام  کافران 
 رِ أَصْحَابَ الْجَنَّۀِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْالنَّا

عَلَى   حَرَّمَهُمَا  اللَّهَ  إِنَّ  قَالُوا  اللَّهُ  رَزَقَکُمُ  مِمَّا 
دهند  الْکَافِرِینَ« )و دوزخیان بهشتیان را آواز مى

که از آن آب یا از آنچه خدا روزى شما کرده بر  
مى فروریزید  آنما  خدا  کافران گویند  بر  را  ها 

  نیا  لیدر ذ  ییطباطبا  عالمه   است(.  حرام کرده
آورده: »اهل دئزخ از اهل بهشت تنها انتظار آب 

تقاضا بلکه  نعمت   ۀهم  ی ندارند،  را انواع  ها 
به ی زی. چکنندی م از  که هست  مجاز  عموم  طور 

به   ۀهم تعب  آنها  است. ممکن هم    شده   ر یافاضه 
کس افاضه  دیبگو  یهست  به :    ی معناتنها 

آب مجاز    ریتا اطالقش در غ  ستی آب ن  ختنیفرور
 نیدادن نعمت فراوان است. ا  ی معنا باشد، بلکه به 

مکان اهل جنت بلندتر از   نکهیاشاره دارد بر ا  هیآ
دوزخ م  انیمکان  از  ابتدا  اگر  و   ۀهم  انیاست 

ها را، نعمت  هیکرده و آنگاه بقها آب را ذکرنعمت
 انیو مبتال  انیدوزخ  ی براجهت است که    نیاز ا 

ا تر  ی ضرور  گرید  زیهرچ  زبه حرارت دوزخ، آب 
 .است«

 
 ها اسرار کوه -9

ها به دو راز بزرگ کوه   یاتیدر ضمن آ  دیمج  قرآن
است: نموده    یۀ تصف   - 2،  نهرها  ۀسرچشم  اشاره 

 آب 

 نهرها   ةسرچشم -9-1

 ۀسور  3یۀاز جمله آ  اتیآ  یدر برخ  دیمج  قرآن
رَوَاسِیَ   فِیهَا  وَجَعَلَ  الْأَرْضَ  مَدَّ  الَّذِی  »وَهُوَ  رعد: 

را گسترد و    نیکه زم   ییوَأَنْهَارًا« )و اوست خدا
نهرها جاردر آن کوه برافراشت و  ساخت(.   ی ها 

ها، از وجود نهرها و  کوه   نشیآفر  ی ادآوریهنگام  
از مظاهر بزرگ خلقت    یکیبزرگ که    ی هاچشمه
نشان تدب  ۀو  آفر  ریوجود  عالم  هستند،    نشیدر 

م دل  دیگوی سخن  )کوه  نیا  نکهیا  لیو  و  دو  ها 
است که    نیکند ای نهرها( را در کنار هم ذکر م 

شط   نیا  ۀشیر و  وجود   م، یعظ  ی هانهرها 
زکوه  م همان  رایهاست؛  که  در    م، یدانیطور  هوا 

برف و باران    وسرد است    اریقسمت ارتفاعات بس
ذخ  یعیطب  ی هاخچالیمانند   آنجا   رهیدر 

از فصول سال بر اثر کاهش   ی اریو در بس  گرددی م
پوش و    ده یحرارت،  برف  فصل    خیاز  در  و  است 
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گرما که حرارت همه نقاط نسبت به فصل سرما  

آب شده و   جیتدرها به خیها و  برف  کند،ی م  رییتغ
و قشمت   گرددیم  ی سارها جارصورت چشمهبه

سا  اتیح  یۀما  نیا  اعظم تامکوه   هیدر    ن ی ها 
 . گرددی م

 آب یةتصف -9-2

را   «یشن  یۀها، نقش »تصفآب  یۀدر تصف  هاکوه 
تصف از   یشن   یۀ دارند.  آب  عبور  از  است  عبارت 

از   ن ییدر قسمت پا  ی شن  ی هاهی. ال یشن  ی هاهیال 
ماسه قلوه سنگ  از  باال  و در قسمت  نرم   ی هاها 

مختلف  گردد ی م  لیتشک طبقات  از  آب  عبور   .
که ذرات معلق موجود در آب    شودی کوها سبب م

از   رنگ، گِل،    ر ینظ حاصل  ذرات  معلق،  ذرات 
از مواد    و  یخوردگ از آب گرفته شوند و آب   ...
دو    نیبه ا  قرآن.  گرددی م   ه یو زائد، تصف  یخارج

:  کند ی مرسالت اشاره م  ۀسور  27یۀراز بزرگ در آ
وَأَسْقَیْنَا شَامِخَاتٍ  رَوَاسِیَ  فِیهَا  جَعَلْنَا  مَاءً  »وَ  کُمْ 

و از   میبرافراشت  دبلن  ی هاکوه   نیفُرَاتًا« )و در زم
به باران  و  نوشاندابر  گوارا  زالل  آب  (.  میشما 

، ناظر به راز اول است  "رَوَاسِیَ شَامِخَاتٍ"عبارت  
کوه  سردکه  اثر  بر  به  ی ها  ارتفاع  منطقه  جهت 

جمله   اد،یز و  دارند  را  آب  مخزن  حکم 
 . باشد ی، ناظر به راز دوم م"وَأَسْقَیْنَاکُمْ مَاءً فُرَاتًا"
 
 رابطه کوه و آب  -10

آغاز ح  نیا از  کوه  و  انسان   اتیموضوع که آب 
اند، موضوع تازه  داشته  ژهیو  یتیاهم   نیزم  ی روبر

  ن یترذکر است که مناسب . قابل ستین  ی او ناگفته 
اول  ی براها  ن یسرزم درجات    هیبشر  برحسب 

  ش یپ   یمتفاوت بود. اندک  شانی اجتماع  شرفتیپ
تار تار  خیاز  آغاز  در  در    یمهم  ی هاتمدن  خ،یو 
ن  ییرودها  ورتمجا فرات،   ل، یمانند  دجله، 

  رمند، یه  حون،ی س  حون،یکارون، سند، گنگ، ج
  قتیوجود آمدند. در حقو ... به   انگ یتسه ک  انگی
تعب  نیا به  بشرمادر  ی ریرودها  فرهنگ   ی ان 

 ونان،ی  ی هانیدر سرزم  ی. حتندیآیحساب مبه
نداشتند، آب و کوه با    یماد و پارس که رود مهم

فرهنگش  اتیح همان    انو  از  بود.  خورده  گره 
بس ا  اریدوران  به  برده  ی پ  قت یحق  نیکهن، بشر 

تول باران و حفظ   دیبود که کوهستان در  و  آب 
صورت چشمه و نهر و منابع آب و تراوش آن به

تقدس آب و کوه از    پسدارد.    میمستق  ریرود، تاث
نه داشته   وندیپ  گری کدیبا    رزمانید کوه  تنها  اند. 

  سته یشا  ستگاهیمنبع آب که پناهگاه مناسب و ز
 ن یا  و طبعاً  دیگردیمحسوب م  ی عیو چراگاه طب

تعلق   شتر یآبزا ب  ی هابه کوه   ی ستگیو شا  ی ستگیبا
به  اگر  واقع  در    شه یهم  م،یبنگر  یخوبداشت. 

و کوه و آب    نی و زم  نانسا  انیتنگاتنگ م   ۀرابط
عناصر در   نیوجود داشته و ا  دیو آسمان و خورش 

مختلف    نیعناوبه   میبشر قد  ی ها و باورهاشهیاند
و طبعاً  یو حت  یگرام اند  بوده   ک یهر    مقدس 

و  داشته  ی ر یا آئاند  و    ی عبادت  ی هانی اسطوره 
 . (45 ، ص1380 ،ی)قرش

 
 کریم   قرآنباد در  -11

 ابرها ختنینقش باد در برانگ -11-1

اق  اهایبر سطح در  د ی تابش خورش  با ها، انوسیو 
سمت باال صورت بخار بهشده و بهریآب آنها تبخ

م اکند یصعود  با   نی.  برخورد  اثر  در  بخارات 
. ابرها  ندیآی شکل ابر در مسرد جو، به   ی هاقسمت

مانند و  یمی خود ثابت باق  ی در جا  ی عیطور طببه
م   ی تنها در صورت با  ندیآی به حرکت در    هادکه 

آنها را جابجا کنند. بادها از هر طرف، ابرها را گرد  
م پی هم  و  در    وستهیآورند  را  فرو   گریکدیآنها 

و در    شوندی ابرها فشرده م  بیترتن یند. به ابری م
  گر یکدیآب با    زیر  ار یقطرات بس  ،یفشردگ  نیاثر ا

بادها    ن یچنهم.  کند ی باران م  دیشده و تولمجتمع 
فشار بر   شیاطراف باعث افزا  طی با سردکردن مح

م اشوندی ابرها  تمام  متراکم   نی.  از  کردن اعمال 
  به   ... دست   اطراف و  طیابرها، خنک نمودن مح
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تا ابرها، امانت خود را که باران   دهندی دست هم م

  ف، یلط  ی ریبا تعب  قرآن.  زندیبر  ن یزمبر   باشد،ی م
  48یۀنامد و در آیآور ممژده  ی بادها را بادها  نیا

: »وَهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ دیفرمای فرقان م  ۀسور
یَدَْی   بَیْنَ  مَاءً  بُشْرًا  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنْزَلْنَا  رَحْمَتِهِ 

خدا او  )و  برا  ییطَهُورًا«  را  بادها  که    یاست 
باران رحمت خود فرستاد و از    ش یشاپیبشارت پ
 (.مینازل کرد رطاهر و مطه یآسمان آب

 عت یپدر و مادر طب باد، -11-2

در   باد بر  خشک  اها،یافزون  ن  یسطح  در   زیرا 
 ی و بارور  حیتلق  ۀنیزم  نوردد و با وزش خود،ی م

آورد و در یرا فراهم م  اهانیو به ثمر نشستن گ
متنوع و مختلف بر شاخسار  ی هاوه یآن، م ۀجینت

  ، ص 1382  ،ین ی)حس  کند ی م  ییدرختان خودنما
به پدر و مادر    هی بادها را تشب   م،یکر  قرآن  (.233

  ی. بادها چند نقش عمده در بارورکندی م  عتیطب
  ۀ ها در انتقال گردنقش آن   نیدارند. اول  عت یطب
باد  دیایب  ی. اگر سالباشدی ها م گل در آن   ی که 

م سال  آن  در  به   ی چندان  ۀو ینوزد،  وجود  هم 
بادها هستند که با انتقال    نینخواهد آمد؛ چراکه ا

ماده،    اهانیها به گنر و رساندن آن  ی هاگل   ۀدگر
ااب و  لقاح    عت یمتنوع در طب  ی هاوه یم  جادیعث 
مثل زنبورعسل هم در   ی. اگرچه حشراتشوندی م

  ت یشعاع حرکت و فعال  یموثرند، ول  یافشانگرده
  ۀبادها، گرد  کهیحشرات محدود است در حال  نیا

مسافت گل در  را  پخش    یطوالن  اریبس  ی هاها 
بادها صورت    ی بعد  ی بارور.  کنندی م توسط  که 
 ی باران است. برا  دیابرها و تول  ی بارور  رد،یگی م

اساس  شرط  سه  باران  است:    یبارش    یکیالزم 
  ر یاشباع و تقط  ی گریوجود بخار آب در هوا و د

همان لقاح    ایشدن  باشد. شرط سوم، باروری آنها م 
آ در  خداوند  ابرهاست.  حجر    ۀسور  22یۀدر 

»وَأَرْ دیفرمای م مِ   سَلْنَا:  فَأَنْزَلْنَا  لَوَاقِحَ  نَ  الرِّیَاحَ 
السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِینَ« )و 
آبى  آسمان  از  و  فرستادیم  باردارکننده  را  بادها 

نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و  
 دار آن نیستید(. شما خزانه

 یآرامش روان جادیو ا بادها -11-3

: »وَهُوَ دیفرمایاعراف م  ۀسور  57یۀدر آ   خداوند
رَحْمَتِهِ حَتَّى   یَدَْی  بَیْنَ  بُشْرًا  الرِّیَاحَ  یُرْسِلُ  الَّذِی 
بِهِ   فَأَنْزَلْنَا  مَیِّتٍ  لِبَلَدٍ  ثِقَالًا سُقْنَاهُ  أَقَلَّتْ سَحَابًا  إِذَا 

نُ الثَّمَرَاتِ کَذَلِکَ  بِهِ مِنْ کُلِّ  فَأَخْرَجْنَا   خْرِجُالْمَاءَ 
لَ را  الْمَوْتَى  بادها  که  اوست  )و  تَذَکَّرُونَ«  عَلَّکُمْ 

فرستد  رسان مى   پیشاپیش ]باران[ رحمتش مژده 
آن را  تا  آن  بردارند  را  گرانبار  ابرهاى  که  گاه 

سوى سرزمینى مرده برانیم و از آن باران فرود  به
میوه  هرگونه  از  و  برآوریم  آوریم  خاك[  ]از  اى 

مردگ خ  انبدینسان  قبرها[  از  ]نیز  ارج  را 
خداوند  مى  شوید(.  متذکر  شما  که  باشد  سازیم 

و طراوت   یو خرم  ی دهندگان سبزبادها را بشارت
  ی دنبال خود، ابرهابادها به  رایز د؛ینمای م  یمعرف
  انیپا  یآبآورند و به کابوس مرگ و کم ی زا مباران

اانسان  انیم  در  بخشند.ی م بر  رسم  هم   نیها 
مسرت خبر  بخواهند  هرگاه  که  را    یبخشاست 

مژده به    ایو    کنند ی م  یبدهند، ابتدا طلب مژدگان
ب  دهند،یم  یامر خوب را  مطلب خود   انیسپس 

بر    یها بشارت روانانسان   ی . بادها هم براکنندی م
فراوان  ی سرسبز  ،یزندگ  ۀادام را   یو  نعمت 
مبه بزرگتر  بادها،   آورند.ی همراه   یبرا  ی بشارت 

ن   نیمومن  مسلمانان  آن به   زیو  و  دارند  همراه 
وعد  بودن  ضا  امت یق  ۀراست  اعمال  عی و  نشدن 

وَاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ  ».  باشد ی م  ایدن  نیآنها در ا  کین
الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا  

همان  بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَلِکَ النُّشُورُ« )و خدا  
کند پس ]بادها[  کسى است که بادها را روانه مى

برمى  را  به ابرى  را  آن  ]ما[  و   ى سوانگیزند 
بدان  را  زمین  آن  و  راندیم  مرده  سرزمینى 
بخشیدیم   زندگى  مرگش  از  پس  ]وسیله[ 

 (.9رستاخیز ]نیز[ چنین است( )فاطر/
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 در معرفت حدوث باران  -12

او زند و ابر    هرگاه که بخار بر هوا شود و سرما بر
حرارت حکم  به  ابر  اگر  مانده    یگردد،  او  در  که 

کند و به باالتر   ک یباد او را تحر   ای است باالتر شود  
هوا  ایشود   بق   ی به  سرما  آن  رسد،    ت یسرد 
  ست یکه در او مانده است، کسر کند و ن  یحرارت

و صفت    دگردان  ظیو غل  فیکث  کیگرداند و او را ن
آورد  باز  ی به و  ی آب  از او باطل کند و صفت   ی بخار

از آن بوده است. پس قطره قطره از   شی چنانکه پ
 است.  نیآمدن باران اد یسبب پد  د،یآ  نیزمهوا به
.  فتاده یاز بخار و ابر شده است و خلع ن  یآب  صورت

کث کثافت   ظی غل  ف،یآنکه  است،   یو  بوده  او  در 
  د یکه در او پد  بیکمتر شده به حکم حرارت غر

  ش ی خو  یعیسبب از مکان طبآمده است و بدان
مفارقت کرده است. چون به حکم برودت هوا آن  

مفارقت کرد، آن کثافت که    ی از و  بیحرارت غر
و همچنان   دیآ داشته است به او باز   آناز    شیپ

آمدن کند شود و قصد فرود  لیو ثق  فیو کث  ظیغل
زم جا  نی به  طب   ی اصل  گاهیبه  و    شیخو  یعیو 

  ک یبه  نیسبب قطره قطره گشتن آن است که ا
هوا بدان  به  ی دفعه  و  برسد  تصاعد    جیتدرسرد 

ا   کندی م آنچه  و    شودیباران م  رسد،ی جا منیو 
شدن و و انتشار و پراکنده   قیاثر حرارت در تفر

آوردن  گشتن است و اثر برودت در فراهم  ط یبس
به حکم حرارت   که  ابر  آن  بستن. پس  و جمع 
منبسط گشته است چون برودت بر او زند و باران 

تر گردد. پس پاره پاره از او تر و فراهمشود، جمع
و    گرددی و متراکم م  شودی مجتمع م  گریکدیبا  

است، البد    یمتناه  شیو هر پاره چون در ذات خ
دارند،    عت یطب  کیاضا کند چون همه  تق  یشکل

بر    دیبا را  بعض   کیکه همه  باشد،    یشکل البد 
)مسعودی   گرد باشد  یدراز و بعض   یپهن و بعض 

 (. 92- 91، صص 1377مروزی، 
 
 

 گیری نتیجه

ای رقم  گونه خدای متعال، سرنوشت انسان را به
طور زد که در دامن طبیعت رشد کند، ببالد و به 

طبیعت و مظاهر    نیازمند باشد. متقابالًکلی به آن  
عنوان مواهب الهی طوری آفرید که آن را نیز به

درخدمت انسان قرار گیرد، نیازهای وی را برآوَرَد  
و آرامش و لذت و شادی را برایش به ارمغان آورد 

ساز بقا و حیات او باشد. یکی از بارزترین و زمینه 
الهی، ترین مصداق این مواهب  و به جرئت مهم 
می  آب  نه موهبت  که  به باشد  انسان  عنوان تنها 

آن  به  خود  حیات  ادامه  برای  مخلوقات  اشرف 
مخلوقات  و  موجودات  سایر  بلکه  است،  نیازمند 
نیز، به آن وابسته هستند. در اهمیت این مسئله  

آیه   در  خداوند  که  گردد  ذکر  سوره   164باید 
ن مبارکه بقره فرمودند: »آبی که خداوند از آسما

زنده   مرگ  از  پس  را  زمین  آن  با  و  کرده  نازل 
نموده است«. آب باران است که حرکت، برکت،  

آورد. این آب  همراه خود میآبادی و نعمت را به
می  ریزش  خاصی  نظام  با  آنکه  و  همه کند 

گیرند،  جان، جان میموجودات که از این مایع بی 
آور قدرت و عظمت خداوند است و این  همه پیام

میپدید داللت  خود  وجود  با  اینکه  ه  بر  کند 
اش با سایر موجودات و مدبری دارد و با سازگاری 

کند بر اینکه خالق و اتحادش با آنها، داللت می 
مدبر آن با خالق همه عالم یکی است. البته آیه 
فوق یکی از صدها موارد ذکرشده پیرامون آب در 

این حاضر  کریم است. وظیفه انسان در عصر  قرآن
برهه  این  در  آب  مصرف  مدیریت  با  که  است 

این بی  تکریم  و  آینده  نسل  به  آن  تحویل  آبی، 
مایع حیات، شکرگزار خالق متعال باشد. الزم به  

کریم یک کتاب آسمانی برای   قرآنذکر است که  
صرفاً کتاب  و  است  بشر  نیست.    هدایت  علمی 

 موارد علمی متعددی اشاره البته در این کتاب به
است که بعد از هزار و چهارصد سال از نزول    شده 

عصر دانشمندان  کتاب،  حال این  در  حاضر 
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دستیابی به اندکی از اعجاز و حقیقت علمی آن 

مطمئناً نیز  آیندگان  دست    هستند.  مطالبی  به 
حاضر   عصر  اندیشمندان  که  کرد  خواهند  پیدا 
قادر به دستیابی به آنها نیستند. شایان ذکر است  

متعال،    قرآنکه حقیقت   بر خداوند  فقط  کریم 
اکرم هدی   رسول  ائمه  و  السالم(  )علیهم   )ص( 

بزرگواران،  این  و  خداوند  جز  و  است  آشکار 
را یارای فهم صددرصدی مفاهیم بیرونی و کسی

ها و کریم نیست. ما انسان   قرآنحقیقت درونی  

قرائت  علی با  باید  مسلمانان  ما    قرآن الخصوص 
نصای از  پندگرفتن  و  توصیه کریم  آن،  های ح 

کالم مطرح  این  در  سرلوحه  شده  را  مجید  اهلل 
عبرت با  و  دهیم  قرار  خود  از  زندگی  گیری 

سرنوشت مومنان و کافران، حیات طیبه و زندگی  
پاك داشته باشیم و با حفظ ایمان و انجام عمل  

زمینه  زمرهصالح،  قرارگیری خودمان در  ی های 
استفاده  و  پروردگار  به  ماء  کنندگناظرین  از  ان 

 بهشتی را فراهم آوریم. 
 

 منابع 
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 قرآنهای موردنیاز مروجین کشاورزی از دیدگاه اخالق و صالحیت
 

 محمد یحیائی 
 

   استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراك
 ( m.yahyaei@ut.ac.ir)نویسنده مسئول: 

 
 چکیده 

های ترویجی دارد و این کارآمدی بستگی  آنچه مسلم است کارائی مروجین نقش موثری در میزان موفقیت برنامه 
برخی از آیات زیادی وجود دارد که در آنها به   قرآن به خالقیتی دارد که مروجین بایستی واجد آن باشند. در  

است.   کرده  اشاره  مروج  و  مبلغ  می صفات  آیات  این  با  از آشنائی  برخی  درباره  را  مناسبی  اطالعات  تواند 
با هدف بیان    قرآندور از ارائه تفسیر علمی برای آیات  این مقاله به های مروج در اختیار ما قرار دهد.  ویژگی 

ری از  نگارش شده و هدف آن الگوگی  ،پرداختهو مروجان  های مبلغان  گی ژبه بیان برخی از وی   آیاتی که صراحتاً
 مد بوده است. آ های یک مروج خوب و کاراین آیات در معرفی برخی از شاخصه

 
 قرآن کلمات کلیدی: ترویج، مروج دامپرور، 

 

 مقدمه
فرآیند ترویج بدون مروج کارآمد نخواهد بود زیرا 

فعالیت تمام  عنصری در  مروج  ترویجی  های 
به  می حیاتی  مروج  شمار  کارآئی  میزان  و  رود 
که  عنصری   تعیینمی است  میزان تواند  کننده 

موفقیت یا ناکامی یک برنامه ترویج باشد. ترویج 
هاست لذا این امر  دنبال تعالی و تکامل انسان به

انسان  کیفیت  به  این منوط  در  که  است  هائی 
مروج بایستی    .( 1)  حیطه مشغول خدمت هستند

ناگون با مردم کار کند.  های گوها و روشبه شیوه 
و  است  مشکل  و  پیچیده  اغلب  مردم  با  کار 

می  طلب  را  و شخصی  استعداد  از  که  کند 
بهره توانائی  رابطه  های زیادی  بتواند  باشد و  مند 

با   نزدیک  و  قرار  آتنگاتنگ  اگر  کند.  برقرار  نها 
باشد یک مروج خوب کار خود را به نحو احسن  

فنی  اخالقی،  های  صالحیتانجام دهد باید دارای  
باشد مشخصی  اجتماعی  عنوان به  قرآن.  (1)  و 

و کامل از    ترین کتاب دینیبزرگترین  برخی  به 
مبلغینویژگی این   های  از  است.  داشته  اشاره 

می بهآیات  بررسی  توان  جهت  فاکتور  عنوان 

های موردنیاز مروجین امور دام استفاده صالحیت 
ائه تفسیر علمی برای دور از ار کرد. این مقاله به

بیان  به  با هدف بیان آیاتی که صراحتاً  قرآنآیات  
شده  های مبلغان پرداخته نگارشگیژبرخی از وی

معرفی   در  آیات  این  از  الگوگیری  آن  هدف  و 
مد  آهای یک مروج خوب و کاربرخی از شاخصه 

 بوده است.  
 

 صفات مروج 
 ( توکل به خدا داشته باشد 1

مروج در هدایت و آگاهی  حال که عمل  در عین 
در  بایستی  مروج  ولی  است  موثر  بسیار  مردم 

واقعی  همه موثر  که  باشد  داشته  توجه  حال 
فَبِمَا رَحْمَۀٍ   باشد.خداست و وی ابزاری بیش نمی 

لَهُمْ لِنْتَ  اللَّهِ  الْقَلْبِ    مِنَ  غَلِیظَ  فَظًّا  کُنْتَ  وَلَوْ 
حَوْلِکَ مِنْ  لَهُمْ  فَاعْفُ    لَانْفَضُّوا  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ 

إِنَّ    فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ  وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ
الْمُتَوَکِّلِینَ   ]اى پیامبر![ پس    .﴾159﴿اللَّهَ یُحِبُّ 

به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى  
اگر درشت  از   خوى و سختشدى، و  دل بودى 
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پرا مى پیرامونت  آنان    شدند؛کنده  از  بنابراین 
و براى آنان آمرزش بخواه و در کارها   گذشت کن، 

با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى برخدا 
توکل  خدا  زیرا  ؛  کن  دوست  توکل  را  کنندگان 

 .(2) )آل عمران(  دارد
 مَنْ   یَهْدِی   اللَّهَ  کِنَّ ٰ  إِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَ

بِالْمُهْتَدِینَ  وَیَشَاءُ   أَعْلَمُ  تو  . ﴾56﴿هُوَ  قطعاً 
 دارى هدایت کنى،توانى هرکه را خود دوستنمى

کند؛ و او به بلکه خدا هرکه را بخواهد هدایت مى
 .(3) )قصص(  پذیران داناتر استهدایت

 
 در کار  اخالص( داشتن 2

آنجائی مروج از  اگر  لذا  واقعی خداست  موثر  که 
اخالص برای خدا انجام دهد  کار را صادقانه و با  

دل از بر  گذاشت.  خواهد  اثر  بیشتر  مردم  های 
از  را  مروج  کار  در  اخالص  داشتن  دیگر  طرف 

بعضاً و  مردمی  برنامه  نتیجه  نامالیمات  ندادن 
نمی مایوس  برای ترویجی  را  وی  انگیزه  و  کند 

می بیشتر  وَنُسُکِی    کند.فعالیت  صَلَاتِی  إِنَّ  قُلْ 
وَمَ الْعَالَمِینَ  وَمَحْیَاَی  رَبِّ  لِلَّهِ  بگو:  .  ﴾162﴿مَاتِی 

مسلماً نماز و عبادتم و زندگى کردن و مرگم براى 
 .(4) )انعام( خدا پروردگار جهانیان است

 
 کار خود ایمان داشته باشد ( به3

در فرآیند ترویج مروج بایستی ارتباطی کارساز با  
کشاورز داشته باشد. یکی از عوامل موثر بر روی 
این ارتباط بر طبق مدل ارتباطی برلو اعتبار منبع  

)مروج( می  پیام  )ارائه دهنده  از طرف  5باشد   .)
دیگر اعتبار منبع بر روی تغییر نگرش مخاطبان  
موثر است. این اعتبار از نگرشی که مروج نسبت  

طوری پذیرد بهبه خود و پیام خود دارد تاثیر می
ود منجر  خود و پیام خکه نگرش مثبت نسبت به 

( اعتبار خواهد شد  افزایش  حَاجَّکَ (.  5به  فَمَنْ 
نَدْعُ   تَعَالَوْا  الْعِلْمِ فَقُلْ  بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ  فِیهِ مِنْ 
أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَکُمْ  

.  ﴾61﴿لَى الْکَاذِبِینَ  ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَ
پس هرکه با تو درباره عیسى پس از آنکه بر تو 
آگاهى   وى[  احوال  به  نسبت  وحى،  واسطه  ]به 

بى گفتگوى  ما  آمد،  بیایید  بگو:  کند،  منطق 
و شما   زنانمان  ما  و  پسرانتان،  و شما  پسرانمان 
خویشان   شما  و  نزدیک  خویشان  ما  و  زنانتان، 

س یکدیگر را نفرین  نزدیکتان را دعوت کنیم؛ سپ 
قرار   دروغگویان  بر  را  خدا  لعنت  پس  نماییم، 

 .(2) )آل عمران( دهیم
 
 ( علم و آگاهی داشته باشد 4

نحو احسن اگر قرار باشد یک مروج کار خود را به
صالحیت دارای  باید  دهد  باشد  انجام  فنی  های 

به او  به  بتواند  دامپرور  مرجع  )یعنی  یک  عنوان 
(. مروج 1)  احترام بگذارد(  آگاه و موثق اطالعات

تواند مردم را به امری دعوت کند در صورتی می
اساس آگاهی مردم که هم خود آگاه باشد و هم بر 

و   علم  از طرف دیگر  کند.  فعالیتی  به  را دعوت 
جهت   اساسی  و  اصلی  شرایط  از  یکی  آگاهی 
است  دامپرور  به  مروج  سوی  از  پیام  انتقال 

اصواًلبه برقرار   طوریکه  ارتباط  افرادی  با  مردم 
آنها را  می  نیاز  آنها و  بتوانند مشکالت  کنند که 

برآینددرك آن  رفع  جهت  در  و  قُلْ    (.5)  کرده 
  وَمَنِ   أَنَا  بَصِیرَۀٍعَلَى  اللَّهِ    إِلَى  أَدْعُو  سَبِیلِی  ذِهِهَ

الْمُشْرِکِینَ  اتَّبَعَنِی   مِنَ  أَنَا  وَمَا  اللَّهِ  وَسُبْحَانَ 
بگو: این طریقه من است که من و هر  .  ﴾ 108﴿

سوى خدا کس پیرو من است بر پایه بصیرت به 
کنیم، و خدا از هر عیب و نقصى منزّه  دعوت مى 

ثُمَّ  .  (6)  . )یوسف(است و من از مشرکان نیستم
عَلَى     تَتَّبِعْ   وَلَا  فَاتَّبِعْهَا  الْأَمْرِ  مِنَ  شَرِیعَۀٍجَعَلْنَاكَ 

سپس تو را ]در امر  .  ﴾18﴿  یَعْلَمُونَ  لَا   الَّذِینَ  أَهْوَاءَ
نبوّت و دین[ بر آیینى ویژه و کامل قرار دادیم؛  
نفسانى   هواهاى  از  و  کن  پیروى  آن  از  بنابراین 

پیروى کسانى  ندارند،  معرفت  حقایق[  ]به  که 
فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ  .  (7)  )جاثیه(  مکن
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آنجا  .  ﴾65﴿رَحْمَۀً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا  

اى از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود بنده 
رحمتى داده و از پیشگاه خود دانشى ویژه به او 

 .(8) . )کهف(آموخته بودیم
 
 ار مردم باشد ( خیرخواه و دوستد5

بود که هدفش    ود موفق خواهد خ   مروجی در کار
فعالیت  انجام  صرفاًاز  ترویجی  تکلیف    های  رفع 

دوستدار و خیرخواه   نباشد بلکه وی بایستی واقعاً
که   باورند  این  بر  دامداران  از  برخی  باشد.  آنها 

سازمان  بهمروجان  نه  تجاری  صالح  های  خاطر 
بلکه صرفاً یا  برای کسب    مشتریان  ایده  منفعت 
لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ  (.  5کنند )طرحی را ترویج می 

عَلَیْکُمْ  حَرِیصٌ  عَنِتُّمْ  مَا  عَلَیْهِ  عَزِیزٌ  أَنْفُسِکُمْ  مِنْ 
یقیناً پیامبرى از  .  ﴾128﴿بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ  

مشقت   به  که  آمد  سویتان  به  خودتان  جنس 
او دشوار   بر  به  افتادنتان  اشتیاق شدیدى  است، 

]هدایتِ[ شما دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و 
الْ.  (9)  )توبه(  مهربان است عَلَیْکَ  أَنْزَلْنَا    قرآن مَا 

تا به    قرآنما  . ﴾2﴿لِتَشْقَى   نازل نکردیم  بر تو  را 
افتى و زحمت  مَکَانًا  .  (8)  )طه(  مشقت  وَرَفَعْنَاهُ 

بل.﴾ 57﴿عَلِیًّا   جایگاه  به  را  او  دادیم و  ارتقا   ندى 
أَخَافُ  .  (8)  )مریم( إِنِّی  قَوْمِ  یَا  آمَنَ  الَّذِی  وَقَالَ 

الْأَحْزَابِ   یَوْمِ  مِثْلَ  مؤمن  .  ﴾30﴿عَلَیْکُمْ  مرد  آن 
شما از روزى  تردید من براى قوم من! بى   گفت:

گروه  ]عذاب[  روز  را مانند  پیامبران  که  هایى 
مى  کردند[  مَ.  (3)  )غافر(  ترسمتکذیب  ا  قُلْ 

 إِنْ أَجْرَِی إِلَّا عَلَى اللَّهِ  سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ
عَلَى   هرگونه  .  ﴾ 47﴿  شَهِیدٌ  شَیْءٍ  کُلِّوَهُوَ  بگو: 

براى  پاداش  آن  خواستم،  شما  از  که  پاداشى 
  خودتان، پاداش من فقط برعهده خداست، و او بر 

نْ قَوْمِهِ قَالَ الْمَلَأُ مِ  .(3)  )سبا(  چیز گواه استهمه
مُبِینٍ   فِی ضَلَالٍ  لَنَرَاكَ  اشراف و سران  .﴾ 60﴿إِنَّا 

قومش گفتند: مسلماً ما تو را در گمراهى آشکار 
فَإِنَّا    .(10)  )اعراف(  بینیم مى  بِکَ  نَذْهَبَنَّ  فَإِمَّا 

چون تو را از دنیا ببریم ،  .  ﴾41﴿ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ  
 .  (7)  )زخرف(  خواهیم گرفت یقیناً از اینان انتقام  

 
 ( دارای سعه صدر باشد 6

او  مخاطبان  که  بداند  بایستی  مروج  شخص 
بر  یکسان نمی باشد و برخی ممکن است عالوه 

های وی توجهی نداشته باشند  اینکه به صحبت 
این از  بکنند  هم  دارای  ایجاد چالش  بایستی  رو 

 قَالَ رَبِّ اشْرَحْ   سعه صدر باشد و اندوهگین نشود. 
ام را  گفت: اى پروردگارم! سینه .﴾ 25﴿لِی صَدْرِی 

این وظیفه سنگین[ گشاده گردان  ]براى تحمل 
الَّذِینَ .  (8)  )طه( یَحْزُنْکَ  لَا  الرَّسُولُ  أَیُّهَا  یَا 

الْکُفْرِ   فِی  می    ﴾41﴿یُسَارِعُونَ  آیه  از  )بخشی 
شتابند تو  که در کفر مىاى پیامبر! کسانى .  باشد(

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ  .  (4)  )مائده(  نسازند را غمگین  
قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ  ﴾60﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ  

.  ﴾ 61﴿  الْعَالَمِینَ  رَبِّ  مِنْ  رَسُولٌ  کِنِّیبِی ضَلَالَۀٌ وَلَ
اشراف و سران قومش گفتند: مسلماً ما تو را در  

مى  آشکار  گفت:  60»  بینیم! گمراهى  قوم  «  اى 
من! هیچ گمراهى و انحرافى در من نیست، بلکه  

فرستاده  جهانیانم من  پروردگار  سوى  از    اى 
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا  .  (10)  )اعراف(

  ﴾ 66﴿لَنَرَاكَ فِی سَفَاهَۀٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکَاذِبِینَ  
رَسُولٌ مِنْ رَبِّ   کِنِّی فَاهَۀٌ وَلَقَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ بِی سَ

کافرش  .  ﴾ 67﴿الْعَالَمِینَ   قوم  سران  و  اشراف 
نادانى  و  مغزى  سبک  در  غرق  را  تو  ما  گفتند: 

گفت:   پنداریم!بینیم و تو را از دروغگویان مىمى 
نادانى   و  قوم من! در من هیچ سبک مغزى  اى 

فرستاده  من  بلکه  پروردگار نیست،  سوى  از  اى 
وَاسْتَقِمْ  فَادْعُ    لِکَفَلِذَ.  (10)  )اعراف(  نمجهانیا 
می  ﴾15﴿کَمَا ُ   آیه  از  ]به  آنان .  باشد()بخشی  را 

سوى همان آیینى که به تو وحى شده[ دعوت 
همان و  دعوت[  کن  این  ]بر  مأمورى  که  گونه 
فَقَدْ .  (7)  )شوری(  استقامت کن یَسْرِقْ  إِنْ  قَالُوا 

نَفْسِهِ وَلَمْ  فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِی   قَبْلُسَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ  
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لَهُمْ مَکَانًا  یُبْدِهَا  شَرٌّ  أَنْتُمْ  بِمَا   قَالَ  أَعْلَمُ  وَاللَّهُ 

شخص  .  ﴾77﴿ تَصِفُونَ   این  :اگر  گفتند  برادران 
تر کند ]خالف انتظار نیست[؛ زیرا پیش دزدى مى

برادرى داشت که او هم دزدى کرد. یوسف ]به  
امت و جوانمردى[ این تهمت را در  مقتضاى کر

سخنى  آن  به  نسبت  و  داشت  پنهان  خود  دل 
نگفت و این راز را فاش نساخت. در پاسخ آنان  

تر از این[ گفت: منزلت شما بدتر ]و دامنتان آلوده
دهد[ و خدا به آنچه  است ]که ظاهرتان نشان مى 

 .  (6) )یوسف(  کنید، داناتر استبیان مى 
 
 نا بودن ( مردمی و درد آش7

بودن نظام اجتماعی و فرهنگی میان مروج  یکسان
و مخاطبان نقش مهمی در برقراری ارتباط موثر 
با   گفتن  سخن  هنگام  مردم  دارد.  آنها  بین 

احساس  کسانی  هستند  خودشان  همانند  که 
. بیشتر مروجان از موقعیت  (5)  کنند راحتی می 

سازمان در  ادارات  مطمئنی  مانند  رسمی  های 
دولتی برخوردارند که این امر ممکن است باعث  
شود از زندگی دامداران آگاهی کافی را نداشته  
  باشند و برخی اوقات مشکالت آنها را حس نکنند. 
لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ  

رَحِیمٌ   رَءُوفٌ  بِالْمُؤْمِنِینَ  عَلَیْکُمْ  .  ﴾ 128﴿حَرِیصٌ 

یقیناً پیامبرى از جنس خودتان به سویتان آمد  
که به مشقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتیاق  
به   نسبت  و  دارد،  شما  ]هدایتِ[  به  شدیدى 

قُلْ إِنَّمَا  .  (9)  )توبه(  مؤمنان رؤوف و مهربان است
یُوحَى   مِثْلُکُمْ  بَشَرٌ   وَاحِدٌ  إِلَهٌ  إِلَهُکُمْ  أَنَّمَا  إِلَیَّأَنَا 

فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا   فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ 
أَحَدًا   رَبِّهِ  بِعِبَادَۀِ  این .  ﴾110﴿یُشْرِكْ  جز  بگو: 

نیست که من هم بشرى مانند شمایم که به من  
که معبود شما فقط خداى شود: بر اینوحى مى 

که لقاء پروردگارش را امید یکتاست ؛ پس کسى
کس را  د، باید کارى شایسته انجام دهد و هیچدار

.  (8)  )کهف(  در پرستش پروردگارش شریک نکند

  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ 
وَهُوَ الْعَزِیزُ    فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ

پ .  ﴾ 4﴿الْحَکِیمُ   به زبان  و ما هیچ  یامبرى را جز 
به  ]بتواند  تا  نفرستادیم  زبان،  قومش  آن  وسیله 

پیام وحى را به روشنى[ براى آنان بیان کند. پس  
و   تعصب  کیفر  ]به  بخواهد  را  هرکس  خدا 

مى  گمراه  بخواهد  عنادش[  را  هرکس  و  کند 
مى  شکستهدایت  تواناى  او  و  و نماید،  ناپذیر 
است جَاءَهُمْ وَعَجِبُ.  (6)  )ابراهیم(  حکیم  أَنْ  وا 
.  ﴾4﴿ کَذَّابٌ سَاحِرٌ ذَاوَقَالَ الْکَافِرُونَ هَ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 

سوى اى از جنس خودشان به دهنده و از اینکه بیم 
گفتند:   کافران  و  کردند  تعجب  است  آمده  آنان 

قُلْ .  (7)  )ص(  این جادوگرى بسیار دروغگوست
 وَاحِدٌ  إِلَهٌ  هُکُمْأَنَّمَا إِلَ  إِلَیَّإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَى  

.  ﴾ 6﴿وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ  وَاسْتَغْفِرُوهُ    إِلَیْهِ  فَاسْتَقِیمُوا
بگو: من بشرى مانند شما هستم، ]نه از جنسى  

شود دیگر که سخنم را نفهمید[ به من وحى مى 
فق شما  معبود  ]با  که  پس  یکتاست،  خداى  ط 

کنید، و از  سوى او رودورى از افراط و تفریط[ به 
  )فصلت(   او آمرزش بخواهید، و واى بر مشرکان

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَیْهِمْ  .  (7)
یَلْبِسُونَ   مغالطه.  ﴾9﴿مَا  لجوج این  گران 

نس فرشتگان نیست؟[  گویند: چرا پیامبر از جمى 
فرشته را  او  مىاگر  قرار  را اى  وى  یقیناً  دادیم، 

آوردیم، و قطعاً حقیقت را  شکل مردى در مىبه
مى  مُشتبه  دیگران  بر  آنان  که  کنند  همانطور 

بر ]به  لجاجتشان[  مُشتبه  سزاى  آنان  خود 
ساختیم، ]تا بر فرض پیامبر قراردادن فرشته، مى 

بگویند: پیامبرى    باز  ما  چرا  براى  بشر  از جنس 
  مِنَ   قَوْمِهِ فَخَرَجَ عَلَى  .  (4)  )انعام(  قرار داده است؟[

  وَعَشِیًّا  بُکْرَۀً  سَبِّحُوا  أَنْ  إِلَیْهِمْ  فَأَوْحَى  الْمِحْرَابِ
]به .﴾11﴿ از  پس  گفتن[  سخن  از  ناتوانى  دنبال 

آنان سوى قومش بیرون آمد و به عبادتگاهش به 
  خدا را تسبیح گویید اشاره کرد که صبح و شام  

عَلَى  .  (8)  )مریم( نَزَّلْنَاهُ    الْأَعْجَمِینَ  بَعْضِوَلَوْ 
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غیر عرباگر آن.  ﴾ 198﴿ از  برخى  بر  نازل  را  ها 

بودیم فِی  .  (11)  )شعراء(  کرده  بَعَثَ  الَّذِی  هُوَ 
وَیُزَکِّیهِمْ   آیَاتِهِ  عَلَیْهِمْ  یَتْلُو  مِنْهُمْ  رَسُولًا  الْأُمِّیِّینَ 

مُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی  وَیُعَلِّ 
مُبِینٍ   مردم .  ﴾2﴿ضَلَالٍ  میان  در  که  اوست 

سواد، پیامبرى از خودشان برانگیخت تا آیات بى 
آلودگى ]از  را  آنان  و  بخواند  آنان  بر  را  هاى  او 

فکرى و روحى[ پاکشان کند و به آنان کتاب و  
آنا بیاموزد،  در حکمت  این  از  پیش  قطعاً  ن 

فَکَانَ قَابَ  .  (12)   )جمعه(  گمراهى آشکارى بودند
اش با پیامبر[  پس ]فاصله.  ﴾9﴿قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى  

نزدیکبه یا  فاصله دو کمان گشت   تر شداندازه 
 . (13) )نجم(

 
 سابقه بودنزیست و خوش( ساده8

به  مردم   با متمایل  مراوده  و  ارتباط  برقراری 
اند که از نظر سابقه و عالیق بیشتر شبیه  افرادی 

اهمیت   بسیار  مروجان  برای  هستند.  خودشان 
تفاوت از  که  و  دارد  خود  میان  اساسی  های 

دامدارانی که با آنها سروکار دارند آگاهی داشته  
عنوان های اجتماعی به باشند و با برقراری تماس

این  آورند.  بدست  شهرت  حسن  دوست  یک 
ب در  نگرش  عوامل  تغییر  نیز  و  ارتباط  رقراری 

است  موثر  بسیار  أَسْأَلُکُمْ    .(5)  مخاطبان  مَا  قُلْ 
بگو: من  . ﴾86﴿عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ  

خواهم و  براى ابالغ دین هیچ پاداشى از شما نمى
مىاز کسانى نزد خود  از  را  ]و  که چیزى  سازند 

قَالُوا یَا .  (7)  )ص(  [ نیستم کنند ادعاى باطل مى 
أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ  ذَا  صَالِحُ قَدْ کُنْتَ فِینَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَ

إِلَیْهِ   تَدْعُونَا  مِمَّا  شَکٍّ  لَفِی  وَإِنَّنَا  آبَاؤُنَا  یَعْبُدُ  مَا 
این در .  ﴾ 62﴿مُرِیبٍ   از  گفتند: اى صالح! پیش 

]به  ما  انسانى  میان  امید  عنوان  مورد  خردمند[ 
پدرانمان  آنچه  پرستیدن  از  را  ما  آیا  بودى، 

مى مى  باز  بى پرستیدند،  ما  و  در  دارى؟  تردید 
کنى در آن دعوتمان مى  ]درستى[ تعالیمى که به 

شکى شدید و سخت هستیم ]چنان شکى که در 
قُلْ .  (9)  )هود(  خردمندى تو نیز دچار تردیدیم[

فَقَدْ لَبِثْتُ    تُهُ عَلَیْکُمْ وَلَا أَدْرَاکُمْ بِهِلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْ
بگو: اگر  .  ﴾16﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ    فِیکُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ

بر شما نمىخدا مى خواندم، و او خواست آن را 
نمى  آگاه  آن  به  را  شما  مدت هم  همانا  ها کرد؛ 

در میان شما بودم، ]و ادعاى   قرآنپیش از نزول 
رى نداشتم، اکنون صدق پیامبرى خود را با  پیامب
مى  قرآناین   نمىاثبات  آیا    اندیشید؟ کنم[ 

 . (9) )یونس(
 
 ( پرهیز از منت و مطالبه پول 9

کنند که به کار  کسی بیشتر توجه می دامداران به
عالقه مشکالتشان  حل  و  کار آنها  و  است  مند 

جهت رفع تکلیف و انجام وظیفه   اًترویج را صرف
دهد و عدم وجود این دید نسبت  اداری انجام نمی

نزد  در  آنها  اعتبار  کاهش  به  نمجر  مروجان  به 
شد خواهد  فَأَنْذِرْ    .(5)  دامداران  وَرَبَّکَ    ﴾2﴿قُمْ 

  ﴾5﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ    ﴾4﴿وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ    ﴾3﴿فَکَبِّرْ  
« و  2برخیز و بیم ده ،».  ﴾ 6﴿ثِرُ  وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَکْ

بزرگ را  ،»پروردگارت  جامه3دار  و  را  «  ات 
،»پاك شو4کن  دور  پلیدى  از  و  و  5»  «   »

که ]آن را[ بزرگ  ]احسانت را بر دیگران[ در حالى
فراوان مگذارو  منت  وَإِنَّکَ .  (12)  )مدثر(  بینى، 

 تو  و مسلماً.  ﴾73﴿  مُسْتَقِیمٍ  صِرَاطٍلَتَدْعُوهُمْ إِلَى  
 )مومنون(   کنىراهى مستقیم دعوت مىآنان را به

إِنْ أَجْرَِی إِلَّا عَلَى    وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ.  (11)
من از شما بر ابالغ رسالتم  .  ﴾109﴿  الْعَالَمِینَ  رَبِّ

عهده  خواهم، پاداش من فقط بر هیچ پاداشى نمى 
است جهانیان  مَا  .  (11)  )شعراء(   پروردگار  قُلْ 

.  ﴾ 86﴿أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ  
شما  از  پاداشى  هیچ  دین  ابالغ  براى  من  بگو: 

که چیزى را از نزد خود  خواهم و از کسانى نمى
  )ص(   کنند[ نیستمسازند ]و ادعاى باطل مى مى 

(7) . 
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 ( متواضع و انتقادپذیر بودن 10
دلیل داشتن تحصیالت  کن است بهیک مروج مم

دانشگاهی بیشتر با باورهای شخصی مخاطبانش  
موافق نباشد اما باید همیشه آنها را در نظر داشته 
دیگر  سوی  از  بگذارد.  احترام  آنها  به  و  باشد 
انتقادپذیری نیز یک صفت ارزشمندی است و از  

اشتباه  آنجائی  و  خطاء  از  بدور  انسانی  هیچ  که 
تباه در کار مروج هم وجود دارد. نیست امکان اش 

داشتن این دو خصیصه نقش مهمی در مقبولیت  
داشت خواهد  دامداران  نزد  وَاخْفِضْ    .(5)  مروج 

و پر  .  ﴾215﴿جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  
و بال ]فروتنى و تواضع[ خود را براى مؤمنانى که  

وَمَا أُبَرُِّئ .  (8)  )اسراء(  کنند بگستراز تو پیروى مى
إِنَّ    إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَۀٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی   نَفْسِی

من خود را از گناه تبرئه  .  ﴾53﴿رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ  
طغیان نمى نفس  زیرا  به کنم؛  بدى  گر  به  شدّت 

که پروردگارم رحم کند؛  دهد مگر آنفرمان مى 
بسیا پروردگارم  است زیرا  مهربان  و  آمرزنده    ر 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُلْهِکُمْ أَمْوَالُکُمْ  .  (6)  )یوسف(
 فَأُولَئِکَ  لِکَوَمَنْ یَفْعَلْ ذَ  وَلَا أَوْلَادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ

و  .  ﴾9﴿  الْخَاسِرُونَ  هُمُ اموال  مبادا  مؤمنان!  اى 
که  د و آنان فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل کنن

شوند،  خاطر مال و فرزند از یاد خدا[ غافل مى ]به 
 .(12) )منافقون( زیانکارند
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 قرآن منظر بودن گرایش به خدا و نقش ژنتیک در گرایشات مذهبی از بررسی فطری
 
 2حسین مرادی و  1فاطمه مقصودی 

 

  گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی -1
 (fateme.maghsoudi75@gmail.com)نویسنده مسئول: 

دارویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی های زیستی گیاهان عضو هیأت علمی دانشکده علوم زراعی و پژوهشکده فناروی -2
 ساری 
 

 چکیده 
، هنگام تولد در میان همه فطرت  .متفاوت است  ژنتیکییک مفهوم ماوراءالطبیعی است و با مشخصات    فطرت 
ها با فطرت  ی انسان همه  قرآن . خداوند روح خود را در وجود آدمی دمیده و بر اساس آیات  ها یکسان استانسان

گذارند. خداوند عقل )حجت درونی( و پیامبران )حجت بیرونی( را برای هدایت بشر  جهان می خداگرایی پا بر 
شود در صدد کمی  موضوعی که امروزه در رابطه با فرضیه ای موسوم به ژن خدا مطرح می  فراهم آورده است.

گیری میزان بیان ژن رسپتور اختصاصی  طوریکه با اندازهباشند بهکردن صفات کیفی و معنوی دین و دینداری می 
دنبال اثرات کمی شدن این صفات عبارتی به و ارتباط آن با برخی رفتارها هستند به  (VMAT2)  های مغزسلول 
می می  بیان  فرضیه  این  کباشند  )صفت  معنویت  که  می دارد  روانیفی(را  ابزارهای  با  ژنتیکی  توان  و  سنجی 

راطی همچون های افاست اگرچه تفکر سیاسی غرب خود ایجادکننده گروه   گیری کرد و تا حدی وراثتیاندازه
خصوص در خاورمیانه ه سعی در کنترل و حذف داعش به ی خودشان با این فرضیگفتهباشند اما به داعش می 

فطرتا انسان با   دارند. در این پژوهش که از مقاالت مختلف و روایات استفاده شده، سعی شده گفته شود که
در معنویت و    و ...های مختلف زندگی اعمم از محیط زندگی، خانواده  آید و تاثیر جنبهدنیا می گرایش به خدا به

اند. البته گرایش به دین دخیل هستند و گروه تروریستی داعش هم دچار گروه زدگی و انحراف از دین شده 
 خواهد نهایت ی ژن خدا درهندسی ژنتیک و بیان فرضیههای مروش  از استفاده سوء هنوز معلوم نیست که

گره بزند  متابولیک و ژنی الگوهای به را زندگی سبک انتخاب و فهم دین و کند  اختیار جایگزین را جبر توانست
 های بیشتری دارد. یا نه و نیاز به بررسی 

 

 ، فطرت، ژن خدا، داعش، دین قرآنواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه:
  چه  چیست؟ مذهب  به گرایش و دین  منشأ

انسان  در مذهبی اعتقادات پیدایش باعث عواملی
  مند زمان امری  دین پیدایش منشأ شوند؟ اگرمی 

  جامعه از نیز دین عامل، آن یافتن پایان با  باشد، 
رخت   امری  آن  عامل اگر اما  بنددمی  بر  انسانی 

  و  همیشگی  آن تبع به  نیز  دین باشد،  جاودانه
  آرای  بر تکیه بود. با خواهد و مکان زمان از فراتر
از استاد  گرایش علت ایشان نظر شهیدمطهری، 

نیست.   انسان الهی  فطرت جز چیزی  دین به
 است  ماورایی و الهی امری  دین حقیقت هرچند

  استاد   است. انسانی آن فطرت به گرایش منشأ  اما
 خلقت  روایات، و آیات نظر از معتقدند شهید
  که مبتنی است آفرینش از خاص ای گونه  انسان

واژه خداگرایی بر  معنای این   به فطرت است. 
 انسان درمورد  قرآن توسط  بار نخستین خاص،

دینِ رفته کاربه  انسان، فطرت  بر مبتنی است. 
 ابدی نیاز   چون  دارد، واحد حقیقت  اینکه عین در

 ایشان،  منظر  از  ماند. خواهد جاودانه است، او

 الهی،  فطرت  از  برخورداری  خاطر  به انسان

 خاطربه  نه  گرفته است،قرار دین دعوت شایسته

 تاریخ  جامعه، همچون  خارجی های  علت از تأثر
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 قابل  اینکه عین در انسانی  فطرت اقتصاد. این و

 در  تضییع  و قابل تضعیف  است،  رشد و پرورش

  )گرجیان و همکاران، است  خارجی تأثرات و تأثیر
 اگر است. روح و جسم از ترکیبی  (. انسان1392

جبر عقیده   چه انسان  اختیار به عقیده یا و به 

 خداباور یا باشد خداباور چه انسانو   باشد داشته

 و جهان از تبیینی آنچنان باید حال به هر نباشد،
 در  که باشد داشته عقل  با ارتباط در شر  خیر و از

 هدف  و بدون پوچ او برای  زندگی نهایت معنای 

 بر هم است که موجودی  تنها انسان نباشد. چون

ومعرفت   و هم بر جهان درون آگاهی برون  جهان
 زندگی داشتن معنای  دارد شناخت چون و دارد.

 هدف بدون  و تواند پوچنمی و است مهم او  برای 

بیشترین1395)بلوری،    باشد  بحث  نقش (. 

وجود مهندسی  ی درباره که   برانگیزی   ژنتیک 

 در است. کشاورزی  و پزشکی به  مربوط دارد

بلوم ی مقاله   ارتباط ی درباره  همکاران و کنت 

دالیلی و  معنویات  ژنتیک،   شده  مطرح محیط 

اعتیادآور همچون  رفتارها  که است  و رفتارهای 
تعدیل   ژنتیک مهندسی  با تواندمی   ضداجتماعی
برای   که  است شده مشخص مثال  شود. 

 ژن بیان  سطح  افزایش که به  ژنتیک ورزی دست

 گرایش تواندشود، میمی  منجر  DRD2  گیرنده

  .دهد کاهش  زمانهم  را الکل  و کوکایین  به
 ارتباط نیز  نیلسون  و  کامینگز

ژنی(پلی(های چندریختی  با  را مورفیسم 

پذیرش    و خودپسندی  همچون روحی خصوصیات
 بشری   دانش هنوز گرچه  .اندداده نشان معنوی 

ایجاد  را ژنتیک  نقش است  نتوانسته   در 
 در کند، روشن موجودات فطری  خصوصیات

اثبات  ها،ارتباط  نوع  این  علمی قبول  و صورت 
 برای  تقاضا روزافزون شاهد افزایش زودی به  بشر

ناتوانی  در روحی اختالالت  اصالح  های کنار 
این   از استفاده  شاید  گرچه بود. خواهد فیزیکی

  روحی  و جسمی اختالالت بهبود در هاتکنولوژی 

باشد،  بسیار   ناروا ی استفاده  صورت در کارآمد 
 افراد هویت معنوی  در تغییر ممکن است سبب

درروش این از استفاده  سوء  آیا شود.   نهایت  ها 
فهم    و کند  اختیار جایگزین را جبر توانست خواهد

 و ژنی الگوهای  به را زندگی سبک انتخاب و دین
بویه و  است )آل  نامعلوم  هنوز گره بزند، متابولیک
(. در این پژوهش تالش شده تا 1397همکاران،

بررسی   به  و  بیان شود  انسان  فطرت خداگرایی 
 فرضیه ژن خدا و داعش هم پرداخته شده است.  

 فطرت:
 فطرتى داراى  انسان طباطبایی  عالمه نظر از

 راه  و زندگى خاص سنت به را او  که است خاص
منتهى معینى    خاص  غایتى و هدف  به  که 

می )فطْرَتمى هدایت شود،)خداوند(    اللَّه کند 
از النَّاس فَطَرَ  الَّتی   براساس  دیگر سوی  علَیها(. 

 اعماق در وجود خداوندبه  اذعان کالوینی  الهیات
  نیست،  اکتسابی و داشته وجود انسانی  هر ذهن
مدرسه که  باشد ای نظریه که سانبدان   با  و در 

  که  است چیزی  بلکه شود، فراگرفته استاد  تعلیم
 و  شناسیم را می  آن کامالً تولد از قبل ما از هریک

 کسی به  را آن فراموشی اجازه هم  طبیعت  خود
سقراط نمی   کسی به را چیزی  است معتقد دهد. 
  تا  کندمی  کمک افراد به تنها بلکه آموزد،نمی
درون را آنچه   آگاهانه  دارند، نهفته  خویش در 

  نهفته  انسان درون در معلومات دریابند. بنابراین
در و است   کار به  آنها  آشکارشدن جهت  تعلیم 
  انسانی  نفس  است معتقد  نیز افالطون  آید.می 

 وجود  مثل جهان در انسانی، بدن به تعلق از پیش

است. آشنا  ثابت  حقایق با و داشته  رنه  بوده 

را    زیادی  اصول و هاایده  که است کسی دکارت
 ذهن  که  است  کسی الكجان   داند ومی  فطری 

 تعبیر  )البته سفیدی است لوح همچون را انسان

است(  الك، خود سفید    که  داند،می  کاغذ 
  و  بنددآن نقش می  بر ادراکات حواس، واسطهبه
  پیشینی  معرفت هر از خالی او ذهن اساس این بر
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  اسالمی   معارف از برآمده  معرفتی نظام  است. در

 های خاصویژگی  به فطرت نظریه سنت( و قرآن)

 که  کندمی  اشاره وی  خلقت و سرشت در انسانی

 ثانیاً سازد ومی   متمایز حیوانات از را انسان اواًل

مستلزم این قبول   داری جهت  پذیرش نظریه 

و   ادراك  امر در انسان ادراکی دستگاه ذاتی
 به  است.   خداوند( شناخت خصوص)به   شناخت

 است که  ادراکی دستگاه واجد انسان که بیان این

 خود، فطری   و ذاتی سرمایه و طبع  مقتضای  به

 کند. می  اعمال  را  معینی ولی کلی، جهت و مسیر

 انسان مختار بودن  به توجه با که جهتی و مسیر

معرفتی مادی  موانع وجود و  تخلف تواندمی و 

براساس   اسالمی، و کالوینی  دیدگاه بپذیرد. 

 الهی معرفت شدنضعیف  موجب نامناسب محیط 

انسان نهفته بنابرمی   در   عالمه دیدگاه شود. 

 و شهودی  درکی خدا فطری   معرفت طباطبایی،
 سه گانه های وضعیت در انسان  است که  حضوری 

 شبهه بدون و روشن را آن حب(  و نیاز )امید،

همکاران،می درك و  )فدایی  فَأَقِمْ    (. 1392کند 
وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ 
عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ 

پس با گرایش به  روم(  30)أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ  
الهى  فطرت  )این(  بیاور،  روى  دین  این  به  حقّ 

آفریده است   آن  اساس  بر  را  مردم  خداوند  که 
این   نیست،  الهى دگرگونى  آفرینش  براى  است، 

نمى مردم  بیشتر  ولى  پایدار،  دین  .  داننداست 
خداوند سبحان در این آیه بندگان خویش را به  

سوی دین بدون هیچ انحرافی امر  ی وجه بهاقامه
مجموعه می  بندگی خدا،  آیین  یعنی  دین  کند. 

های مختلف را  ها و مکاندر زمانوظایف بندگی  
کند پس  خدای سبحان برای بندگانش ابالغ می 

ی شریفه از بندگان خواسته شده که  در این آیه
خواهد تا از  خدا را بندگی کنند آنگونه که او می 

هرگونه کجی در بندگی دور مانند. خداوند سخن  
به الهی  فطرت  می از  به  میان  را  بندگان  و  آورد 

آن   میمالزمت  ترغیب  و  آنها  تشویق  از  و  کند 
خداست  می  به  منسوب  که  فطرتی  در  خواهد 

می  تذکر  باشند سپس  استوار  و  این پایدار  دهد 
شده   سرشته  آن  با  بشر  که  است  امری  فطرت 

کند که این فطرت منسوب  است آنگاه تصریح می 
به خداست و بشر از ابتدای خلقت با آن سرشته  

و تبدیلی در آن    رو هیچ تغییرشده است از این
توان فطرت الهی را تغییر وجود ندارد. اگرچه نمی

معنی نیست که انسان هیچگاه  داد ولی این بدان
از آنجاکه این فطرت در  اما  از آن غافل نیست. 

همه وجود  در  انسانحقیقت  عنایت  ی  به  ها 
تواند است احدی نمی  خداوند متعال نهادینه شده 

برخی  آن در  دهد.  تغییر  شده  را  تصریح  روایات 
صورت معرفت  بر  انسان  فطرت  که  گرفته  است 

همه  سبحان  خداوند  انساناست،  دری  را   ها 
شان بر معرفت خویش مفطور کرده  هنگام خلقت 

است. زیرا معنای لغوی فطرت ابتدا و شروع امر  
بدین  و  است.  اسالم  توحید،  معرفت  فطرت،  رو 

خلقت   ابتدای  همان  از  سبحان  خدای  معرفت 
انسان ا وجودی  حقیقت  با  و  گشته  آغاز  نسانی 

گاه از آن برکنار  آمیخته شده است و انسان هیچ
)اسکویی،   است  به 1386نبوده  انسان  دلیل (. 

ویژه آفرینش  عالمه(  وجود  اعتقاد  )به  خود  ی 
اصل آن   و  او هست  نهاد  در  به خداوند  معرفت 

(. 1392نیاز به آموزش ندارد )فدایی و همکاران،
اساس   انبیا  بر  بعثت  از  روایات هدف  و  احادیث 

انسان بوده  )معرفت خداوند( است که فطری  ها 
همه گرفته،  قرار  غفلت  مورد  انسانولی  با  ی  ها 

شوند و با عقل و  معرفت فطری توحید متولد می 
می  تمام  خلق  بر  خدا  حجت  از فطرت  شود. 

های فطری بودن معرفت خدا ایمان و اقرار  نشانه 
ها است. در مسیر  شدائد و سختی   خدا در هنگامبه

توحید و معرفت فطری والیت تنها از آن خداست 
  و والیت امامان معصوم نیز به انتساب الهی است 

 (.1385 )اسکویی،
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 فرضیه ژن خدا:
  به   معروف  ژن خدا  یا  هاژن   ای فعالیتمطالعه  در
84VMAT2  از  کردند  ارزیابی  را  طریق   و 

 خدا  به   انسان  باور   فعالیت   و  ژن  بیان  گیری اندازه
تجزیه اعتقاد  تحلیل  و   را    و   خدا  به  کردند. 
 همیشه  است. انسان  طبیعی   امر  یک  او،  پرستش

 یا   اجتماعی  های آسیب   مثل  بحرانی  شرایط  در
  او   گیرد یاد خدا بیشتر برای محیطی که قرار می 

  به   طبیعی  نیاز  شرایطی  چنین  در  و  است  مشهود
  شده   نوشته  ژن  چندین  باطنی  و   انسانی  فعالیت

  خدا   به  نیاز  این  در  ژن  اساسی   نقش   اما .  است
VMAT2  دارد که بیان می   خدا  ژن  است. فرضیه 

  مونوآمین   وزیکوالر  نامبه  خاص،  ژن   یک
  مستعد   را  انسان  ،(VMAT2)  ،2ناقل  ترنسپورتر،

 ایده   این.  کند می  عرفانی  یا  معنوی   های تجربه
  واحد   مدیر  هامر،  دین  ژنتیک  متخصص   توسط

  سرطان   ملی  انستیتوی   در  ژن  تنظیم   و  ساختار
خدا در سال کتاب ژن  نویسنده  و  متحده،  ایاالت
 ما  های ژن  به  سخت  ایمان   بیان شد. که  2005
  ترکیبی   بر   مبتنی   خدا  ژن   شود فرضیهمی   متصل 

  و   شناسیعصب   ژنتیکی،  رفتاری   مطالعات  از
  فرضیه  این اصلی های استدالل. است روانشناسی

) از  عبارتند   با  توانمی  را  معنویت(  1: 
)کرد  تعیین  سنجیروان  های گیری اندازه  .2  )

.  است  وراثتی  حدی   تا  معنویت  به  اساسی  گرایش
 ژن  به  توانمی  را  وراثت  این  از  بخشی(  3)

VMAT2   سطح  تغییر   با   ژن   این(  4. )داد  نسبت  
  مورد  معنوی  افراد( 5) و. کند می عمل مونوآمین

  یک   آنها  در  زیرا  گیرندمی  قرار  طبیعی  انتخاب
  افراد  این  شودمی   فراهم  ذاتی  بینی خوش  حس
  ایجاد   روانی  یا  جسمی  سطح  در  را  مثبتی  اثرات

  (VMAT2)  ژن خدا  فرضیه،  این  طبق.  کنندمی 

 
84 vesicular monoamine transporter 2 

 ایجاد  باعث  که  است  فیزیولوژیکی  آرایش  یک
  شود. اینمی   افراد  از  برخی   با   مرتبط   احساسات

کمی   مقیاس  با  معنویت  به  گرایش تعالی    خود 
 دهدمی   نشان  تعالی_خود  معیار  شود،می   تعیین

 است   توارث  قابل  کالسیک  دوقلوی   مطالعات  که
  NicholasMartinو    Lindon Eaves  توسط  که

 استدالل  مطالعات  این  مفسران.  است  شده  انجام
  مانند )  مذهبی  خاص  اعتقادات  که  کنندمی 

  ندارند  ژنتیکی  پایه  هیچ( مسیح  عیسی  به  اعتقاد
به   رفتاری   الگوهای   عوض  در  و   منظورهستند. 

 در   درگیر  خاص  های ژن  از  برخی   شناسایی
 را  شخصیت   و  DNA  های داده  هامر  تعالی،_خود

 یک  و  کرد  تحلیل  و  تجزیه  نفر   1000  از  بیش  در
  همبستگی  با  را  VMAT2  خاص،   لوکال
  VMAT2  رمزهای .  کرد  شناسایی  توجهیقابل 
  نقشی   که   است  وزیکوالر  منوآمینه  ناقل  یک  برای 

  مغز  شیمیایی  مواد  سطح  تنظیم  در  اساسی
نظر  به .  دارد  نفرین  نوراپی   و   دوپامین  سروتونین، 

این می  که    نوبه به   مونوآمین  های فرستنده   رسد 
  تنظیم   در  مهمی  نقش  که  شوندمی  فرض  خود

  . دارند  عرفانی  عقاید  با  مرتبط  مغزی   های فعالیت 
 یک  بر  تنها  خدا  ژن  نظریه  که   کندمی   اشاره  زیمر

.  است   استوار  نشده  تکرار  و  نشده  منتشر  مطالعه
  اهمیت   که  کندمی   نشان  خاطر  هامر  حالاین  با

  همه  که  نیست  این  VMAT2  های یافته
 دهد،می   توضیح  را  مذهبی  یا  معنوی   احساسات

  یک   سمتبه   راهی  که  است  معنی  این  به  بلکه
  است   ممکن  که  شناختیزیست  -عصبی  مسیر
را  مهم  یک  VMAT2.  دهدمی   نشان  باشد 

 را  هامونوآمین   که  است  یکپارچه  غشایی  پروتئین
 هایدهنده انتقال   خصوصبه   دهد. می   انتقال
  سروتونین   نفرین،  نوراپی  دوپامین،  مانند  عصبی

  وزیکول   به  سلول  سیتوزول  از  هیستامین  و
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 نورون  توانایی  در  VMAT2سیناپسی  

 آزادسازی  تسهیل  برای   سیناپسی پیش 
  سیناپسی   شکاف  به  عصبی   های دهندهانتقال 

 یا  مهار  VMAT2  عملکرد  اگر.  است  ضروری 
  مانند   عصبی  هایدهنده   انتقال   بیفتد،  خطربه

  طبیعی   انتقال  طریق  از  توانندنمی   دوپامین
 آزاد  سیناپس  به(  عمل  پتانسیل  ریزشی،برون)

  تأثیرات   تواندمی  VMAT2  عملکرد  شوند. مهار
  داشته   عصبی  دهندهانتقال   عملکرد  بر  مختلفی

  بر   تأثیر  آن  اهمیت   از  خاص  طوربه   .باشد 
 کاربران.  است  دوپامین   عصبی  دهندهانتقال 

  پذیریایمنی  در  توجهیقابل   کاهش   کوکائین
VMAT2  است   ممکن  این.  دهندمی   نشان  را  

 جسم  در  دوپامین   آکسون  های پایانه   به  آسیب
  عصبی   تغییرات  این.  کند  منعکس  را  مخطط

 و  خو  و  خلق  در  اختالل  ایجاد  در  تواندمی 
  بیشتر   معتاد   کاربران  در  انگیزشی  فرایندهای 

 این   مورداین  در   مهم  نکته  .باشد  داشته  نقش 
  و  زندگی  اکوسیستم  و  زندگی  محیط  که  است

. گذاردمی   تأثیر  ژن  این  بیان  بر   زندگی   سبک
  ژن   فعالیت  و  عملکرد  با  دیگر،  عبارتبه

VMAT2،   توجه قابل  انسان  در  بودنمذهبی 
  زندگی نیز   اکوسیستم  و  زندگی  سبک  اما  است،

 زیاد  یا  کم  را  هاژن  این  و سرعت  عملکرد  تواندمی 
 برای  اسالم دین  . (1395  )اسدی و همکاران،  کند

 معنوی  و مادی  شئون   و انسان وجودی  ابعاد همۀ

 تواندمی  پس.  است  کرده ارائه برنامه او زندگی

 نیازهای  پاسخگوی   و گیرد قرار بشر زندگی  مدار

 . باشد  انسان اجتماعی  و فردی  روحی،  و جسمی
، اسالم،  عادت،  شأن  معانی به عرب لغت در دین

و ورع آمده است.    طاعت،  جزاء ،حساب ،اطاعت
 به اعتقاد  معنای  به عام،  اصطالح در واژه این

 عملی دستورات و نانسا،  جهان برای  ای آفریننده 

 دین اساس، این بر  ست. ا  اعتقاد این با  متناسب 

 دارد اساسی رکن  دو اسالم،  آیین  اصطالح در

 تکالیف و احکام و عملی ی و برنامه   اعتقادی  رکن

و    شودمی   فقه   و  اخالق  شامل  که )پیرعلی 
یا  (.  1391  همکاران، اعتقاد دینی عقالنی است 

 غرب، جهان در سؤال،  این به  پاسخ درغیرعقالنی  

 با دینی های اعتقاد .1  :است شاخص  دیدگاه دو

 گراییعقل  آن به  که دارد سازگاری   عقل
 یا ناسازگار  عقل با دینی اعتقادهای   .2.  گویندمی 

گویند.  می  گراییایمان آن به  که است  عقلضد 
درباره   دیدگاه  این دین و عقل رابطه ی اسالم، 

 عقل  بین هماهنگی طورکلیبه اسالم در  که است

 در که صورتیبه گراییایمان و دارد  وجود  دین و

 در نیست. اسالم مطرح آن در است، مطرح غرب

 دین و عقل  که است  آن بر دین و عقل  رابطه  باب

  ارزانی  بشر به  خداوند  که  است الهی دو موهبت
  به  تواندمی  دین و عقل با آدمی است. داشته

 عقل دین، و را دین برسد. عقل، سعادت جاودانه
  را  قرآن نزول اصواًل مجید قرآنکند  می تأیید را

تَعقلُون   لَعلَّکُم عرَبیاً  اَنْزَلْناه  انّا  :داندمی  تعقل برای 
همانا2)یوسف   نازل  عربی زبان به  را قرآن ما ( 
 های آیه در همچنین  .کنند تعقل شاید کردیم؛

  هستند  کسانی جانوران فرماید. بدترینمی دیگر
  الصم  اهلل  عنْد  الدوابِ  شَرَ  انَّ   .ورزندنمی  تعقل  که

  بدترین  (. 8)انفال  الیعقلُونْ الَّذینَ  البکْم
  و  کر که هستند کسانی خدا نزد جنبندگان

  دیگر  ای آیه در  .کنندنمی  تعقل اصالً  و اندالل
اگرمی   را  الهی انبیای  سخن مردم فرماید: 
  گرفتار  هرگز ورزیدند،می  تعقل یا شنیدندمی 

 کُنّا   ما نَعقلُ او نَسمع  کُنّا  لَو قالُوا  .شدندنمی دوزخ

 که  گویند  گاه( آن67 السعیر )ملک اَصحابِ فی

  دستور  به یا بودیم شنیده را انبیا سخن ما اگر
از کردیم،می  رفتار  عقل نبودیم،   دوزخیان امروز 

  پدران  از تعقل بدون که را افرادی  دیگر، آیه در
  قیلَ  إِذا و.کند می نکوهش کردند،می پیروی  خود
  علَیه  الفَینا نَتْبعما بلْ قالوا اهلل أَنْزَلَ ما أتْبعوا لَهم

یهتَدون   ال  و شَیئاً یعقلونَ ال  آبائُهم لَوکانَ او آبائُنا 
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 هشام،   یا  :فرمایدمی  هشام به کاظم ( امام2 )بقره

 حجۀ  و ظاهره حجۀ : حجتَین النّاس  علَی هلل إِن

 االئمه  و االنبیاء  و فالرسل الظاهره فاما  باطنه 

 )کلینی،   فالعقول الباطنه اما و السالم علیهم

 حجت دو  مردم بر ( خداوند16 ص  ، 1 ج . 1363

باطنی.    حجت و  ظاهری  و آشکار حجت  :دارد 
 و هستند   امامان و انبیا  و رسوالنآشکار،   حجت

 نیز خدا رسول  .اندمردم  عقول  باطنی،  حجت اما

 العقْل اهلل  خَلَقَ ما اولَ فرماید:می روایتی در

عقل97 ص :ق 1403 )مجلسی،  نخستین  ( 

 السالمعلیه  صادق  امام   .است خداوند آفریده

عقل دلیل العقل :فرمایدمی   راهنمای   المؤمن: 

(  25  ص ،1.ج 1363 )کلینی، است مؤمن
هرکسمی  دیگر روایتی در همچنین  فرماید: 

 به دارد  دین کهکسی و دارد دین  است، عاقل

ازمی  بهشت  خوبیبه  روایات و آیات این رود. 

 مسأله به  بسیاری  اهمیت اسالم در که آیدبرمی 

همچنین شدهداده عقالنیت  و گزینش  است. 
گیرد.  می صورت  عقل وسیلۀبه  نیز  دین از پیروی 

 پیروی  آدمی که   است  استدالل عقالنی و عقل با

 رسدنمی  نظربه  داندمی  بخش سعادت  را دین از

اسالمی هیچ که  انکار کلیبه  را  عقالنیت فرقه 

اختالف کرده  حیطه  و قلمرو در فقط باشد. 

بنابراین، عقل کارکرد  هر  از متدینان است. 

 بهره  عقل از گوناگون درجات به مرامی و مسلک

درمی    به  معتزله  فرقه اسالم،  جهان برند. 
 در  آنان روش و هستند  معروف افراطی گراییعقل 

 در استدالل و منطق نوعی کاربردنبه  حقیقت 
 در که  است  بدیهی بود. دین اصول درك و  فهم

ن  چنین  و  حجیت  اعتقاد، شرط  خستینروشی، 
آنان عقلی استدالل به دادنحرمت  در است. 
به   سهولتبه  که رفتند پیش  آنجا تا عقل  حجیت
  آهسته آهسته پرداختند.می آیات تأویل

  به سرانجام بودند و آمده در گذاربدعت  صورتبه
عقل  کشیده جمودگرایی   در الهی حجت شدند. 

 در  طریق دو به الهی احکام و است  آدمی نهاد
 طریق  از است: یکی شده داده آدمی قرار دسترس

 عقل؛  طریق از دیگری  و مقدس متون و وحی

 متون  در صریح احکام که طورهمان بنابراین

 بدیهی  احکام اعتبارند،  و حجیت دارای  مقدس

 در  دارند. اعتبار  نیز  ( عملی نظری و از عقلی)اعم

 وجود  دین و عقل  بین  تعارض گاه هیچ اسالم

احکام    بین هست، هم تعارض اگر بلکه ندارد
 شیوه و  روشبا  هم آن که است نقلی احکام و عقلی

آنجاییمی حل خاص از   طریق  از  کهشود. 

 السالمعلیه   معصوم قول حجیت عقلی،  استدالل

اثبات  از حکمی  و سخنی  اگر است، رسیده به 

 درك توانایی  مستقیم  عقل  که  شد  صادر معصوم

عقلی،  حکم آن  گاه تکیه و پشتوانه با را نداشت، آن
 هدایت (. 1384  )محمدرضایی،است   پذیرشقابل 

مراتب  که دارد مختلفی مراتب الهی  در این 

اثر  درجات خودداری  مستقیم  تقوا   از دارند. 

 نتیجه، در و  سبب گمراهی الهی، هدایت تبعیت

هدایت  تقوا از محرومیت  اثری  تقوا  بر است. 

دارد  و متقین  برای  الهی هدایت و مستقیم 
حال   در  اندگرفته  قرار تقوا مسیر در که هاییآن

 دوسویه  رابطه تقوا و الهی  هدایت است. ازدیاد

 هدایت  شود  بیشتر هرچه تقوا   یعنی دارند، مشدد

 الهی هدایت  هرچه همچنین  و شده  ترفزون الهی

راه  ایشان تقوای   درجات  بر شود، متقین  چراغ 

متقین می  افزوده عضو  عنوانبه  شود.   از یک 

 جهت  در  الهی های هدایت از پیروی  با جامعه

با همزیستی  سالمت   بر همنوعان خویش نیکو 

همکاران،  موثر اجتماعی و  )سیمیاری    هستند 
 گذشته سال   چند  طی  در  داعش (. پدیده1397

 منطقه در ویژهبه   جهانی رویدادهای  مهمترین از

 طلبیاست. خشونت   بوده خاورمیانه  استراتژیک

 مختلف عواملاست    ممکن  داعش گری وحشی و

 اصلی عوامل از یکی   اما باشد، داشته روانشناسی

 در عضویت گروه زدگی و گروه، روانشناسی آن
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 گروه این گروهیدرون  فشارهای  که است  گروه

 اعضا، بازدهی ذهن تضعیف  به منجر تروریستی

 اخالقی قضاوت واقعیت،  از ناصحیح  فهم

اقدامات   پنداشتن   عادالنه و  انگارانهسهل 
گروه شده  خود آمیزخشونت  تروریستی است 

 خود های جنایت  و خشونت به توجه با داعش

های  از یکیبه سازمان  برانگیزترین   بحث 

دولت شده تبدیل تروریستی  در اسالمی  است. 

 تحمیل همچنان به  داعش همان یا سوریه و عراق

 علیه خود بارمرگ   و آمیزخشونت های ارزش

ازمی  ادامه  پنداردمی  دشمن که  کسانی   دهد. 

 توسط 1999  سال  در داعش پیدایش زمان

 های نشیب  و  فراز گروه الزرقاوی، این ابومصعب 

 شبیه  الزرقاوی  شعار است.  داشته زیادی 

 صدام  حامیان از و بسیاری  بود  القاعده  شعارهای 

 2001  سال در طالبان سقوط از پس را حسین

 عراق  دولت 2011 سال در  .کرد جذب خودبه

 داخلی  جنگ گرفتار سوریه و ثباتبی  شدتبه

بسیار امر این شد.  گروه  برای  را خوبی فرصت 

 کشور  دو در استقرار جهت  داعش تروریستی

 رشد  برای را زمینه و فراهم نمود سوریه و عراق

 سال  در رو،ازاین کرد مساعد آنها گسترش و

 و عراق  در نفتی مناطق بسیاری از کنترل 2014
 خشونت   و وحشت و افتاد داعش دستبه  سوریه

منطقه، تنهانه آن  را جهان  سراسر بلکه تمامی 

 فعلی،  بحرانی وضعیت به توجه با  .کرد متأثر

 که شود  متبادر ذهن  به سؤال این  است  ممکن

 این گری وحشی  و طلبیخشونت چیزی باعثچه

 بیشتر مردم  از  گروهی چرا و است شده گروه

 گروهی در عضویت  و گری افراطی مستعد پذیرش

شوند.  می  سایرین  به نسبت داعش مانند
وافراط  پدیده یک طلبیخشونت   متعاقباً گرایی 

 جمله از زیادی  عوامل  و است پیچیده شدتبه

ازخودبیگانگی  پذیری آسیب  باعث   که حس 

 از افراطی تفسیرهای   همچنین و شودمی  بیشتر 

 در کند، می  هموار خشونت  برای  راه را که اسالم

 به که افرادی  است دارد. بدیهی نقش فرایند این

از دالیل به بنا  پیوندندمی  هاگروه این  مختلفی 

بیگانگی،  جمله  ستم، و ظلم  ازخود 

 چنین  جذب  ماجراجویی  یا خاص های ایدئولوژی 

 از به عضویت در گروه منجر شوندهایی می گروه

واقعیت،  از انحراف اعضا، تعقل قدرت دادن دست
سفید و   پنداشتن عادالنه  و جهان دیدن سیاه 

که جایی  تا است  شده خود آمیزخشونت اقدامات
 آدمکشی و قتل  و هیستریک و خشن رفتارهای 

شکل  به خوردن  آب همچون گروه  این  نظر از
 در عضویت صرف  اما است درآمده عادی  امری 

 ایدئولوژی  مراتبی،سلسله  ساختار گروه، یک

 شدیداً را گروه اعضای  رهبری آن، کیش و غالب

 و بررسی  در .کندمی  آمیزخشونت  اعمال مستعد
 آن، اعضای  روانی بعد ویژهبه  داعش مطالعه

 زیرا وجود دارد، کمی  بسیار  دست اول اطالعات

 عمالً نزدیک از مشاهده و مطالعه  و میدانی حضور

 درون در توان گفتنمی واقعاً و است  دشواری  کار

 اطالعاتی گذرد. تنهامی  چه تروریستی گروه این

 تصاویری  و هاکرد فیلم اعتماد آن به توانمی   که
  های شبکه  در گروه  این خود توسط  که است

  وجه  که تصمیماتی  .شودمی  منتشر اجتماعی
  نتایج  به احتمااًل باشد  گروهی تفکر آن مشخصه
 تشدیدبه    منجر و انجامند می  نابهینه 

متفکران خواهند المللیبین های درگیری    شد. 
 توجیه برای  اسالم دین اصلی منابع گروه از این

 دادن جلوه برتر با و کنندمی  استفاده  خشونت
 به   هاگروه  سایر بر  اخالقی تفوق قائل بودن و خود

  به  منجر امر این که پردازندمی  نیرو جذب
 ویژگی مهمترین  .است آلود شدهخشم واکنشی

 تفاوتیبی  و مفرط طلبیخشونت  گروه، این
 داعش  اعضای  هنگامیکه   .است خشونت  به نسبت

 یکدیگر  به زنجیره یک همانند  هستند  گروه در

خشونتی هستند، متصل  اعمال  که درنتیجه 
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 این نیست. اعضای  مهم  چندان آنها  برای  شودمی 

 و درست  دین به مجهز را خود همچنین، گروه
مسلمانان و پندارندمی  حقیقی   و شر  را بقیه 
 شخصیت  کیش کنند.می  تصور غلط راه پیروان

شخصیتبین  از  و گروه  رهبر  و انسان  بردن 
 شکلبه   هاییربات  به فرقه افراد مودننتبدیل

از رهبری  دستان در موم مانند   دیگر  نیز 
 و است زدگیگروه اساس بر داعش های ویژگی
  همان  به او وفاداری  و البغدادی  شخصیت کیش
  گروه  این در را جدید  اعضای  که  است چیزی 

  مرگ بین  گیری تصمیم  این، برعالوه   .میداردنگه 
  وارد  کهکسانی  که است دیگری  ویژگی زندگی و

تروریستی این   بیشتر راه دو شوند می  گروه 
  به  یا بجنگند آخر تا باید  یا نیست؛ آنها روی پیش 
در   مردن   افراطی  خشونت امر این که  دهندتن 
 درصورت  که گذاردمی  نمایشبه را داعش

 اعضای   به حتی گروه های آرمان اعضا از سرپیچی

)آقامحمدی و همکاران،   کنندنمی رحم  نیز خود
1397 .) 

 

 گیری نتیجه
بتوانند  شود طراحی هاییتکنولوژی  اگر   که 
 رفتارهای  های ژن خطربی  شکلبه  و راحتیبه

کند،  را معنوی  و مذهبی    در  افراد مهندسی 
  میزان تأثیرپذیری بتوانند  است  ممکن صورتاین

هایی ویژگی   کنند. انتخاب را  خود معنویت و دینی

 ریاضت و تالش  ی نتیجه  عمومی در دیدگاه که

آدمی است و تدبر بشر،  بتوان شاید که  عبادت 

دینیآموزه  و محیط تأثیر  به را آنها تعبیر   های 
گرچه  است نتوانسته  بشری  دانش هنوز کرد. 

ایجاد را  ژنتیک نقش   فطری  خصوصیات  در 

اثبات  کند،  روشن موجودات  قبول و درصورت 

شاهد  زودی به بشر  ها،ارتباط نوع  این علمی
 اختالالت اصالح  برای  تقاضا روزافزون  افزایش

 بود. خواهد فیزیکی  های کنار ناتوانایی در روحی

 در سبب تغییر تواندمی  ناروا ی استفاده درصورت

معنوی  می به   شود. افراد هویت  که نظر   رسد 

 تالش هرگونه خداوند  تشریعی ی اراده مطابق

تغییر  در تأثیری  وی، خلقت  در تغییر هدف با بشر
ها با فطرت  ی انسانندارد. همه  او فطری  خلقت

به می خداگرایی  بر  دنیا  و  محیط،  آیند  اساس 
را  خود  بندگی  و  زندگی  مسیر  زندگی،  سبک 

می  به انتخاب  میکنند  گروه  نظر  رسد 
گروهتروریستی دچار  داعش  همچون  زدگی،  ای 

و و    سیاه  پیرامون  جهان  قلمدادکردن  سفید 
کردن دینی که مبتنی بر خشونت  درست فرض 

بهره  از هدایت  نبرده است شده و  اند.  ای درست 
با   بتوان  اگر  مهندسی  حال  تکنوژی  از  استفاده 

افراط جلوی  فرقه ژنتیک  دست  این  را  گرایی  ها 
گرفت بسیار خوشایند است اما این فرضیه با اما  

بررسی  به  نیاز  که  است  همراه  اگرهایی  های و 
 بیشتر دارد.
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 قرآن بررسی تغییر در خلقت زیستی موجودات )تراریخته( از نگاه 

 
 2حسین مرادی و  1فاطمه مقصودی 

 

  گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری_باغبانیدانشجوی کارشناسی ارشد  -1
 (fateme.maghsoudi75@gmail.com )نویسنده مسئول: 

های زیستی گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی عضو هیأت علمی دانشکده علوم زراعی و پژوهشکده فناروی -2
 ساری 

 

 چکیده 
 تراریختی   ی همچونجدید  فنون های درمانی، سبب شده تااحتیاجات بشر به مواد غذایی و جنبهرشد  به روند رو

مندی ناروا و نادرست از این فنون عواقب به کانون توجهات در عصر حاضر مبدل شود. بهره  ژنتیک  مهندسی و
 زیستی  ماهیت  در یر خطر بیندازد. تغیجبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت که ممکن است حیات را به 

های مختلفی مطرح است.  ای به آن شده و دیدگاه مهمی است که در عصر حاضر توجه ویژه  موضوعات خلقت از
 با  تا  است شده تالش  مقاله این در  .استفاده از تراریختی وجود دارد زیادی در رابطه با مسائل در دنیای امروز

از   .شود بررسی خلقت  در تغییر شده اشاره مجوزهای و هامحدودیت  مختلف، و مقاالت کریم قرآن آیات مرور
رسد تغییر در بعد فیزیکی و مادی خلقت در جهت رفع مشکل، با حفظ اصول و قواعدی  نظر می دیدگاه اسالم به 

رسان نیستند منعی ندارد. مطابق فرمایش خداوند متعال جهان آفرینش مسخر بشر آفریده شده لذا که آسیب 
مندی از این فنون در جهت پیشرفت علم و استفاده از نعمات بیشتر منوط به حفظ اصول اخالق زیستی  هبا بهر

 های بیشتری در این حیطه باید انجام پذیرد. بالمانع خواهد بود. شایان ذکر است مطالعات و پژوهش 
 

 ، مهندسی ژنتیک، فطرت  قرآنورزی، واژگان کلیدی:دست
 

 مقدمه
 ژنتیک   مهندسی ویژهبه و کشاورزی  بیوتکنولوژی 

 کاهش   برای  فرصتی تراریخته محصوالت تولید  با

 و  تغذیه سوء  رفع  غذایی،  امنیت ایجاد فقر،
و منابع  تخریب از جلوگیری   افزایش طبیعی 

  با  است.  نموده ایجاد نباتات اصالح در توانایی
  تحقیقات در بیوتکنولوژی  ورود  وجود،این

 در تراریخته، محصوالت تولید و کشاورزی 
جنبه  هاییچالش  با  کشورها از بسیاری   های از 
  محیطی،  زیست فرهنگی، اجتماعی، اخالقی،

  شده مواجه اعتقادی  و تجاری  زیستی، ایمنی
 مزایای   کنار در فناوری  هر است مسلم آنچه  است.

ریسک خطر از مواردی  خود، فراوان  نیز  را یا 

 بتواند  جدید فناوری  یک کهدارد. زمانی  همراهبه

 به  نسبت   و نموده حل  را بشر مشکالت مشکلی از

 ننماید،  ایجاد خاصی مشکل هافناوری  سایر

)رهنما،  خواهد اخالقی آن از گیری بهره    بود 
 است این  علمی های جدی محفل  (. بحث 1387

 به  رسیدن  برای  تنها مجازند هاانسان آیا که

 ژنتیکی  های ویژگی  خودشان، های هدف 

 از جلوگیری   برای  کاری کنند؟ دست را موجودات

 این از غیراخالقی  ی استفاده  و انحراف هرگونه

و  های قانون  تدوین به  فناوری،  بر نظارت ویژه 

به  نیاز هاآن می است.  پژوهشنظر   های رسد 

تحول قلمروهای   در  را زیادی  های بیوتکنولوژی 
 جدیدی  های افق و کنندمی ایجاد دانش متفاوت

دسترسی را  در بدیع های فرآورده  به برای 

و  صنعتی، های حوزه  و بهداشتی کشاورزی 
اینمی  قرار روی پیش  درمانی از  پژوهش دهد. 

 های مشکل  حلّ در حاضر  جدی  بسیار امیدهای 

 متنوع نیازهای  از انبوهی تأمین  محیطی و زیست
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 های ماده از ى انبوهیعرضه و است. تولید انسانی

 نیز دارویی و و غذایی استراتژیک و متنوع حیاتی
 ابزارهای  ی عرضه و دادننشان  و جدید های روش

مولکولی  و  مؤثر درمان و تشخیص برای  دقیق 
و تولید  همچنین   واجد  جانوران گیاهان 

نیازها ی جمله از اقتصادی، باالی  هایارزش  آن 
 ی توسعه و علمی های اکتشاف  در است. پیشرفت 

ابزارهای  هاروش   دوم  ی نیمه در آزمایشگاهی و 
دست  بیستم، قرن  وراثتی ی ماده  ورزی امکان 

فناوری  استفاده  با را زنده موجودات   DNA  از 
نمودهامکان  نوترکیب،    ی زمینه  در  است پذیر 

 اسالم، در تراریخته های محصول  از استفاده
نظر    اند. ازداشته ابراز مختلفی های عقیده  محققان

محصوالت   از استفاده  ،)شیعه مذهب(  اسالم
و نیز  و تراریخته فناوری توسعه پژوهش    هایی 

 به  جواز منوط این لیکن  است، مجاز آن به مربوط

 است  اخالقی و ایمنی مختلف های جنبه  رعایت

 شود.  تأمین است الزم که
 

به  اسالم نگاه   و  محصوالت فنّاوری )شیعه( 
 موجودات: 

 تراریخته: 

 اسالم،  الهی های دین در دینی مفسران و محققان

یهود، مسیحیت   در متفاوتی های دیدگاه و 
 و  محصوالت از فنّاوری  استفاده ی اجازه ی زمینه 

وجود اسالم، در دارند. تراریخته موجودات  با 
  زیستِ  محیط و سالمتی به مربوط های نگرانی 

محصوالت   کننده منع  قانونی تراریخته، پیرامون 
در تغییرهای  برای    گیاهان  و جانوران ژنتیکی 

 پذیرش  واحدی برای اجماع تاکنون و ندارد وجود

در   سویی،  از است.  نشده اعالم محصوالت این
 و تغذیه  اندونزی، شورای  کشور عالمان مجلس
آمریکا، غذای   اسالمی  مذهبی شورای  اسالمی 

 مسلمانان عربستان جهانی ی سنگاپور و اتحادیه

مصرف    و بودن حالل با  مالزی، دولت و سعودی 

 سوی  از  اما اند؛کرده  موافقت تراریخته محصوالت

محققان دیگر،  معتقدند   دینی عالمان و برخی 

 موجب گوشت موجودات حرام DNA از استفاده

 آمده  دستبه ی تراریخته  غذای  از استفاده  حرمت

همچنین،می آن از دارند  اعتقاد برخی  شود. 
 در دخالت تراریخته، جانوران  و گیاهان تولید

 کمبود  چالش نیست.  جایز و خداوند است خلقت

 افزایشروبه  جمعیت بزرگ برای   ای دغدغه  غذا،

طبق دنیا فائو گزارش  است.   سال در سازمان 

جمعیت   از هفتم یک حدود  میالدی، 2111
 و هستند پروتئین و انرژی   کمبود دچار جهانی

بیش به  مواد کمبود متحمل  نیز تری میزان 

زیستریزمغذی   و گیاهان جمله از  فنّاوری،اند. 
 برای  کلیدی  حلیتواند راهمی  تراریخته، جانوران

 جهان غذا در برای  تقاضا روزافزون رشد  به پاسخ

 های چالش  و هانگرانی   باوجود اسالمدر    باشد.

نتیجه  استفاده برای  مهم  های پژوهش هایاز 

گیاهان موجودات  تولید و ژنتیک  مهندسی   یا 

 تغییرهای  برای   کنندهمنع  قانون تراریخته،

گیاهان ژنتیکی  در ندارد وجود  جانوران و در 

محصوالت  استفاده  ی زمینه   در تراریخته  از 

ابراز های عقیده  محققان  اسالم،  مختلفی 

ازداشته  مصرف   ،)شیعه مذهب  (اسالم نظر  اند. 

تراریخته  و  پژوهش آن پی در و محصوالت 
 دانسته  مجاز آن، مربوط به های فنّاوری  ی توسعه

 ضرر نرساندن  بر مشروط را اجازه این و است شده

محصول    نوع  از رسانی اطالع آینده، و حال در
 طبیعی  مواد مانند  اثرهایی داشتن و دریافتی

 ی چهارگانه  های اصل  همچنین،  .اندکرده اعالم
 ،(استقالل)  فردبه  احترام یعنی زیستی اخالق
در    عدالت، و  خیرخواهی نرساندن،  زیان

 واضح  صورتبه تقلید محترم مراجع استفتاهای 

مورد یا   .است  گرفته قرار توجه و اشاره مستتر 
 فنّاوری  این پذیرش برای  اخالقی ارزیابی
است. نگر، آینده  ی جامعه همه، از بیشتر  حیاتی 
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  باشد.  پذیرعموم مسئولیت  برابر در بایدمی  علمی

از   اطمینان برای  بازار، از بعد ی مرحله در ارزیابی
 و بوده  مدّنظر که پزشکی های هدف به دستیابی

جامعه    که  آینده،  های آسیب  برابر در محافظت 
  نیاز  باشد. موردتوجه اید افتد، ب اتفاق است  ممکن

  این  از استفاده  بر ناظر  مقررات انسانی معرفی  به
 ی اتحادیه  1119  سال است. در ضروری هافنّاوری 

 های بیوتکنولوژی مداخله از قانونی حمایت اروپا

 (. آیا این1394کرد )مرادپور و همکاران،   صادر را

 در دخالت معنای به  خلقت در تغییر به فناوری 

می  خدا کار کهمنتهی  موضوعی   سبب  شود، 

 و اسالم در اخالقی  فقهی از منظر ای عده  نگرانی
مفسران  بیشتر  البته است. شده دیگر ادیان

انسان   الهی فطرت  معنای به  را خلقت  اسالمی،
 تغییرپذیر و تبدیل   هرگز که کنند می  تعبیر

تغییر اینکه نیست.  با جمادی  هویت  در اساساً 

 تصور این متفاوت است، فطری  هویت در تغییر

یا   ژنی جزء یک  اصالح که است کرده ایجاد را
 عملکرد بهبود  برای  تالش با معیوب فیزیکی

 این اتخاذ ی نتیجه در است. بدون اشکال موجود

زیست است بدیهی  موضع،   هیچ فناوری که 

 مصادیق تغییر از و  ندارد  فطرت تغییر با ارتباطی

بشر   فطرت اگر  اما  آید.نمی  شماربه  خلقت در
در تغییرناپذیر خداوند  چرا   119 ی آیه  است، 

در   تغییر  ی وعده کند، می  بیان نساء ی سوره 
 بودن است. محال شدهبیان  گمراهی نوعی خلقت

در  و سویی  از اسالم دیدگاه از فطرت  تغییر 
عالم تغییر  بودن پذیرامکان  سوی   از ماده در 

 سازد کهمی  متبادر ذهن  به را نتیجه این دیگر،

 فطری  نه و بیولوژیک تغییرات کالم این مضمون

 مضمون توجه به با  باشد.  مخلوقات و دیگر بشر

اینکه  بدون شیء یک که معنی این  به ذاتی، ارزش
 نباشد یا باشد ارزشمند دیگری   شیء برای 

 توان گفتمی  است، دارای ارزش  خود خودی به

 به نباید و است محترم ذاتی موجودات طبیعت

دست  اهداف  برای  تنها آن کرد.  ورزیبشری 
زیستی قوانین  تولید نیز موارداین در اخالق 

 تغییر ندادن منوط به تنها  را تراریخته موجودات

موجود  یا حیوان زیستی ی گونه  مختص   رفتارهای 
ازمی  زیستی  این  مضرات دیگر داند. 

 عمومی برداشت و در باورها  تغییر هاورزی دست

 خدا جای مخلوقاتبه  که  است  جانوران به  نسبت 

شوند.  می محسوب انسانی مخلوقات  طبیعت و
 انسان ژنوم روی  بر یا دستکاری  هرگونه مطالعه

 عوارض و جامع خطرات و دقیق بررسی  از  بعد باید
 بعد و های نسل و فرد آزمودنی برای  آن احتمالی
  و  جدی  عوارض فقدان از اطمینان حصول

احتمالی بودنغالب    احتمالی  خطرات به منافع 
همچنینبه برسد.    که  است  شدهبیان  انجام 

که در ژنتیک دستکاری  هرگونه   قابل  انسان 
  اخالقی  نظر  از باشد  آتی های نسل  به  انتقال

است،    درمانی ماهیت کهمواردی  مگر نادرست 
یا پیشگیری، شامل ( داشته    )توانبخشی درمان 

 ی درباره  قرآن آیات از مختلفی تفاسیر باشد.  
وعده  انسان سازی آگاه   ی درباره  شیطان ی از 

  شده خداوند بیان  خلقت  تغییر در  او کردنگمراه
یکی    به مربوط تفاسیر این ترینمهم  از است. 

است  سوره  119ی آیه نسا    وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَی 
  وَ  الْأَنْعامِ آذانَ تِّکُنَّ لیبَ فُ هملَآمُرَن وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ

  الشَّیْطانَ  خِذِتی مَنْ  وَ اللَّهِ خَلْقَ یُغَیِّرُنَّلَف هم لَآمُرَن
 سخت  و نآمُبی  خُسْراناً خَسِرَ فقد اللَّهِ دُونِ  مِنْ  وَلِیًّا

 )دراز و دور  و به آرزوهای )باطل و  کنم گمراهشان
حیوانات تا دهم دستور و درافکنم   ببرند  گوش 

خلقت   تا کنم   امر  و است( هابت نصیب اینها که)
 هرکس (  بدانید  بندگان  ای )و   دهند تغییر را خدا

دوست شیطان  سخت را،  خدا نه گیرد را 

در زیانی  کرده،زیان  امر ذکر  آیه این آشکار. 

 در کنار  خلقت در تغییر  برای  انسان  به  شیطان 

 آرزوهای   به وی  وادارکردن و انسان سازی گمراه

 از که  است  ای برجسته نکات از موهومو   خیالی
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 شود. همچنین می آیه برداشت ظاهری  مضمون

 زیانی  فعل انجام این که  است  شده بیان ادامه در

 وادار  را آنها گویدمی  همچنین  است. آشکار

 دهند.  تغییر را خدا خلقت کنم که می 
  خسر  فقد اهلل دون من ولیَّا الشیطانَ یتَّخِذ  من  و)

  را  شیطان خدا جای به  و هرکس نآ(؛مبی  نآخسرا
به خود سرپرست و دوست   دچار  تحقیق بگیرد، 

  تفسیر در  .است شده آشکار زیانی و خسارت
 از نقل  به  آیه این در خلقت تغییر از منظور  نمونه

باقر    تغییر  ،)السالمعلیهما (  صادق امام  و امام 
  قرار آدمی نهاد در که فرمان خدا و توحید فطرت

در این است. شده بیان شده؛ داده   تفسیر نکته 
است.   شده اشاره مشابهی  طوربه نیز  جاوید روان
( ع)  صادق امام از نقل به  تفسیر این ی ادامه
 دین تغییر خلق، تغییر از که مراد است شدهبیان 
  معنى  این در تأیید که است او نهى و امر و خدا

آنچه  در تبدیلى نیست  روا مردم بر که  است
  مفطور  که الهى )فطرت فرموده خلق خداوند

 تفسیر این ی ادامه در دهند.  انجام فرموده است(
  اشاره  ندانستن روا این که شاید است شده اشاره

خواه مجوز بدون خلقى تغییر  هربه  در الهى 
چشم   نمودنکور مانند باشد، صفت در خواه ظاهر،
 ورزی باشد. دست  کرده عمر زیاد که نرى  حیوان

 جمله از  موجودات فطری  و ظاهری  هیئت در

 ظاهری   مضامین  در بشر منافع جهت انسان، در

یا کیفیت افزایش  غذایی،  منابع تأمین  زندگی 

 در وجود نقص آنها، فطری  هویت به  توجه بدون

در   خداوند  کند.می  متبادر  ذهن به  را الهی  خلقت
 خلقت در  کمال وجود به قرآن مختلف های آیه

 است، کرده  تأکید آن بر و باطنی اشاره؛ و ظاهری 

 ی سوره  4 ی آیه تین،  ی سوره 4   ی آیه مثال برای 
 وجودبه  فوق آیات  سجده.  ی سوره7   ی آیه و ملک

تغییر است  کردهاشاره خلقت در کمال  آن و 

ناتوانی   به داند،می   شیطانی عملی را بشر دستبه
 و جسمانی معاد  خود، خلقت درك در انسان

دیگر خلقت  و صافات های سوره  در موجودات 
با  مقام در نازعات  اشاره دیگر مخلوقات  قیاس 

 ی سوره  9  ی آیه در همچنین  نکته است. این شده
 شدهتأکید مجدد  صافات  ی سوره  9 ی آیه و غافر

 و انسان عجز غیرمستقیم طوربه  آیات این  :است
 مخلوقات و بشر مجدد در خلقت  را خداوند قدرت

  تمامی باوجود انسان چراکه نمایاند،می   دیگر
ساخت   به موفق هنوز علمی های پیشرفت 

  با  یکسان طوربه خود ساختاری  نظام  ترینجزئی
وجودی   موفقیتش  تنها و نشده؛  آنها واقعیت 

از سازی همسان به مربوط   واحدهای آن 
  تغییرات   .است بوده وی  خود همسان ساختاری 

را آن  طبیعی رخداد و نیست نو پدید امری  ژنتیک
 خلقت  به کرد. اشاره مشاهده حیات در توانمی 

مفهوم  به  قرآنآیات   از بسیاری  در  آن در تغییر و
 برداشتی   چنین و است بشر فطری  ماهیت خلقت

 موجودات یا انسان ظاهری  ی خلقتدرباره  نباید

 ی آیه در  اشاره ی ایننمونه  پذیرد. صورت دیگر
 های ترجمه  است. در شده بیان روم ی سوره  30

موسوی   اهللآیت  و فوالدوند مهدی  استاد جناب
 در را به )دگرگونی (اهلل لخلق تبدیل ال همدانی )

 )آفرینش خدا تغییرپذیر و نیست( الهی آفرینش

ترجمه آیتکرده  نیست(   در مشکینی اهلل اند. 

را )هرگز تبدیلی در آن صورتبدین  خود ی ترجمه
نباشد و در آیین تشریعی   تکوینی، خدا  آفرینش،

در است.  کرده  بیان  باشد(  نباید  هم   این او 

که  معنای  مذکور ی آیه از منظور  استدالل 

دادن در بشر  ممانعت  ظاهری   فیزیک تغییر 

مناقشه   توانمی است، دیگر  های خلقت و انسان
 آیه در خلقت تغییر از مقصود  اواًل چراکه کرد؛

در گونههمان  است، آمده معتبر  تفاسیر  که 

و دین  در تحریف و دگرگونی  الهی فطرت حق 

الهی؛   در تغییر  مطلق  نه  است، ثانیاً   آفرینش 
 از ایجاد، از پس خلقت  تغییر در خداوند توانایی

 فرضیه این حمایتگر تواندمی است که مضامینی
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خلقت تغییر  احتمااًل که  باشد   اساس بر در 

 برمبنای تکامل  و آدمی  مصلحت  و الهی  خواست

 69 ی آیه در است.  شدنی   و ممکن  زیستی

به ی سوره  است.   شده  اشاره نکته   این اعراف 
 از یکی شدبیان  این از پیش که  گونههمان

تراریختی تهدیدهای   روانی تأثیر زیستی،  فنون 

خداشناسی بشری  فطرت فهم در آن  است،  و 

 شود که مشتبه بشر  بر است ممکن که ای گونه به

 در تواندمی  حتی و  دارد خلقت توان نیز غیرخدا

گذشته  این  ایجاد تغییر خلقت   و آیات کند. 
که   است نکته  این حمایتگر مجموع در تفاسیر
 و شدنی امری   فیزیکی بُعد در خلقت در تغییر
است،دست  فطرت در  تغییر  کهدرحالی  یافتنی 

 قرار انسانی در ضمیر متعال  خداوند آنچه ورای 

امری   ناشدنی  و ناروا است داده  که  است. 

 برای  بسیاری   عواقب تواندمی  آن  به توجهیبی 

به   هستی  و معنوی  تکامل  ابعاد بر ویژهبشر 

 آنکه به  توجهبا  باشد.  همراه داشتهبه  وی  شناختی 

تغییرناپذیر خداوند تکوینی ی اراده  بودن  بر 

آیات   از دارد، اشاره موجودات فطری  خلقت
  تشریعی  ی اراده مطابق که شودمی  استنتاج
  در  تغییر هدف با بشر تالش هرگونه خداوند
ندارد  او فطری  تغییر خلقت در تأثیری  وی، خلقت

 (.  1397، همکاران )آل بویه و
 تراریخته:  گیاهان نامطلوب اثرات

اثرات    احتمااًل حداقل  تراریخته  موجودات  اکثر 
از جمله  اکولوژیکی را خواهند داشت.  نامطلوب 

رفتن منابع زیستی  این خطرات عبارتند از: از بین 
اثر  فرایند اکوسیستم،  بر  اثرات منفی  ارزشمند، 

گونه  به  آسیب  زنده،  جوامع  بر  های مخرب 
گیاهان   زراعی  تبعات  دیگر  از  و  غیرهدف 

اثرات پیش جتراریخته  غیرقابل  ژن  انبی  بینی 
های فیزیولوژی  انتقالی و آنزیم مربوط روی جنبه

 گیاهان مقاوم است. 
 

 از اثرات مطلوب گیاهان تراریخته: 
بیماری  و  آفات  به  علفمقاومت  های ها،کنترل 

برتری  تغذیههرز،  ایمنی های  مزایای  از  و  ای 
می تراریخته  گیاهان  بهزیستی  عنوان توان 

مصرف   کاهش  سموم،  باالی  مصرف  جایگزین 
در  سموم  پسمانده  کاهش  شیمیایی،  سموم 
خاك،  از  حفاظت  غذایی،  محصوالت  و  محیط 

آلودگی آب از  های زیرزمینی، کنترل  جلوگیری 
اشاره   تلفیقی  مدیریت  چارچوب  در  آفات  بهتر 

همکاران،   و  )شجیع  به 1384نمود.  منظور  (. 
وژی الزم  ارتقای سطح نگرش متخصصان بیوتکن

اطالع میزان  به است  فرهنگ رسانی  منظور 
یابد.  افزایش  تراریخته  گیاهان  از  استفاده 

شک برخورداری از قوانین مناسب در زمینه  بدون
ی  های نوین از فاکتورهای موثر در توسعهفناوری 

راد و همکاران، ها خواهد بود )پزشکیاین فناوری 
 راریختهت محصوالت  از استفاده اسالم  (. در1389

 مربوط های فناوری   ی توسعه و پژوهش و بالتبع

 رعایت  به  منوط جواز  این  لیکن مجاز است،  آن به

 که باشدمی  اخالقی  ایمنی و مختلف های جنبه 

 شروط نیازمند این شود. تأمین تأمین  است الزم

هستند   مناسب  سازوکارهای   و ساختارها
حضور1392فرد،  )الهیاری   غذاییمواد برخی (. 

و   ایرانی کنندگانمصرف  کاالی  سبد   در تراریخته
 زمینه در قوانین انتشار و  تصویبعدم

سریع  اقدام کاالها،  گونهاین  گذاری برچسب
 شفاف رسانیاطالع و مسئوالن  و اندرکاراندست

  برای گذاری روشیبرچسب  طلبد.می   را جامعه به
  تنهایی به  و است کنندهمصرف  به رسانیاطالع

حفاظت  جایگزین   و انسان سالمت از قوانین 
  سالمت  از اطمینان برای  باشد.نمی زیست محیط

ایمنی   قوانین  باید تراریخته محصول و 
 گذاری رعایتبرچسب همراهبه  نیز زیستیایمنی

 رغمعلی  (.1390زاده، و همکاران،  گردد )مهدی 
 پایداری  بهبود در جدید فناوری  این بالقوه فواید
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کیفیت    و عموم بین در  غذا، جهانی  منابع  و 

 این از مورد استفاده در هایینگرانی  علمی جوامع
 از برخی است. شده مطرح جدید محصوالت
در انتقادهای  شده    و  فناوری  این زمینه  مطرح 

  از عبارتند آن از حاصل غذایی های فراوده
 زیست،محیط  بر فناوری  این مخاطرات احتمالی

ازمصرف سالمت بر احتمالی خطرات   کنندگان 
 چند  های شرکت  حاکمیت احتمال و انسان جمله
راندن  و غذا جهانی تولید بر ملیتی  حاشیه   به 

 و توسعه حال در کشورهای  در کشاورزان
ازتوسعه  این در دیگر های نگرانی  جمله یافته 
غذایی احتمال به توانمی  حوزه  وابستگی 

 کشورهای  به  فقیر  و  توسعه حال در کشورهای 
گیاهان تنوع کاهش صنعتی،  در  جهان زیستی 

  ساختار تغییر  و تحریف ژنتیک،  مهندسی  نتیجه 
و سلولی  مناسب  زنیبرچسب عدم موجودات 

 و تراریخته محصوالت که زمانی ویژهبه
با   کرد.  اشاره میشوند، مخلوط هم غیرتراریخته 

  ماهیت  زمینه در  هایینگرانی  گاه این، بر عالوه
می  ژنتیک مهندسی  فناوری    به  که شودمطرح 

 مربوط  ژنتیک مهندسی ذاتی اخالقی های جنبه 
مطرح است:   فراوان زمینه این  در است سؤاالت 

است   اخالقی موجودات  ژنتیکی ورزی دست آیا
  انسانی  های ژن حاوی  تراریخته گیاهان تولید آیا
نگرانندبر است؟ اخالقی حیوانی یا و   که  خی 

  و گیاهان زندگی در فناوری  این از استفاده
  دلیل  همینناروایی بکند. به  های دخالت جانوران

  این  بر ژنتیک مهندسی مخالفان از ای عده 
 موجودات  ژنتیکی دستکاری  هرگونه که اندعقیده 

 استناد به با  افراد از دسته این است. اشتباه اساساً

 کنندمی  بیان  مذهبی  و دینی های آموزه  برخی

 کار در موجودات دخالت ژنتیکی دستکاری  که

 که اندعقیده   این بر  هم برخی است. خداوند

خودبه باید را طبیعت  تغییر و  گذاشت حال 

 و هاگونه  حریم به تجاوز نوعی زنده موجودات

 زنده موجودات  ذاتی کرامت به همچنین اهانت

 ایفا خدایی نقش  نباید انسان که عقیده است. این

بشری  از بسیاری  بین در کند،   مطرح جوامع 

این   گاهی هم  تراریخته  محصوالت زمینه  در است. 
 شکستن و تراریختی  شود کهمطرح می موضوع 

 است که خدایی( )نقش   از ای ها جنبه گونه  مرز

 با است؛  انتقاد مورد  شدتبه  برخی توسط

 ندارد. زمینه وجود دراین  جامعی توافق وجود،این

 موضوعاین تردقیق بررسی  برای  باشد  الزم شاید

 غربی  اخالقیون از  یکی شود.  مراجعه اخالقیون به

دارد  رولین برنارد نامبه  مرز از عبور که عقیده 

بسیاری   اشتباه ذاتاً هاگونه  هرچند   از نیست. 

 ولی  نیستند، موافق موضوع   این با اخالقیون

 در که)  انگلستان نظرات دولت  با  رولین نظریات

دارد.  مطابقت (  شده اشاره هورن  پولکینگ گزارش
رمزهای  در دستکاری  هرگونه  با افراد برخی

 مخالف حیات از هرشکلی حتی  یا انسان ژنتیکی

 مذهبی از منتقدین ای عده  میان،  این در هستند. 

 خداوند کار در دخالت را ژنتیک  مهندسی هم

 است مقدس حیات که  انداین عقیده  بر و دانسته

خود  اهدف  به رسیدن برای  انسان  توسط نباید و
 هامخالفت  از برخی البته گیرد، قرار  تغییر مورد

 مانند  است، غیرمذهبی سکوالر اصول  بر مبتنی

 عقیده  که  ریفکین  ژرمی  افراطی و تند  اعتقادات

 به تجاوز شرایطی هر تحت ای  ان تغییر دی   دارد
 این   .است حیات اشکال سایر و هاانسان کرامت

متدینان از بیشر هامخالفت    مطرح  غربی طرف 
  دخالت  امکان  اسالمی تفکرات اساس بر  شود.می 
خداونددر   از  بسیاری  عقیدهبه  ندارد. وجود کار 

راستای  در بشری  اراده فالسفه، و دینی علمای 
  ژنتیک  مهندسی  بنابراین است.  خداوندی  اراده

 اگر  آید.می شماربه خالق اراده از ای جلوه عنوانبه

در   نیست،  مجاز خداوندی  خلقت دستکاری 
های روش با حیوانات و گیاهان اصالح بنابراین
  افراد  این اگر اما  بود، نخواهد مجاز  هم  سنتی
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تقدس را(  سنتی)   انتخابی اصالح   حیات نقض 

 از  موضوع این که  دهند توضیح باید دانند،نمی
با  چه کیفی  نظر  دارد. ژنتیک مهندسی تفاوتی 

 ایجادشده  تغییرات بینی بودنپیشقابل  و سرعت

روش  های روش  به نسبت  ژنتیک مهندسی در 

بنابراین است بیشتر بسیار انتخابی اصالح  و 

 با تناقض  در را  اولی که نیست منطقی  چندان

 بدانیم. مرور پذیرشقابل  را  دومی و خداوند اراده

 زمینه در  مختلف مذاهب دیدگاه بر کوتاهی

 سه درون در دهد کهمی  نشان تراریخته غذاهای 

 در کاملی  اجماع هنوز  دنیا  اصلی توحیدی  آیین

مجازبودن پذیرش زمینه  حوزه در  تحقیقات و 

 تراریخته  غذاهای  مصرف  یا و ژنتیک مهندسی 

 که میرسد  نظربه  کل در حال،این با وجود ندارد.

دنیا  مذاهب در الهیات اصلی جریان  توحیدی 

 در تحقیق  ،)غذاها(  گیاهان ژنتیکی ورزی دست

مصرف ژنتیک مهندسی  زمینه   غذاهای  و 

 اخالقی علمی، های جنبه  کهزمانی تا را تراریخته

تحقیق نظارتی و  محصوالت این توسعه  و بر 

زنی برچسب  مناسبی  طوربه  و باشد داشته وجود
 (. 1394 پذیرد )رهنما،می  را شوند

 تراریخته: بحث در موجود هایدیدگاه
  با  ارتباط در که است مسائلی جمله از تراریخته

دیدگاه شود. می  دیده متقابل  و مخالف های آن 
 از  گروهی است، شده  ادعا که  نحوی به

  را  محصوالت این تولید بیوتکنولوژی، کارشناسان
  آن با مخالفت به  نتیجه در و دانسته آورزیان

 فواید  مبنای  بر دیگر گروه مقابل  در و اندبرخاسته 

 ضروری   امری  را آن تولید  تراریخته،  از حاصل

اختالف با اند.دانسته  یقیناً  اندیشمندان، وجود 

 بررسی   تراریخته نیازمند ی مسئله در حکم  صدور

 .باشد می و مستندات ادله ارزیابی و دقیق
 تراریخته:  مخالفین دیدگاه
 باب در مخاطراتی ارائه با منتقدین از گروهی

مخالفت   این  تولید با را  خویش تراریخته، 

  ابراز  مالحظات بیشتر  .اندداشته اعالم محصوالت
از  این ایمنی بحث به  مربوط شده   قسم 

  انسان،  سالمت بر سوء تاثیرات است.  محصوالت
سوء   محیط  به  آسیب  و  دام سالمت بر تاثیر 

  باب  این در ادعا مورد مالحظات  جمله از زیست
 .روندمی  شماربه
 

 موافقین:  دیدگاه

  مزایای تراریخته، حامیان  اول، گروه برخالف
  انسان  سالمت زیستی، ایمنی در باب را متعددی 

  اند. داشته  ابراز نظر اقتصادی نقطه از حتی  و دام و
اشاره مواردبه توانمی  جملهآن از  :نمود ذیل 

  غذایی امنیت تامین  و محصول کمّی افزایش
 افزایش و زراعی های هزینه  کاهشروبه جمعیت

 غذایی ارزش بهبود  کشاورزی  از حاصل  سود
  برابر  در  محصول مقاومت   سطح و محصول 

  سالمت  و کشاورزی  سموم مصرف آفات،کاهش
سرطان، هاییبیماری  کاهش ،  محصول  چون 
کاهش   اثر در ناباروری  و تنفسی های بیماری 
کاهش سموم مصرف   مصرف  شیمیایی 
  مفید،  های ژن محیطی، ورود زیست های آالینده
تنوع،   حفظ  و انقراض حالدر های واریته نجات

زیستی کاهش    کشت  وسیلهبه خاك فرسایش 
  حفظ  و هاجنگل  و مراتع ورزی، احیاءخاك بدون
 بحران  جانوری کاهش و گیاهی  مختلف های گونه 

خشکی    به مقاوم محصول تولید واسطهبه آب
 شرعی  مستند   مهمترین و اولین کریمقرآن  است.

 از متعدد آیات  برمبنای  باشد.احکام، می استنباط

متعال، کریم، قرآن  را آفرینش  جهان خداوند 

الزمه داده قرار بشر مسخر تسخیر،   این است 
 نعمات از بردننفع  و خلقت جهان در بشر تصرف

باشد  می  خویش  اغراض به رسیدن جهت  الهی در
 چنانچه نیز  تراریخته  محصوالت تولید لذا

بهره به  و خدادادی   های نعمت از برداری منظور 
باشد، مشکالت رفع  تسخیر از  ای نمونه  بشری 
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آیات که است تصرفی و طبیعت  الهی، مطابق 

 در که  شروطی از یکی  .رودمی شماربه  مجاز

تراریخته در معاصر فقهای  استفتائات  مسئله 

درمی   ضرر  عدم  شرط  خورد،می  چشمبه  باشد. 

 مصرف  و توزیع تولید،  از اعم مراحل تمامی

این  حکم  و اندنموده مطرح  را شرط تراریخته 

مبنای  به مشروط را جواز  قاعده  شرط، این  آن 

هر   شرع  نظر از کلی قاعده این مطابق اند.کرده
 که  فقهایی  بساچه  و باشد می  محکوم اضراری، نوع

آنبر اند  نموده  حکم اضرار حرمت به مبنای 
 از یکی  تواندمی  الضرر قاعده  دیگر،  عبارتبه

 تراریخته  محصوالت تولید  حکم حاکم بر قواعد

در شماربه  باید  ابتدا تراریخته با ارتباط رود. 

اثبات بودن ضرری   واسطهبه   سپس و گردد آن 

ممنوعیت بر کلی قاعده این انطباق   و  آن، 
 شبهه  وجود شود. گرفته نتیجه آن بودن نامشروع

 تمسک به  از مانع تراریخته بودنضرری  به نسبت

 تولید برای   ممنوعیت اثبات و ضرر ال  قاعده  عموم

می   بر را ضرر  فقها، دیگر، سوی  از   .گرددآن 

در کنندمی اطالق نقصانی   یا نفع   آن قبال که 

تراریخته  نگرفته قرار عوضی  محصوالت  است. 
 کشاورزی   به دستیابی غذایی، امنیت تامین چون

 است، گرفته تعلق آن بر ... و و خودکفایی پایدار

عنوان حیث این از  صادق  آن بر ضرر عرفاً 

بسیاری نمی  در  شده  ابراز مالحظات  از باشد. 

  غیر  نوع به نسبت تراریخته با محصوالت ارتباط
و نیز تراریخته دارد    که  میزان همانبه وجود 

  این  به نسبت ناخواسته اثرات بروز امکان
دارد، محصوالت   غیر  نوع به نسبت وجود 
خواهد احتمال این نیز  تراریخته داشت.   وجود 

محصوالت به توجهبا    منظوربه  تراریخته اینکه 
مراحل به ملزم مجوز، دریافت  ارزیابی طی 

  الزام قانونی  متعارف، نوع با رابطه در و باشند می 
 تراریخته  ندارد محصوالت وجود ایمنی ارزیابی بر

 کمتری  ضرر غیرتراریخته نوع  به نسبت

  سازمان بهداشت  اینکه  کما داشت.  خواهنددرپی
نوع   این دقیق، ارزیابی سیستم  مالحظه  با  جهانی 

 است. در داده ترجیح متعارف نوع بر را محصول
  اگرچه  که شود گفته است ممکن استدالل،  مقام

  نیست،  قطعی ضرر، وجود تراریخته، با در ارتباط
  همچنان  درازمدت در سوء اثرات احتمال بروز اما

قاعده لذا باقیست؛  ضرر دفع وجوب مطابق 
عملی، نسبت کهجایی در محتمل،  احتمال به 

 عمل  از آن است واجب عقل، حکم به رودمی  ضرر

محتمل،  زیان و ضرر در وقوع از تا گردد اجتناب
 فقها، از گروه  این  قول مبنای  بر شود. لذا ممانعت

 ارتباط در محتمل  ضرر دفع قاعده وجوب طرح

 استناد اما یابد. می   نیز موضوعیت حاضر  بحث با

 مخدوش جهت چنداز   موضع این در قاعده این به

اواًلمی   منفعت، و ضرر تقابل  موارد در  باشد؛ 

 با ارتباط گردد درمی   غالب، مقدم و اقوی  جهت

 بر مزایا و  منافع غلبه   به توجه با  تراریخته تولید

مضرات  شمار،بی  مزایای  احتمالی، مخاطرات
 نتیجه در دهدمی   قرار یکنلم کان را احتمالی

تمسک مجالی  ضرر دفع لزوم  قاعده به برای 

لذانمی باقی محتمل  وجوب قاعده،  مفاد  ماند. 

 به نشود ممانعت  آن از اگر که ضرری است  دفع

می  قوی، احتمال لذا واقع   با ارتباط در  گردد. 

دقیق   ارزیابی ضرر، دفع عقلی راه تراریخته
 اتخاذ واسطهبه آن مدیریت و احتمالی مخاطرات

علمیشیوه   آن  کلی تحریم نه باشدمی  های 

 و  باشدنمی  ایمن صدصددر فناوری  هیچ کهچرا
ضرر که موردی  هر در  چنانچه   رود می  احتمال 

علم   پیشرفت برای راهی گردیم، تحریم به قائل
سبیل   ماند.نمیباقی  نفی    قواعد  از یکی قاعده 

  آیه  آن، مستند  ترین که اصلی  است فقهی  مشهور
 اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ )وَ  باشدمی  نساء سوره   141

این الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکَافِرِینَ در   آیه، سَبِیالً( 
 کنند که هراشاره می متعال به این نکته   خداوند

 بر مسلمان  کافر برتری  و استیال موجب  که فعلی
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این   در بساوچه باشدمی  ممنوع شرع،  نظر از گردد

 حرام،  مقدمه باب از را فعلی چنین فقها حالت،

 بحرانی   وضعیت به توجه اند. با آورده شماربه حرام

 هوایی و  آب تغییرات ها، جنگل  و مراتع  منابع آب،

شدنشوره و  ای آینده  در یقیناً هازمین  زار 

 تامین  عنوانتحت  با چالشی جامعه دور، چنداننه

 است  مسلم آنچه بود. خواهد روبرو غذایی امنیت 

اینبه   از ممانعت اینکه  و فناوری  کارگیری 
را  جامعه  تواندمی  تراریخته،  تولید  با  مخالفت 

 به ناچار غذایی، امنیت  چالش  رفع منظوربه

 جهان در اینکه به  نماید. نظر مواد غذایی واردات

 شماربه هاملت  بر سلطه سالحی برای  غذا امروز،

 تسلط برای  راهی نوبه خویش، به امر این رود،می 

 در رفت، شمار خواهدبه  مسلمین  جامعه بر کفار

 نفی واسطه قاعده به  فاسدی  تالی چنین کهحالی

به  گردیده  محکوم سبیل   با دیگر، عبارتاست. 

 بعد سلبی  دو دارای  سبیل نفی  قاعده دقیق، دید

 نوع هر سلبی، قاعده بعد مطابق  است ایجابی و

 در مقابل  و کندمی  نفی را مسلمین  بر  کفار سلطه

 امت دارد که وظیفهبیان می  ایجابی  بعد  مطابق

عنوان به  خودکفایی و استقالل  حفظ   در اسالمی
 باشد.می  بیگانگان سلطه و وابستگی  رفع الزمه

 نمودن فراهم کههنگامی  گفت تواننتیجه می  در

 باشد حرام مسلمین، بر تسلط کفار  برای   زمینه

وابستگی بردنبین از آن  تبع  به  تالش و زمینه 

استقالل خودکفایی جهت در اسالمی  امت  و 

تالش   و تراریخته تولید  بنابراین گردد.می   واجب
 راهی عنوانبه نیز فناوری  این پیشرفت  برای 

 از مسلمین جامعه استقالل و سوی خودکفاییبه

 دیگر  سوی  از  .گرددمی  واجب، واجب مقدمه  باب
مویدمی  نیز  محتمل  ضرر دفع  قاعده  مفاد   تواند 

آنچه   مطابق چراکه آید؛ شماربه  امر  این بر دیگری 
 که  است ضرری  محتمل، ضرر از مراد شد ذکر

بر احتمال   این  در و دارد وجود آن وقوع قوی 
  به  توجه با  تراریخته تولید ملی از ممانعت  موضع، 

  را جامعه احتمال قوی، به ایران اقلیمی  وضعیت
و  خواهد مواجه غذایی امنیت چالش با   ساخت 

 رودمی   شماربه جامعه برای  عظیم  ضرری  امر، این
 (. 1397، زاده و همکاران)غنی 

 

 گیری نتیجه 
به   تراریخته دو  با توجه  امروزه در موضع  اینکه 

این دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد. عده  ای 
نشانه ورزی دست را  خدا ها  کار  در  دخالت  ی 

دانند و برخی دیگر استفاده از این فنون را با  می 
رفع  برای  بشر  آینده  در  که  نیازی  به  توجه 

ی  احتیاجات خود بدان دارد را در جهت استفاده 
در و  میصدرست  الزم  نبودن،  مضر  دانند.  ورت 

و   اسالم  استفاده   قرآندیدگاه  جهت  در  ی نیز 
بیند  درست و اصولی و پیشرفت علم منعی نمی 

تغییر در خلقت مگر اینکه ضرر آن محتمل شود.  
و روایات از بعد فطری نوعی    قرآنمطابق آیات  

و این امر نکوهش شده    شودگمراهی محسوب می 
عد مادی و فیزیکی مخلوقات است. اما تغییر در ب

مندی بیشتر از این مواهب با حفظ  در جهت بهره 
چارچوب و  تحتاصول  که  اصول  هایی  عنوان 

می اخالق شناخته  می زیستی  انجام شود،  تواند 
آنجایی از  زیستپذیرد.   با ارتباطی فناوری  که 

 خلقت در مصادیق تغییر  از و ندارد فطرت تغییر

شرایط آب و هوایی و  به توجه  آید. بانمی  شماربه
منابع غذایی، استفاده  جامعه کمبود   از نیازمند 

 جهت در  علم ژنتیک ی فناور  جمله  از ابزارهایی

ب و   کمی افزایش محصوالت   خصوصهکیفی 

 قابلیت  گیری از آن،است تا با بهره   زراعی گیاهان

به شرایط  در تولید و دشوار  فراهم  سخت  خوبی 
اینبه  منع  طرفی از   شود.  فناوری  کارگیری 

به جامعه  تواندمی   امنیت چالش رفع منظوررا 

 به  نماید. نظر مواد غذایی  واردات به  ناچار  غذایی،

  بر  سلطه سالحی برای  غذا امروز، جهان در  اینکه
خویش، به امر این رود،می شماربه هاملت    نوبه 
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شمار به   مسلمین جامعه بر کفار تسلط  برای  راهی

قاعده به  کهحالی در  رفت، خواهد  نفی  واسطه 

 هر  شده است، این قاعده این امر محکوم سبیل 

در    و کندمی  نفی را مسلمین  بر کفار  سلطه  نوع
 وظیفهدارد که  بیان می  ایجابی بعد مطابق مقابل 

خودکفایی در    و  استقالل حفظ در اسالمی  امت
انجام  باید   بیگانگان  سلطه و وابستگی جهت رفع

 فراهم  کههنگامی  گفت  تواننتیجه می  در پذیرد.

 حرام مسلمین، بر تسلط کفار برای  زمینه نمودن

وابستگی بردنبین   از آن  تبعبه  باشد   و زمینه 
و   خودکفایی جهت  در  اسالمی امت تالش

 تراریخته تولید بنابراین  گردد.می واجب استقالل 

 عنوانبه  نیز فناوری  این  پیشرفت تالش برای  و

خودکفاییبه راهی  جامعه استقالل و  سوی 

که ضرری بر  گردد، در صورتیمی واجب مسلمین
به  نشود  وارد  محیط  و  نمی موجودات  رسد  نظر 

کارگیری و استفاده از آن وجود داشته منعی در به 
 باشد.  
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 6فرامیرعباس مینایی، 5دانشمند

 

 مربی، گروه معارف، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران -1
 استادیار، گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران -2

 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران -3
 پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایرانپزشک عمومی، دانشگاه علوم  -4

 استادیار، گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران -5
 ( aaminaeifar@gmail.com)نویسنده مسئول:  استادیار، گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران -6

 

 :چکیده
  اینکته  اما  است،  بوده  آنها  ایتغذیه   یا   دارویی  خواص  بر   متمرکز  ی قرآن  گیاهان  هایپژوهش   عمده:  هدف  و   زمینه

  موضوع   این  است،  گیاهان  این(  سیستماتیک)  گیاهشناسی  بحث  گرفته  قرار  موردتوجه  کمتر  میان  این  در  که
 بعتاً   است،  گیاهشناسی  بحث  محوریت   با  یقرآن   پژوهشی  مکتوبات  میان  در   شبهاتی  و  اختالفات  بروز  موجب

 شبهات   این  رفع  در   سعی  پژوهشگران  هرچند   شود،می   دیده  اشاره  مورد  گیاهان  خصوص   در  سهوی  اشتباهات
 کامل   طوربه   شبهات  این   گیاهی  سیستماتیک  علم  بر   کافی  تسلط   عدم  دلیلبه  اما  اندداشته  گیاهان  این  مقایسه   و

 انجام  گیاهشناسی  اطالعات  حاوی  یقرآن  تفاسیر  و  مقاالت بر  تمرکز  با  مقاله  این:  تحقیق  روش .است  نشده  رفع
  های پایگاه   در  جستجو  و  ایکتابخانه  مطالعات  برپایه  و  امانتداری  و  صداقت  اصل  رعایت  با  پژوهش  این.  است  گرفته
  نظر   از  قرآن  در   شده  نامبرده  گیاهان  تحقیق  این  از  حاصله  نتایج  اساسبر:  هایافته   .است   شده  انجام  معتبر،  علمی

 مقاالت   بیشترین   و  هستند  شده  شناخته  کامالً  که  گیاهانی  اول  گروه  اند،شده  تقسیم  گروه  دو   به  گیاهشناسی
 این   در   دارد،   اختصاص  دارشبه  و  شده  شناخته  کمتر  گیاهان  به   دوم،  گروه  است،  شده   نگاشته  آنها  خصوصدر 

  شده   پرداخته  آن  به  واضح  طوربه  هاپژوهش   سایر  در  که  مشخص  و  شده  شناخته  گیاهان  شرح   و  توضیح  از  مقاله
 شرح  به   عوض  در  و  شودمی   بسنده   شده  یاد   آنها   از  که   ایشریفه  آیات  و  آنها  نام  ذکر   به   تنها  و   شده   پرهیز   است

  تخصص  از  استفاده:  گیرینتیجه   و  بحث  .اندبوده   شبه  و  شک  مورد  که  شودمی   پرداخته  گیاهانی  مصور  و   مبسوط
 قرآن   در   جدیدی   علمی  هایباب   فتح  به   منجر شبهات  رفع  بر   عالوه   تواندمی  پژوهشی  قرآن   کنار   در علوم  سایر 

 . شود  پژوهشی 
 

 شناسی، گیاهشناسی، زیست قرآنواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
ــول اهلل انی تارك فیکم الثقلین  ")ص(:  قال رسـ

اب اهلل و ل از پیروزی انقالب   "....عترتی    کـت قـب
ــالمی از این دو   ه  اسـ ــده ـب ــپرده شـ ت سـ اـن اـم

ویژه مردم ایران بطور  مـسلمانان توجه ـشیعیان به
عمده معطوف به فرمایشات اهل بیت رسول خدا 
بود اما پس از پیروزی انقالب خوشـبختانه توجه 

شـــده   قرآنای به مباحث مطرح شـــده در  ویژه
توجه قرار ی که موردقرآناســت از جمله مطالب  

ت بحث گیاهان نامبرده   ده در گرفته اـس  قرآنـش
هایی در جهت شــناســاندن آنها  اســت که تالش

فر،  صـــورت گرفته اســـت )صـــادقیان و مینایی
ـگیــاهــ1397 ـمنــ(.    ـتوـلیــد  ـبرای   ـمـهـمیـبع  اان 

ات دارویی د،  می  ترکیـب ـــن اشـ ات  ـب   دارویی ترکیـب
ــتفـاده و   موجود در اسـ مورد  گیـاهـان همواره 

ــر بوده اســــتبهره انواع   برداری بشـ ه  از جمـل
ها، مواد ـضد درد و ـضد  اکـسیدانآنتیها،  ویتامین

(.  1381ضــیایی،  )برد   توان نامالتهاب و ... را می
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و  ،قرآن زنــدگی  هــدایــت  کتــاب  برای   مــایــه 

ــوره نمل ــت )س ــانهاس پیامبر اکرم   .(2آیه  -  انس
هرگز  های آنشــگفتی" :دانهفرمود قرآندرباره 

ام نمی ــود و نوآوری تـم ه کهنگی  شـ ـب ای آن  ـه
دنمی ارم  )  "گراـی ــیرازى،مـک د  1374  شـ (. هرچـن
ت زمان گذشبا  ش  اعتباراز  کتابی اـست که   قرآن

این  شــود با وجود تاثیر عظیمی کهکاســته نمی
ــمانی د ــر وتحول تاریخ و کتاب آس ر زندگی بش

وـص ت، اما آنگونه که   اًمخـص ته اـس لمین داـش مـس
بوده حق آن ادا    قرآن  شــایســته و بایســته مقام
ی از مطالب   ده و بخـش تآن  نـش   مهجور مانده اـس

 ـسازـسانانکتابی   قرآن(. از آنجا 1346)ـشریعتی، 
ــت و نه یک کـتاب   انتـظار  نـباید  طبیعی،علوم  اسـ

ت  ی،  گیاه  به  مربوط علوم جزئیات  هکداـش ناـس ـش
ــول   ــریح و مرفولوژی، اص   ...فارماکوگنوزی و تش

ود  قرآندر  (.  1392داوودی،  )قنادی و  مطرح ـش
ور اجـمالی تنـها  طکریم دربرخی از آـیات ـبه  قرآن

ه اتی    ـب ا کرده و درآـی ان اکتـف اـه ام کلی گـی ذکر ـن
اید   دیگر به ذکر نام برخی از آنها پرداخته، که ـش

ت و ل آن، اهمـی اص ویژگی  یکی از دالـی ای ـخ ـه
ا ان از جـهت خواص دارویی ـی اـه خوراکی   این گـی

  عنوان جزئی از کل،ت و یا با بیان آنها بهسـآنها ا
ــان  اهمیت گیاهان و نقش آنها را در زندگی انس

ــده ــت )   متذکرش ــیرازی، اس   .( 1374مکارم ش
 ترجمه توجه به این نکته ضـروری اسـت که گاه

خلط   عثاسامی گیاهان ذکرشده از زبان عربی با
در زبان عربی  "من"شدن نام آن گیاه شده مانند  

ه اکثر ــیر و مفردات راـغب و  ـک اسـ اب    تـف نیز کـت
زـکریــای  ـبن  ـمـحمــد  ــه  اـلحــاوی  ب ـمـعـنی  رازی 

  1375  روی حـسینی،ـسخاـست )  ترنجبین گرفته
ا    (1384،  رازی و   انوناـم اب ـق ه گز   در کـت از آن ـب

در منبع دیگری نیز    (.1370،  انگبین )ابن ســینا
ــت ) یادقارچ عنوان  به  از آن ــده اس ــی،  ش نفیس

بر  (1384 محققین  این جهـت  بـا  از  کـه  آننـد 
ی یحاتی که و مق  بررـس یات و توـض وـص ه خـص ایـس

ــنتی، دانش قرآندر   ب سـ ابع ـط ث،مـن ادـی ، اـح
در این زمینه    کنونی بـشری و نظرات متخـصـصان

  معانی صـحیح دسـت یابند، اگرچه وجود دارد به
ه  ه برای ـیک کلـم دارد ـک ــادی وجود ـن هیچ تضـ

دین مفهوم ــود و معموال   چـن ت شـ اـف د   "ـی اـی نـب
حصر  مورد خاص من ی را تنها به یکقرآنمفاهیم  

از مصادیق   عنوان یکیتوان از آن بهکرد بلکه می
اد کرد ه ـی اتی در آـی ــبـه ا بروز اختالـفات و شـ ، اـم

ــی   ات پژوهشـ ان مکتوـب ل امری  قرآنمـی ی در ـک
ــت، چراـکه در این پژوهش ده نیسـ دـی ـــن ا پسـ ـه

امی عامیانه عربی، تناد به اـس فانه تنها با اـس   متاـس
ــی و .... اقدام به معرفی گیاهان ــی، انگلیس   فارس

ــاً ــده و بعض ــوص  ش ــهوی درخص ــتباهات س اش
ده می ــاره دـی ان مورد اشـ اـه د  گـی ــود، هرچـن شـ

پژوهـشگران ـسعی در رفع این ـشبهات و مقایـسه  
ــته ــلط اند اما بهاین گیاهان داشـ دلیل عدم تسـ

کافی بر علم سـیسـتماتیک گیاهی این شـبهات  
اینکه در   طور کامل رفع نشــده اســت، مضــافاًبه

اًبرخی از پژوهش ده    ها بعـض اره ـش نام گیاهان اـش
ـــباهت بهبه نام گیاه دیگری که از لحاظ دلـیل شـ

ــی کامالً ــناسـ ــد  متفاوت از آن می گیاهشـ باشـ
تباه بیان  نظر گرفتهمترادف در ده یا به کل اـش ـش

(. از اینرو  1392شــده اســت )قنادی و داوودی،  
ررسـی  جهت کاهش شـبهات در این مقاله به ببه

شـود. در این مقاله از دار پرداخته میموارد شـبه
توضــیح و شــرح گیاهان رایج و مشــخص که در 

ــایر پژوهش ــح به آن پرداخته  هها بسـ طور واضـ
ده و تنها به ذکر نام آن ت پرهیز ـش ده اـس ها و ـش

شود  شده بسنده میای که از آنها یادآیات شریفه
ــور گیاهانی پرداخته  و به ــوط و مص ــرح مبس ش
 اند.شود که مورد شک و شبه بودهمی

 روش تحقیق:
مطالعه مطالعهاین  کیفی  ،  نوع  از  و  تحلیلی  ای 

که کتابخانه به   است  بررسی  ای صورت  تمامی    با 
بانک  و  اطالعاتیمنابع  و    های  الکترونیک 
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 و با غیرالکترونیک داخلی و خارجی در دسترس  

  اطالعات   حاوی   ی قرآن  تفاسیر   و  مقاالت  بر  تمرکز
  با  پژوهش  این.  است  گرفته  انجام  گیاهشناسی

 . است   شده   امانتداری انجام  و  صداقت  اصل  رعایت
 ها:یافته

یافته  اساس  نامبرده  بر  این تحقیق گیاهان  های 
ان تقسیم نمود، وتدو دسته کلی می را به  قرآن در  

دلیل زراعی و یا  ه دسته اول گیاهانی هستند که ب
بطور  دارویی شناخته  بودن  انسان  توسط  کامل 

شده و در ماهیت گیاهشناسی و صحت نام آنها  
صرفاً مقاله  این  در  بنابراین  نیست،  به    تردیدی 

ذکر نام این گیاهان و آیات شریفه مرتبط اشاره  
 (.  1می شود )جدول 

 

 یح بودن نام آنها تردیدی نیست شناسی و صحی که در ماهیت گیاهقرآنلیست گیاهان  -1جدول 
 آیات و سوره ها  نام علمی  نام فارسی  ی قرآننام 

 Phoenix dactylifera خرما نخل 

 ( 266)سوره مبارکه بقره، آیه  
 ( 4)سوره مبارکه رعد آیه  

 ( 67و  11)سوره مبارکه نحل آیه  
 ( 91)سوره مبارکه اسرا آیه  

 ( 19)سوره مبارکه مومنون آیه 
 ( 34یس آیه   سوره مبارکه )

 (  141و   99انعام آیه   سوره مبارکه )
 ( 32کهف آیه   سوره مبارکه )

 ( 25و   23مریم آیه   سوره مبارکه )
 ( 71طه آیه   سوره مبارکه )
 ( 148شعرا آیه   سوره مبارکه )

 (10ق آیه   سوره مبارکه )
 ( 20قمر آیه  سوره مبارکه )

 ( 68و    11)سوره مبارکه الرحمن آیه 
   ( 7آیه ) سوره مبارکه حاقه 

 ( 29)سوره مبارکه عبس آیه  

 Vitis vinifara انگور عنب 

 ( 266)سوره مبارکه بقره، آیه  
 ( 4)سوره مبارکه رعد آیه  

 ( 67و  11)سوره مبارکه نحل آیه  
 ( 91)سوره مبارکه اسراء آیه  

 ( 19)سوره مبارکه مومنون آیه 
 ( 34یس آیه   سوره مبارکه )
 ( 99انعام آیه   سوره مبارکه )
 ( 32کهف آیه   سوره مبارکه )

 ( 28)سوره مبارکه عبس آیه  
 ( 32و  31نباء آیه  سوره مبارکه )

 Olea europaea زیتون  زیتون 

 ( 1)سوره مبارکه تین، آیه  
 ( 11)سوره مبارکه نحل آیه  

 ( 141و   99انعام آیه   سوره مبارکه )
 ( 25نور آیه   سوره مبارکه )

 Punica granatum انار رمان 
 ( 141و  99انعام آیه   سوره مبارکه )

 (. 68الرحمن آیه  سوره )
 ( 1)سوره مبارکه تین، آیه   Ficus carica انجیر  تین 

 ( 17)سوره مبارکه انسان، آیه  Zingiber officinale زنجبیل  زنجبیل 
 ( 61)سوره مبارکه بقره آیه   Allium sativum سیر فوم
 ( 61)سوره مبارکه بقره آیه   Allium cepa پیاز  بصل
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 ( 61)سوره مبارکه بقره آیه   Lens culinaris عدس عدس
 ( 61)سوره مبارکه بقره آیه   Cucumis sativus خیار  قثا

 ( 5)سوره مبارکه انسان آیه  Cinnamomum camphora کافور کافور

در ابتدا در ادامه که بخش اصلی مقاله می باشد  
  ی که نام گیاهان کمتر شناخته شده اآیه شریفه

شرح  شود و سپس به درون آن ذکر شده آورده می 
و توصیف گیاهان محتمل پرداخته خواهد شد تا  

های قبلی برطرف  شبه و ابهام برخی از پژوهش
 شود.  
 الْمَنَّ -الف

اَنْزَلْنا   وَ  الْغَمامَ  عَلَیکُمُ  ظَلَّلْنَا  وَ  وَ  الْمَنَّ  عَلَیکُمُ 
السَّلْوی کُلُوا مِنْ طَیباتِ مَا رَزَقْناکُمْ وَ مَا ظَلَمُونَا  

 . (57وَ لکِنْ کَانُوا اَنْفُسَهُمْ یظْلِمُونَ. )بقره /
و ابر را سایبانتان گردانیدیم و برایتان مَنّ و سلوی  
فرستادیم. بخورید از این چیزهای پاکیزه که شما  

داده روزی  آرا  بلکه  نان ایم.  نکردند،  ستم  ما  بر 
 کردند.خود ستم می بر

وَ قَطَّعْنا هُمُ اثْنَتَی عَشْرَۀَ اَسْباطاً اُمَماً وَ اَوْحَینَا اِلی  
بِعَصاكَ   اضْرِبْ  اَنِ  قَوْمُه  اسْتَسْقئهُ  اِذِ  مُوسی 

فَانْبَجستْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشرۀَ عَیناً قَدْ عَلِمَ کُلُّ   الْحَجَر
مَشْرَ اَنْزَلْنَا  اُناَسٍ  وَ  الْغَمَامَ  عَلَیهِمُ  ظَلّلَنا  وَ  ط  بَهُمْ 

عَلَیهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوی کُلُوا مِنْ طَیباتِ مَا رَزَقْناکُمْ  
وَ مَا ظَلَمُونا وَلکِنْ کانُوا اَنْفُسَهُمْ یظْلِمُونَ )اعراف/ 

160) . 
را به دوازده سبط تقسیم کردیم. و   اسرائیلبنی 

او وحی   به  او آب خواستند  از  چون قوم موسی 
کردیم که عصایت را بر سنگ بزن. از آن سنگ 

گروه آبشخور خویش  دوازده چشمه روان شد و هر
بر   و  ساختیم  سایبانشان  را  ابر  و  بشناخت.  را 
این   از  نازل کردیم. بخورید  مَنّ و سَلوی  ایشان 

ایم و آنان  که بر شما روزی دادهچیزهای پاکیزه  
 کردندما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم می به

وَ   عَدُوِّکُمْ  مِنْ  اَنْجَیناکُمْ  قَدْ  اسْرائیلَ  بَنی  یا 
واعَدْناکُمْ جانِبَ الطُّورِااَلیمَنَ وَ نَزَّلْنا عَلَیکُمُ الْمَنَّ 

 . (80-وَ السَّلْوی. )طه

اسرائیل، شما را از دشمنتان رهانیدیم و  ای بنی 
با شما در جانب راست کوه طور وعده نهادیم و  

 برایتان مَنّ و سلوی نازل کردیم.  
معنای احسان و بخشش است،  به  "مَنّ "در عربی  

کار رفته  معنای غذایی شیرین بهطور کلی بهامّا به 
بنی خروج  از  پس  که  و  است  مصر  از  اسرائیل 

در بیابان سینا خداوند این ماده   سرگردانی آنان
غذایی را بر ایشان نازل کرد. عالمه یوسف علی 

ترجمه می در  بیان  صمغی اش  »منّ«  که  کند 
شیرین بوده که از درختان گز در صحرای سینا  

عبدالرشید    قرآنآمد. در کتاب لغۀ الدست می به
ماده  آمده، »مَنّ«  ای شبیه شهد گیاهی  نعمانی 

ک است  شده  درختان توصیف  بعضی  برگ  بر  ه 
شود. تعدادی  آوری مینشیند و صبحدم جمعمی 

، مانند موالنا ابوالکالم آزاد،  قرآندیگر از مفسران  
موالنا اشراف علی ثنوی، موالنا عبدالحق حقّانی،  
عبدالماجد   موالنا  و  مودودی،  ابواالعلی  موالنا 

فرآورده را  »مَنّ«  توصیف  دریابادی،  گیاهی  ای 
اند منشأ اصلی یک از آنان نتوانستهچکرده ولی هی

بعضی   البته  کنند.  شناسایی  را  آن  گیاهی  و 
اند که ترنجبین فعلی همان »منّ« واقعی  نوشته 

( گودرزی است  و  ابوریحان  1397،  هیزجی   .)
( بیرونی  احمد  اولین  440-362محمدبن  ه( 

فردی بود که بیان کرد ترنجبینی که از گیاهی  
بهبه »الحاج«  منام  مَنّ  ی دست  همان   قرآنآید 

است. او نیز بیان کرد حشرات بسیار کوچکی که  
کنند مولّد  روی بعضی از این درختان زندگی می 

می  کلمهترنجبین  معرّب باشند.  »ترنجبین«  ی 
)روز است  »ترانگبین«  فارسی  و کلمه  طلب  ی 

کند روی بیان می . بورکهارت،  (1389  محمدی،
و   فلسطین  سرزمین  در  درختان  شام  بعضی 

برند که صمغی شیرین تولید  سر میحشراتی به



 

419 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
بیان میمی  تنه کنند. وی  این حشرات  کند که 

زنند و در گرمای شدید  درخت میزبان را نیش می 
کند  روزهای آفتابی این درخت مایعی تراوش می

شب  در  به که  سرد  منعقد  های  صمغ  صورت 
شود. بعدها، روایت کردند که مردمان اطراف می 

از درختان جمع را  از  صحرای سینا منّ  آوری و 
کردند. در های شیرین استفاده می آن در خوراك

این  ناحیه  این  قبایل  از  بعضی  برای  حقیقت 
است  شیره  بوده  شیرینی  منبع  تنها  گیاهی  ی 

دقیق 1381)ضیایی،   بررسی  با  نفیسی  اما  تر (. 
و با استناد به آثار شیخ مفید در   قرآنتورات و  

ب اشاره کرد که منظور از من به احتمال  این با
به  خوراکی  قارچ  نوعی  می زیاد  دنبالن  باشد  نام 

که در باال اشاره  بر اساس آنچه   (. 1384)نفیسی،  
من  گیاه   شد  علم  دیدگاه  از  با  )مان(  و  شناسی 

می  منطقه  اکولوژی  به  حداقل  توجه  از    3تواند 
 ها داشته باشد: منشا گیاهی و یک منشا از قارچ 

ته خارشتر، بوته گزانگبین، درخت گز علفی و بو
شرح هرکدام پرداخته ترتیب به قارچ دنبالن که به

 شودمی 
)فارسای(، شاوک    ترنگبین  -نام گیاه: خارشاتر

 )عربی(   ترنجبین  -"من"-الجمل  
 (Alhagi maurorum)نام علمی 

)سوره مبارکه طه، آیه  :قرآنآیات اشاره شده در 
وره مبارکه اعراف، آیه   –(80 وره   –(160)ـس )ـس

 (57مبارکه بقره، آیه 
 

 بندی سیستماتیک:طبقه

 
تُر )نام علمی  ( گیاهی  Alhagi maurorumخارشـُ

انواده   ا از ـخ اـی ( از Fabaceae)  بقوالتاســـت ـپ
ا ) االـه اـق انواده ـب ام دیگر آن Faboideaeزیرـخ ( ـن

ــت. ه  علف ترنجبین اسـ هبوـت ای آن نیـم چوبی  ـه
ــت که تا ارتفاع  ــانتی 50اسـ ــد.  متر میسـ رسـ

زرد های آن ســبزرنگ با خارهای تیز نوكســاقه
متر   7های عمیقی تا این بوته دارای ریـشه  اـست.

ها اغلب قرمز یا صـورتی رنگند  گلبرگ.  باشـدمی
ام می نـی نوع  از  اشــــدو میوه آن  ان،    ـب )مظفرـی

اییظر  (. از ن1391 ــیمـی ات شـ اه  ترکیـب : این گـی
ـصورت  نوعی مان یا ماده قندی اـست که بهداری  
ــفـید رنگ یا زرد رنگ کمی گلوله هایی ریز و سـ

ه قهوه ل ـب اـی ده میمتـم ــودای دـی ان   .شـ این ـم
شـــود و طعم شـــیرین  راحتی در آب حل میبه

ــد میدارد. ـحاوی ترکیـبات قـندی مختلفی     .ـباشـ
ــامل تانن و   ــیانین  این گیاه همچنین شـ آنتوسـ

ــدمی اشـ اظ  1378)آزادبـخت،    ـب خواص (. از لـح
خارشــتر از نظر پزشــکی ســنتی دارای :  درمانی

و   سنگ کلیهو   صفرااست و برای رفع    سردطبع  
اه   ــت. این گـی ه مؤثر اسـ اـن ــد    ادرارآورمـث و ضـ

بر  تب -عنوان ملینبه و لرز اـست تبو   ـسرفهـسیاه
ــرف  ـهای واگیردار و طعمدر بیـماری  دهـنده مصـ

رفع خفقان   -اـصالح ـصفرا در همچنین  گردد.می
ــودکودـکان تجویز می  درویژه  و عطش ـبه از   ،شـ

بر ترنجبین، عرق موسـوم به عرق این گیاه عالوه
ز دیگر اثرات درمانی این ا  ـشود.خارـشتر تهیه می

ــاره کرد؛ گیاه می اختالالت  توان به موارد زیر اش
ان ــتر، درـم تالالت  ده اخکنـنکلیوی: عرق ـخارشـ

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 

Class: Magnoliopsida 
Order: Fabales 

Family: Fabaceae 
Subfamily: Faboideae 

Genus: Alhagi 
Species: A. maurorum 
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کننده ســـنگ کلیه و کلیه و مجاری ادرار و دفع

ــت ــتر، التیام زخم  .مثانه اسـ ــماد خارشـ ها: ضـ
ــیر و زخمدرمان ــت.  های مکننده بواس قعدی اس

کننده  دهنده و ترمیمخاکســتر خارشــتر، التیام
 .Minaeifar et al)  باشــدها میجراحات و زخم

2016.) 

گایااه:گازناگابایان  -2   کازناکابایان-)فاارساای(  ناام 
 )عربی(

 Astragalus adscendens نام علمی:  
ــده در   ــاره شـ  –(  80: )ـطه، آـیه  قرآنآـیات اشـ

 (57)بقره، آیه  –( 160)اعراف، آیه  

 

 بندی سیستماتیک:طبقه

 
(  Astragalus adscendens)ـنام علمی    گزنگبین

اهی اســـت   هگـی انواده    ای درختـچ  بقوالتاز ـخ
(Fabaceae.)  ه ای آن  ســـاـق گقهوهـه ا    ای رـن ـب

ــت. اع این بوـته  ـخارـهای تیز اسـ ا  ارتـف ا ـت   150ـه
گلبرگها اغلب زرد رنگند و .  رســدمتر میســانتی

این گیاه به سرما و   باـشد.میمیوه آن از نوع نیام  
ترکیبات    (.1391خشکی مقاوم است )مظفریان،  

ــیمـیایی ـماده )نوعی ـمان  : این گـیاه نیز داری  شـ
هایی ریز و سفید  صورت گلولهاست که به  (قندی 

ــود این مان در آب  رنگ یا زرد رنگ دیده می ش
شــیره این  شــیرین دارد. یشــود و طعمحل می

م  گیــاه قنــدی  ترکیبــات  چون حــاوی  ختلفی 
 وز استـساکارو  فروکتوز   ،منوـساکاریدهای گلوکز

ت،   انی  (.1378)آزادبـخ از : گزنگبین  خواص درـم

مالیم اـست،   گرمنظر پزـشکی ـسنتی دارای طبع  
ه   د ـک د بودـن ــتخوان راو معتـق ه   نرمى اسـ الـج مـع

د و  مى ــدعفونیکـن ــت. ـمانضـ ده ـبدن اسـ  کنـن
یــت   عــاـل ـف از  ــاشـــی  ن یــاه  ـگ ن  اـی ره(  )شــــی

Cyammophilra dicora  ــد هـمان ماده می باشـ
ــت   اســ ایران  ــنتی  گز سـ ــیرینی  شـ ــلی  اصـ

(Minaeifar et al. 2016.) 

عالافای)فاارساای(  -3 گایااه:گاز   کازناکابایان-ناام 

 )عربی(
 Quercus infectoria نام علمی:  

 :قرآنآیات اشاره شده در 
ــوره مبارکه طه، آیه   ــوره مبارکه    –(80)سـ )سـ

 .(57)سوره مبارکه بقره، آیه  –(160اعراف، آیه  

 

 بندی سیستماتیک:طبقه

 

ی ـف ـل زـع ی    ـگ ـم ـل ـع ــام  (  Quercus infectoria)ن
ــت   اســ ی  یــاـه یـگ ـت واده    درـخ خــاـن وط از  ـل ـب

(Fagaceae.)    ارتفاع این درخت در بعضی نواحی
رســد.  متر نیز می  3متر و قطر تنه آن به   50تا 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 

Class: Magnoliopsida 
Order: Fabales 
Family: Fabaceae 
Genus: Astragalus 
Species: A. adscendens 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 

Class: Magnoliopsida 
Order: Fagales 
Family: Fagaceae 
Genus: Quercus 
Species: Q. infectoria 
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ای و مانند انگشـتان  های درخت بلوط پنجهبرگ

نام بلوط  باـشد. میوه درخت بلوط که بهدـست می
ای جای  فندق بوده و در پیاله  معروف است مانند

ای مخصـــوص به  زدن حشـــرهدر اثر نیش  دارد.
ا   ــاـخهبرگ و ـی ادهشـ ه  ـهای درـخت بلوط ـم ای ـب

ا هوا بیرون تراوش می اورت ـب د ـکه در اثر مـج کـن
ـــفت ــده و بهسـ ــورت دانهشـ  2هایی به قطر  صـ
انتیم اقه و یا برگ ظاهر میـس ود.  تر بر روی ـس ـش

ــاخه ــتفاده از گز ش درخت را تکان  های برای اس
ز به زمین بریزد. البته این های گدهند تا دانهمی
ت که ها مخلوط دانه ته درخت اـس با برگ و پوـس

ود. گز علفی از نظر طب قدیم  ایران باید تمیز ـش
برای اســتفاده طبی از گز   .گرم و خشــک اســت

ا علفی می ا عســـل مخلوط کرد و ـی توان آنرا ـب

ه نمود ده آنرا تهـی ــاـن ان،  جوشـ   (.1391  )مظفرـی
: پوسـت و برگ درخت بلوط  ترکیبات شـیمیایی

اســـید مالیک،  ک،  دارای تانن، قند، اســـید گالی
یالژ ین، موـس رزین و روغن اـست  پکتین،  ،  کوئرـس

ایی اران،  )میـن انی   (.1398فر و همـک :  خواص درـم
ــت )خونریزی  ــازد(،  ها را متوقف میقابض اس س

اف   دا را ـص ینه را نرم و ـص ت، ـس مقوی معده اـس
ــرفهمی کند. تنگی نفس  ها را برطرف میکند. س

برای معالجه بواســیر اســتفاده    کند.را درمان می
 (. 1393)گلرخی،  شودمی
 ((Tuber aestivum  قارچ دنبالن  -4

)سوره مبارکه طه، آیه  :قرآنآیات اشاره شده در 
وره مبارکه اعراف، آیه   –(80 وره   –(160)ـس )ـس

 . (57مبارکه بقره، آیه 
 

 

 بندی سیستماتیکطبقه
Fungi Kingdom: 
Ascomycota Division: 
Pezizomycetes Class: 
Pezizales Order: 
Tuberaceae Family: 
Tuber Genus: 
T. aestivum Species: 

 

ه   ارچی اســـت ـک اً  دنبالن ـق   30در عمق تقریـب
 رشــد  گیاهانســانتیمتری و در مجاورت ریشــه  

ــکلی  کند،می ــبیه  ش ــیب به  ش  و  دارد  زمینیس
دازه ک  از  آن  اـن دق  ـی ا  فـن دازه  ـت ک  اـن ال  ـی   پرتـق

 از بسـیاری  در  طبیعی  حالتبه دنبالن.  باشـدمی
ز خواص دارویی . اشـوندمی دیده  معتدل  مناطق

ــان  ــه اثربخـشی در روند درمــ ــارچ بــ این قــ
ــروز،   ــت، آرتـ ــده، هپاتیت، نفریـ ــرطان معـ سـ

ــای عص خوابی، برونشــیت، آســم، ــبی، بیدرده
ــده، فش ــم مع ــارخون و کلسترول باال اشاره زخ

ا و  رد  رات  ـک ـی ــــــــأـث ـت ن  ـی ـن ـچ ـم ـه داد:  دامــه 
ــی ــوتیآنتــــ ارچ در برابر بیــــ کی این نوع ـق

زا و نیــز تأثیر هــا و عوامــل بیمــاری میکروب
اکسیدانی در برابر انواع ســرطان بــه اثبــات آنتی

ــت ــیده اس ــادی از   حاوی   دنبالن.رس ــدار زی مق
هنوعی آنتی دان قوی ـب ـــی ام »ارگوتیونین«  اکسـ ـن

 (.1399و قنبری،  اخوان)است 
 طلح -ب
الیمین. فی" الیمینِ مآ اصحابُ  سِدر   و اصحاب 

مَآء   وَ  مَمْدُود.  ظِل  وَ  منضُودٍ.  طلح  وَ  مَخضودٍ. 
  "کَثیرۀِ . ال مقطوعۀٍ واَل مَمنوعۀ مسکوبٍ. وَ فاکِهۀ 

 . (33-27 ،)واقعه

اصحاب سعادت چه حال  " اصحاب سعادت،  امّا 
خار، و درخت موزی در زیر درخت سدر بی  دارند؟

میوه  سایه که  و  یکدیگر چیده شده،  بر   اییاش 

ای بسیار، که  دایم، و آبی همواره جاری؛ و میوه 
طلح   "دارند  نه منقطع گردد و نه کس را از آن باز

سوره مبارکه  بیان شده که در    قرآنتنها یکبار در  
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در لغت   "وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ"باشد:  می  29واقعه آیه  
باشد از اینرو  معنی برهم چیده شده می منضود به 

ها و تفاصیر طلح منضود را درخت بسیار از ترجمه
بیان نموده  ی آن برهم چیده  هااند که میوه موز 

شده است، اما در لغت عربی طلح به گیاه آکاسیا  
( با این  1399شود )رفیعی و همکاران،  گفته می 

ابتدا به شرح گیاه  شناسی و مقایسه این شرایط 
 شود.دو گیاه پرداخته می 

طلح    -موز  -موز )فاارساای(  -ناام گیااه: بناان  -5
 )عربی(

 L.   Musa paradisiacaنام علمی:
: سـوره مبارکه واقعه،  قرآنآیات اشـاره شـده در  

 . 29آیه  
 

 

ه ان ـبگوـن ای مختلفی از موز در جـه ــورت هـه صـ
شــود، موز گیاهی  خوراکی کشــت و مصــرف می

اهری درختی اســـت. برگ ا ـظ ای آن علفی ـب ـه
ــیا ــد.  متر می  2ر بزرگ و پهن و گاهی تا بس رس

صورت سنبله است میوه  ههای آن مجتمع و بگل
ــب ـــیدن برـنگ زرد در آن ابـتدا سـ ز و بـعد از رسـ

ارتنمی ه ـپ ـــت د، میوه از نوع سـ دون آـی ارپ )ـب وـک
ــته( می ــیمیایی  هس ــد. در موز چند ماده ش باش

ـــیار م ــروتونین، نوروپی تفرینبسـ ، هم ـمانـند سـ
دارد. خواص   کوالمین وجود  ه  کـاـت و  امین  دوـپ

معـتدل و تر از نظر ـطب ـقدیم ایران    موز  داروئی:
کند. موز انرژی زیادی  اســت و خون را غلیظ می

برای  خوبی  غــذای  ــت  هســ نرم  چون  و  دارد 
)مظفریان، باشــد  ن و اشــخاص مســن میکودکا
1391). 

اقااقیاا صاامغی  -6 عربی    -ناام گیااه:  صاامغ 
 طلح )عربی(  -صمغ عربی -)فارسی(

   Delile.  Acacia nilotica (.L) :علمی نام
: سـوره مبارکه واقعه،  قرآنآیات اشـاره شـده در  

  29آیه  
 

 بندی سیستماتیکی صمغ عربیطبقه
Kingdom: Plantae 

Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 

Order: Fabales 
Family: Fabaceae 

Subfamily: Mimosoideae 
Tribe: Acacieae 
Genus: Acacia 

Species: A. nilotica 
 

ام   ـن ه  ـب از درختی  ه  ــمغ عربی، ـک  Acaciaصـ

nilotica  ت می مغ آید،بدـس فید رنگ   این ـص ـس
ــامـل   اً شــ و عمـدـت اســــت  و محلول در آب 

های کربن اســت. صــمغ عربی یا صــمغ  هیدرات

ت مغی طبیعی اـس یا ـص مغ عربی در .  آکاـس از ـص
ـــنایع ـغذایی ـبه ــتـفاده صـ عنوان ـپاـیدارکنـنده اسـ

های  از این صـمغ در گذشـته اسـتفاده  شـود.می
ادی می ــدهزـی ه  شـ ه ـب ــت از آن جمـل عنوان اسـ

 بندی سیستماتیکی موزطبقه
Kingdom: Plantae 
Division:  Magnoliophyta 
Class: Liliopsida  
Sub Class:  Commelinids 
Order:  Zingiberales 
Family:  Musaceae 
Genus:  Musa 
Species:  M. paradisiaca 
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انروی جوهر مرکب. صـمغ میزان گردهنده  تغییر

از  عربی ترکیـب پیچیـده دهـاای  ــاکـارـی و   ســ
ــد ـکه مهممی  ـهاگلیکوپروتئین ترین خواص  ـباشـ

ــمغ   ــد.ها میاز این ترکیبصـ ــمغ    باشـ این صـ
اســت و در صــنایع مختلف کاربرد دارد  خوراکی 

صــمغ عربی یکی از ترکیبات مهم    ازجمله اینکه
ربت   ابهـش دمی  نوـش و   آب نباتهمچنین در ،  باـش

ــی از آن رود. کار میبه آدامسالبته در   در نقاشـ
ــبه ــبنده در آبرنگ اس تفاده  عنوان یک ماده چس

در صــنعت چاپ و داروســازی و لوازم .  شــودمی
یکی از .  شـــودآرایشـــی نیز از آن اســـتفاده می

ــمغ عربی می ــد.ترکیبات مهم واکس نیز ص   باش

نیز از این صــمغ ماده چســب تمبرهای پســتی 
ازی نیز بهمی یگارـس د. در ـس بنده  باـش عنوان چـس

یگار   دمیرود کار میبهکاغذ ـس فر و )مینایی  باـش
 (.1395،  همکاران

 سدر )عربی(  -نام گیاه: کنار، سدر )فارسی(  -7
  Ziziphus spinachristiنام علمی:  

ده در  اره ـش وره مبارکه واقعه،  قرآنآیات اـش : )ـس
 (.16( و )سوره مبارکه سبا، آیه 28آیه  
  .Ziziphus spina-chiristi (L.) Willd:  علمی نام

ده در  اره ـش وره مبارکه  قرآنآیات اـش واقعه،  : )ـس
با، آیه  28آیه   وره مبارکه ـس وره 16( و )ـس ( و )ـس

 (14مبارکه نجم، آیه 
 

 
متر، همیشـــه   12تا  5درختی اســـت به ارتفاع 

اً کروی، ـگاهی ـتا قطر   ــبز، ـبا ـتاجی تقریـب   15سـ
واریتـه   )در  دون خـار(    inermisمتر، خـاردار  ـب

ـتا  10میلیمتر و عرض   60ـتا    20طول  ـها ـبهبرگ
ل  40 ه قطر  میلیمتر، ـگ ا ـب ا    4ـه ا    6ـت میلیمتر ـب

هدمگـل ـب ایی  ا    3طول  ـه ا  میلیمتر، میوه  5ـت ـه
ـــکل. این   15ـتا    10  طولـبه میلیمتر و کروی شـ

درخت در شـــمال و شـــرق آفریقا، عربســـتان،  
فلسـطین، سـوریه، لبنان، عراق و جنوب ایران و 

ت می اـف ان ـی ـــت اکسـ ــود. در ایران معمواًل  ـپ شـ
های درنواحی گرمســیری جنوبی مانند اســتان

خوزـستان، فارس، هرمزگان، کرمان و ـسیستان و 
میوه دارد.  ــتـان رویش  گیـاه  هـابلوچسـ این  ی 

خوراکی و دارای طبعی خنک اسـت و در درمان 
های مزاج صفراوی کاربرد دارد، همچنین  بیماری 

هرت دارد اثرات درمانی   در ـش برگ کنار که به ـس
مانند ضـد درد، ضـد تب، قابض، ملین، مسـهل،  
رفه دارد و در تقویت موی  مقوی معده و ضـد ـس

 . (1391)مظفریان،  سر موثر است
  -گیاه: سادرلبنان، کاج لبنان)فارسای(نام  -8

 سدر )عربی(
  Cedrus Libani:  علمی نام

ده در  اره ـش وره مبارکه واقعه،  قرآنآیات اـش : )ـس
با، آیه  28آیه   وره مبارکه ـس وره 16( و )ـس ( و )ـس

 (14مبارکه نجم، آیه 

 

Kingdom: Plantae 

Division: Magnoliophyta 

Class: Magnoliopsida 

Order: Rosales 

Family: Rhamnaceae 

Genus: Ziziphus 

Species: Z. spina-chiristi 

Kingdom: Plantae 
Division: Pinophyta 
Class: Pinopsida 
Order: Pinales 
Family: Pinaceae 
Genus: Cedrus 
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متر، برگه ســـبز    50درختی اســـت به ارتفاع تا 

ــ ب تیره،  آبی  ــه  ب ــا  همــایــل  ت میلیمتر،    5طول 
بـهمخروط  6تـا    5و عرض    10تـا    7طول  هـا 

ــت و  ــانتیمتر، نمای عمومی درخت هرمی اس س
ا بـدر  امـا هیران  نـدارد،  وجود  ــورت خودرو  صـ

یه ـشمالی ـصورت کاـشتههب ـشده در تهران و حاـش
روغن   C. atlanticaشود، از گونه  کشور یافت می
ـب هدســــت میهفرار ســــدر  ـب د کـه  عنوان  آـی

ــد در و خلطعفونیضـ ابض ـم ده قوی، ـق آور کنـن
ــود، همچنین در درمان زخممصــرف می های ش

)مینایی و   کاربرد داردباز و جذام و سـفلیس نیز  
 (.1395همکاران،  

 

 گیری:بحث و نتیجه 
 در مورد گیاه سدر:

ات گیاه خـص ی همانطور که با توجه به مـش ناـس ـش
لحـاظ   از  گیـاه کـامالً  دو  این  ــد  ــاره شــ اشــ
گیاهشــناســی و اکولوژی متفاوتند، در ســوره  

با توجه به بیان گیاه شــوره 16مبارکه ســبا، آیه 
ار  گز و ثمر اـندك   اه کـن احتـمال اینـکه منظور گـی

تر از آن اسـت که منظور گیاه  باشـد بسـیار قوی 
ار مثمر و دارای  ه کـن اشـــد چراـک ــدروس ـب سـ

های خوراکی است که هرچند ارزش دارویی میوه
عنوان محـصولی  داـشته و قابل مـصرف اـست اما به

ه ذـی ا ارزش تـغ ه  ـب ذایی روزاـن د ـغ ـــب اال در سـ ای ـب
ها اصــالً روطمطرح نیســت اما در ســدروس مخ

صورت خوراکی نیستند، همچنین  قابل مصرف به
ــرد با   ــدروس نیازمند آب و هوای خنک تا س س

تواند با  ( و نمیSutton, 1990رطوبتی باالســت )
گز یا گیاه ـشور و گرم زیست دیگری همراه شود 

ــورتی را در صـ و مرطوب  گرم  کنـار هوای  کـه 
مقاوم تر پـسندد و به ـشوری و سختی آب نیز می

دروس می د )از ـس (.  Minaeifar et al. 2016باـش
وره مبارکه واقعه، آیه  اره   28در ـس با توجه به اـش
در ) تن خار در ـس ودبه نداـش در مخـض ( دو فى ـس

ــت می ــت یکی اینکه اگر منظور  برداش توان داش
ای از کنار بدون کنار باـشد در این دنیا نیز واریته

ام علمی   ا ـن ار وجود دارد ـب -Ziziphus spina ـخ

christi var. inermis  همچنین گـستردگی تاج ،
ورتی اعد قرار گیرد کنار در ـص رایط مـس که در ـش

ای تا قطر قدری هست که بتواند سایه گستردهبه
بیش از ده متر ایجاد کند این احتمال که منظور  

اشـــد قوت می ار ـب ه نیز کـن ا از این آـی گیرد، اـم
  50آن که تا   خار بودن گیاه سدروس و ارتفاعبی

که توان (، در حالیSutton, 1990رســد )متر می
ــترده اجی گسـ اد ـت ار را نیز دارد را ایـج تر از کـن

ه فرم نمی ا اینـک توان از نظر دور داشــــت، کـم
ــی این درـخت و مـحل رویش آنر از لـحاظ    ویشـ

ای روحاکولوژیکی در اقلیم ــرایط  ـه افزا تر از شـ
ـمی ـکنــار  ـمالك  اـقـلـیـمی  اـگر  و  ــد  ــاشــ ـفـقط  ب

گـستر بودن و ایجاد مثالی از زیبایی بهـشت  ـسایه
افزایی محیط آن باشـــد ســـدروس گزینه و روح

رسـد، هرچند این نظر میهتری از کنار بمناسـب
در  امــا  ــدارد  ن ش  روـی ربســـتــان  ـع در  یــاه  ـگ

ــرزمین ـهای روم آن زـمان و لبـنان و ترکـیه و سـ
ــت و احتمال  ــته اس ــوریه کنونی رویش داش س

ه اینـکه اعراب در ط ــفرـهای تـجاری خود ـب ی سـ
ــرایط آب و هوایی مطلوب  روم با این گیاه در ش

ای آشــنا شــده باشــند زیاد اســت و مدیترانه
ــتـفاده تمثـیل ــیف اسـ وار از این گـیاه برای توصـ

  می گیرد، عالوه بر این اشـــاره به بهشـــت قوت
ترده در آیه   ایه دایمی و گـس (  ظل ممدود)  30ـس

زیســـتی  ســـوره مبارکه واقعه، در محیط واقعی
ــرایط اکولوژیکی  ــتری با شـ ــابه عقلی بیشـ تشـ

ــدروس دارد. ــی گیاه س درنهایت اینکه در   رویش
ــبا، گیاه کنار محتمل  16آیه   ــوره س نظر  هتر بس
سوره واقعه  28رسد، اما توصیف آمده در آیه می

 باشد.به گیاه سدروس نزدیکتر می
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 در خصوص طلح:

گیاه  ـشناـسی این دو بر اـساس نتایج مقایـسه گیاه
ــکل ظاهری  ــترك از هر دو در ش یک نقطه مش

ــخص می اه  مشـ ه هر دو گـی ــود، و آن اینـک شـ
های واـسطه برگانداز مناـسبی دارند، موز بهـسایه

ــمغ عربی به ــطه حالت چتر بزرگ خود و ص واس
ـمانـند ـتاج، ـبا توـجه ـبه آـیه قـبل و آـیه بـعد از این 

باشــد و تاکید بر آیه که در توصــیف بهشــت می
ایه   تردهـس وره آمده    30ای که در آیه  گـس این ـس

اه می ا در هر دو گـی د، اـم ـــن اشـ د موردنظر ـب توانـن
ــود"مورد واژه   ه  "منضـ ه ـب ده  ـک معنی برهم چـی

ت که عالوه ت این نکته قابل ذکر اـس ده اـس بر ـش
ـشکل برهم چیده ـشده قرار دارد، میوه موز که به

اخه کل ـش یا نیز حالتی از ـش ها و برگ گیاه آکاـس
فر و دهد )میناییه شـدن را نشـان میبرهم چید

بــه  1395همکــاران،   منجر  چینش  نوع  این   ،)
ــایه ــبی  ایجاد فرمی چتر مانند با س اندازی مناس

های این گیاه ریز هســتند،  گردد با آنکه برگمی
علت زود فاـسد ـشدن  بر این در آن دوران بهعالوه

میوه موز و عدم وجود موز در ـسرزمین عربـستان  
ــرزمین ی مـجاور آن، احتـمال اینـکه حتی  هاو سـ

ا  ـــن ا این میوه و درـخت آن آشـ ار عرب نیز ـب تـج
ند بعید به د، با توجه به این نکته  نظر میباـش رـس

ت عربی هنوز هم   ه طلح در لـغ و همچنین اینـک
های  شـــود که گونهبه درخت آکاســـیا گفته می

های مجاور مختلف آن در عربســتان و ســرزمین
ــورت خودرو وجود دارد،هـب احتـمال اینـکه در   صـ

ــد قوی  ـــیا ـباشـ تر این تمثـیل منظور گـیاه آـکاسـ
 است. 

 در مورد من
های رغم آنکه در بســیاری از مقاالت و یافتهعلی

اره به ـصمغ خوراکی  علمی مربوط به نام من، اـش
گیاهان مختلف شــده اســت اما نتایج حاصــل از 

منظور    دهد که احتمااًلپژوهش نفیسی نشان می
نام  از من، ـصمغ گیاه نبوده اـست، بلکه قارچی به

باشـــد، عالوه بر این بر اســـاس قارچ دنبالن می
مطالعات این تحقیق به دو دلیل نظر ارایه شــده  

رـسد: اول آنکه نظر میهتر بدر مقاله اخیر ـصحیح
اره ـشده در برخی تفاـسیر  ـصمغ های احتمالی اـش

اـصلی تلقی عنوان یک ماده خوراکی هیچکدام به
ا نمی ه دارویی و ـی ــتر جنـب ه بیشـ د بلـک ــوـن شـ

کنندگی دارند، در آیات مربوطه نام من  شــیرین
ه ـب ده ـک ــلوی آـم ار سـ ده و در هدرکـن عنوان پرـن

عنوان یک منبع غذایی پروتئینی بوده  حقیقت به
اـست، در بین احتماالت مطرح ـشده در خـصوص 
ت که ارزش غذایی باال  من، تنها قارچ دنبالن اـس

حتی نزدیک به گوشــت را داراســت و در کنار  و 
عنوان خوراك مغذی تواند بهگوشــت ســلوی می

اره کننده   ه آیه اـش ود، دوم آنکه در ـس رف ـش مـص
دهبه واژ تادن بیان ـش بقره  )  ه من، کلمه فرو فرـس

ه پس  80و ـطه /    160،اعراف/  57  / ( و در دو آـی
و   57از اشاره به ابرها، نام من آمده است )بقره / 

ارچ    .(160ف/  اعرا ه در مورد ـق ــی ـک اصـ ه ـخ نکـت
های این دنبالن وجود دارد اینســـت که ریســـه

ت و در زیر  یار نازك اـس قارچ در حالت عادی بـس
ــد اـما ـبا بروز ـپدـیده رـعد و ـخاك پنـهان می ـباشـ

برق در ابرها این قارچ ـشروع به تولید اندام بارده  
رف   ان قابل رویت و قابل مـص نموده که برای انـس

ــدمی اشـ امرئی  Shaffer, 1994)  ـب (، همچنین ـن
دنش   کار ـش بودن این قارچ در حالت عادی و آـش

ــیحی برای بعد رعد و برق و بارش می تواند توض
ــدن آن در  ــد در حالی  قرآنواژه نازل ش که باش

ـسایرگیاهان مطرح ـشده اوال همگی کامال آـشکار 
تقیمی    بوده و ثانیاً مغ در آنها رابطه مـس تولید ـص

عد و برق و یا بارش باران نداـشته و با ابرناکی و ر
ــی از  ــده تمامی آنها ناش ــمغ یا مان تولید ش ص

رو قارچ  باشــد، از اینفعالیت حشــرات خاص می
محتمــل در دنبالن  من  واژه  برای  گزینــه  ترین 

ــد.می  قرآن ــعف ـباشـ  در  نتیـجه نـهایی آنـکه ضـ
 و اسـالمی  دارویی  منابع دقیق  و علمی  شـناخت
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ــی درـمانی  و  داوریی  اختالط   تواـندمی  آن  از ـناشـ

  شده  موثر های نسخه  شدن اثربی  یا  کاهش  باعث
ه  در  و ه  منجر  نتیـج اهش  ـب ار  ـک ابع  این  اعتـب   مـن

 شـود مردم  بین  در و علمی  مجامع در ارزشـمند
  وارد  اسـالمی  منابع  اعتبار به  سـنگینی لطمه که
 از گســترده  ای زمینه  رســدمی  نظرهب  ســازد،می

ای پژوهش ه  بین  ـه ـــت ام  ای رشـ  در  نشـــده  انـج
 سایر  تخصص  از  استفاده  .دارد  وجود خصوصاین

ار  در  علوم ــی  قرآن  کـن دمی  پژوهشـ  برعالوه  تواـن
ــبهـات  رفع ه  منجر  شـ اب  فتح  ـب  علمی  هـای ـب

 .شود پژوهشی  قرآن در  جدیدی 
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 چکیده 

واژه زمینه و هدف: مطالعات   بر اساس  تاکنون صورت گرفته است ولی    قرآنای  آمار و ریاضی متعددی  کریم 
متغییره مورد استفاده در آمار زیستی برای تجزیه و تحلیل ارتباط آیات استفاده نشده حال از آنالیزهای چندهبتا

امبرده شده است بر اساس کریم که در آنها از گیاهان ن  قرآنهای  مقاله سعی شده ارتباط بین سوره   ناست، در ای
که در    قرآنروش تحقیق: در این مقاله ابتدا استخراج اطالعات مربوط به آیات   آنالیزهای آماری سنجیده شود. 

آنها از گیاهان نام برده شده انجام شد پس از آن با استفاده از دیتاهای حاصله، جدول ماتریس عددی نوشته 
و آنالیزهای آماری استباطی و چند متغییره    SPSS ver. 20افزار  اده از نرم شده و آنالیزهای آماری توصیفی با استف

از   نرم   انجام گرفت.   PAST ver.4و    MVSP ver. 3.2با استفاده  از  با استفاده  ارتباطات نتایج:  افزارهای مختلف 
ترین عامل اصلیبحث:    بعدی حاصل آمده و مورد بررسی قرار گرفت.ها بصورت نمودارهای دو بعدی و سه سوره 

های مبارکه بوده که در این بین سوره   مهایی با نام گیاهان بر اساس تعداد و نوع پیا های دارای آیه تفکیک سوره 
دهند. استفاده ها نشان می های مجزاتری نسبت به سایر سوره ها و دسته بقره، انعام، نحل، یوسف و رحمن خوشه
های جدیدی را به تواند بسیار مفید بوده و پنجرهمی  قرآنهای ر سوره از امکانات سایر علوم در فهم و درک بهت

 ی باز نماید. قرآن های وسیع درک مفاهیم افق
 

 ، گیاهان، آنالیزهای آماری قرآنواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
م مورد توجه  ال، ازهمان اوایل ظهور اس قرآناعجاز  

اهتمام   گرفتو  قرار  و  مسلمانان  علما  و 
برای دفاع از ساحت  تاریخ  دانشمندان در طول 

را  و اثبات اعجاز آن، کتابها و مقاالت   کریم  قرآن
 نای  .(1390)نوروزی،    اندبه رشته تحریر درآورده

ددی و ریاضی ع   نهنظریه که بیانگر نظم اعجازگو
رشاد   کریم  قرآن سوی  از  بار  نخستین  است، 

هرچند همه مطالب گفته شده    شد   خلیفه مطرح
و  )پهلوان  نگرفت  قرار  تایید  مورد  وی  توسط 

افراد   .( 1388شفیعی،   خلیفه  رشاد  از  بعد 
عددی   اعجاز  بر  و    قرآنمختلفی  شده  متمرکز 

نمودههیافته ارایه  نیز  را  )عایی  و وضاند  زاده 
نوروزی،  1394  زاده،عوض جلیلی  ؛  1385؛ 
همچنین در   .(1384؛ غدوری،  1379آبادی،  علی

گیاه  در  باب  مقاالت    قرآنشناسی  نیز  کریم 
مختلفی به منتشر شده است )رفیعی، احمدنژاد  

صمدانیان،   روز1399و  محمدی،  و    طلبی ؛ 
داوودی  1389 و  قنادی  و   فرمینایی ؛  1392؛ 

نفیسی،  1395همکاران   ، هیزجیو    1384؛ 
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( اما هدف از تحقیق در این مقاله کشف 1397

عددی   صرفاً  قرآناعجاز  و  است  نبوده   کریم 
اساس گیاهان نامبرده شده  صورت مصداقی بر هب

آنالیزهای مورد  قرآن در   از  با استفاده  استفاده و 
سعی زیستی  آمار  درك در  به  نسبت  تا  شده 

های دارای نام حقایق و فهم ارتباطات بین سوره 
گیاهان تجزیه تحلیلی علمی صورت پذیرد، این  

تواند فرد بوده و میمنحصربه مقاله در نوع خود  
محتوای  مقدمه  تحلیل  و  تجزیه  بر    قرآنای 

آنالیزهای آماری براساس ماتریس های عددی و 
 باشد. 

 روش تحقیق 
به   استخراج اطالعات مربوط  ابتدا  مقاله  این  در 

برده شده    قرآنآیات   نام  از گیاهان  آنها  که در 

،  شد پس از آن با استفاده از دیتاهای حاصلهانجام
نوشته  عددی  ماتریس  آنالیزهای  جدول  و  شده 

 .SPSS verافزار  آماری توصیفی با استفاده از نرم 

و آنالیزهای آماری استباطی و چند متغییره    20
از     PAST ver.4و    MVSP ver. 3.2با استفاده 
 انجام گرفت. 

 نتایج
از  حاصل  توصیفی  آمار  نتایج  اول  بخش  در 

گردد؛ یر ارایه میشرح زها و آیات بهبررسی سوره 
های های دارای نام گیاه به کل سوره نسبت سوره 

(، و نسبت 1باشد )نمودار  می   114به    30  قرآن
آیات دارای اشاره به گیاهان به کل آیات حدود  

 (. 2یک درصد بوده است )نمودار

 

 
 قرآن های کل سورههای دارای نام گیاه به نسبت سوره  -1 نمودار

 

 
 قرآن نسبت آیات دارای نام گیاه به کل آیات   -2 نمودار

 

چند   آنالیزهای  از  حاصل  نتایج  دوم  بخش  در 
به متغی میره  ارایه  زیر  آنالیز   گردد؛شرح  در 

UPGMA   سوره از تفکیک  گیاه  نام  دارای  های 
 . (3)نمودار شمارهشود ها مشاهده می سایر سوره 

 

…تعداد کل 

تعداد 

…سوره 

99%

1%

1%

تعداد کل آیات تعداد آیات  دارای نام گیاه 
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 UPGMAتفکیک بر اساس آنالیز   -3نمودار 

 

آنالیز از  استفاه  با  بعدی  مرحله   Neighbor  در 

Joining   های دارای  گروهی سوره ارتباطات درون
 (.4)نمودار نام گیاهان با یکدیگر سنجیده شد

 

 
 های دارای نام گیاه گروهی سورهدرون NJآنالیز  -4نمودار 

 

سه خوشه اصلی برای   NJبر اساس نتایج آنالیز  
حاصل سوره  گیاه  نام  دارای  که  های  است  شده 

مجزا خوشه   تنهایی و کامالًسوره مبارکه بقره به 
سوره و  داده  تشکیل  را  نبا،  اول  مبارکه  های 

لقمان، صف، انسان، سبا، نجم، واقعه، یوسف، نور  

بقیه سوره ها در خوشه و تین در خوشه دوم و 
می قرار  خوشه  زیر  چهار  با  آنالیز  سوم  گیرند. 

PCOA   کند که دو سوره بقره و انعام  مشخص می
داری دارند )نمودار ها فاصله معنی از سایر سوره 

5). 
 

 
 های دارای نام گیاه سوره Principal coordinatesنتایج آنالیز   -5 نمودار
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های اصلی نیز وضعیت ذکر شده  در آنالیز مولفه 

شود همچنین با استفاده  مشاهده می  PCOAدر 
ها دالیل تفکیک سوره   Biplotاز شاخص کمکی  

 (. 6باشد )نمودار تر میواضح
 

 
 های دارای نام گیاه سوره  Principal Componentsنتایج آنالیز  -6نمودار 

 

 بحث 
تحقیق مطالعاتی روی آمار و  هرچند پیش از این  

در   صورت  قرآنارقام  ولی  کریم  است  گرفته 
متغمطالعه   آنالیزهای چند  اساس  بر  یره  آماری 

)ع نشد  عوضوضیافت  و  ؛ 1394  زاده،زاده 
علی ؛  1385نوروزی،   ؛  1379آبادی،  جلیلی 
روی 1384غدوری،   مطالعاتی  همچنین   ،)

اری شد که فاقد آنالیز آم ی نیز یافتقرآن گیاهان  
بوده  صمدانیان،  خاصی  و  احمدنژاد  )رفیعی،  اند 

؛ قنادی و  1389محمدی،  و    طلبی ؛ روز1399
همکاران    فرمینایی ؛  1392داوودی   ؛ 1395و 
در  1397،  هیزجیو    1384نفیسی،   بنابراین   )

به مقاله  این  مشابه  بحث  کار  وجود  عدم  دلیل 
تحقیق    صرفاً همین  نتایج  تحلیل  و  تجریه  به 

می آنالیز    شود.پرداخته  تفکیک    UPGMAدر 
ها مشاهده  های دارای نام گیاه از سایر سورهسوره 

(، اما بدلیل مداخله سایر 3شود )نمودار شمارهمی 
یا   مکی  جز،  شماره  آیات،  تعداد  مانند  عوامل 

ها و ... و همچنین کوپک بودن مدنی بودن سوره 
در  آیات  کل  به  گیاهان  نام  حاوی  آیات  نسبت 

عددی   خوشهماتریس  کامال اولیه،  بندی 
نمیتفکیک اینشده  از  افزایش باشد.  برای  رو 

های حاوی قدرت تفکیک و شناخت ارتباط سوره
آنالیز   با  یکدیگر  با  گیاهان   Neighborنام 

Joining  فرمول  درون از  استفاده  با  و  گروهی 
صورت عددی  ماتریس  برمحاسبه  اساس گرفت، 

شود، شاهده می م  4نتایج این آنایز که در نمودار 
سوره  این  اساس  بر  اصلی که  خوشه  سه  در  ها 

می  بهمشاهده  بقره  سوره  کامالً گردند،    تنهایی 
خوشه و  گرفته  قرار  سایر  مجزا  از  جدا  را  ای 

دهد، برای فهم بهتر ارتباطات  ها تشکیل میسوره 
دقیق آنالیزهای  سهاز  فضای  با  مانند  تر  بعدی 

PCOA    وPCA  اساس بر  شد،  نتایج   استفاده 
PCOA    مشاهده    5همانظورکه در نمودار شماره

سوره می  تفکیک  بشود  دقیقه ها  تر  صورت 
می  به مشاهده  و  گردد  بقره  سوره  دو  که  نحوی 

اساس گیاهشناسی  محسوس بر  طور کامالًه انعام ب
گیرند بر این اساس  ها قرار می مجزا از سایر سوره

مشخص   اولیه  عددی  ماتریس  به  مراجعه  با 
ویژگیمی  دارای  سوره  دو  این  که  های شود 

خاصی هستند، بیشترین تعداد آیه مربوط به این 
می سوره  بقره  دو  مبارکه  )سوره  و   8باشد  آیه 

آیه( در رتبه بعد تفکیک،    7سوره مبارکه انعام  
گردد  های مبارکه رحمن و نحل مشاهده می سوره 

متفاوت  نیز  نامبرده  گیاه  تعداد  لحاظ  از  که 
گیاه و سوره    5سوره مبارکه رحمن با  باشند  می 

مشخص  برای  گیاه،  چهار  با  نحل  شدن مبارکه 
گرودقیق زیر  بررسی  و  تفکیک  علل  های ه تر 
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های اصلی که ارتباط آیات بیشتر از آنالیز مولفه

بررسی می را در فضای سه استفاده  بعدی  نماید 
عامل    Biplotشد که با استفاده از عامل کمکی  

سور میمشخص  هاه تفکیک  )نمودار  تر  شود 
بر 6شماره آنالیز  (.  افتادگی  جدا  PCAاساس 
ذکرسوره  انالیز  های  در  تایید    PCOAشده 

عالوهمی  و  گروه گردد  عوامل  این  و  بر  بندی 
  شود.تفکیک بر اساس نوع گیاه نیز مشخص می

بر اینکه بیشترین تعداد آیه  در سوره بقره عالوه
به را  گیاه  نام  اختداری  است خود  داده  صاص 
در این سوره    شود که صرفاًگیاهانی مشاهده می 

ترتیب شامل نام  اند که به مورد اشاره قرار گرفته 
می  خیار  و  عدس  پیاز،  سیر،  باشد،  گیاهان 

به  به گندم  اشاره  جز سوره مبارکه  همچنین در 
شود، بقره فقط سوره مبارکه یوسف مشاهده می 

همین نمودار  در  به  توجه  با  مشخص   6راستا 
شود که سوره یوسف نیز در موقعیتی خاص  می 

عامل آن دارا    Bipoltگیرد که بر اساس  قرار می

باشد که این بودن دو آیه در خصوص گندم می
انحصاراً این  وضعیت  می در  مشاهده  شود.  سوره 

طور قابل  ه های مبارکه انعام و رحمن نیز بسوره 
ها سوره توجهی در فاصله ملموس نسبت به سایر  

اند وجه مشترك این دو سوره وجود قرار گرفته
در این دو   باشد که صرفاًآیات حاوی نام انار می 

ای همچنین  است  شده  ذکر  مبارکه  دو سوره  ن 
آیات حاو  تعداد  نظر  از  نیز  سوره  گیاهان  نام  ی 

و    7موقعیت انحصاری دارند )سوره مبارکه انعام  
از    4رحمن   حاصل  نتایج  اساس  بر  آنالیز  آیه(، 

افتادگی سوره مبارکه نحل  های اصلی جدامولفه 
آیه(   5فرد تعداد آیات )بر تعداد منحصربهعالوه

خرما   و  انگور  به  مربوط  آیات  تعداد  بودن  زوج 
منحصربه است. وضعیت  نموده  ایجاد  را    فردی 

گیری نهایی: استفاده از امکانات سایر علوم  نتیجه 
سوره  بهتر  درك  و  فهم  تواند می   قرآنهای  در 
پنجره  و  بوده  مفید  به بسیار  را  جدیدی  های 

 ی باز نماید.قرآن های وسیع درك مفاهیم افق
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 کریم قرآنفاهیم کشاورزی پایدار و ارگانیک با تأکید بر آیات تحلیل م
 

 فاطمه قربانی پیرعلیدهی
 

  استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 ( f.ghorbani@sanru.ac.ir)نویسنده مسئول: 

 

 چکیده

و امنیت خطر افتادن سالمت  زیست و بههای شیمیایی در کشاورزی، موجب آلودگی محیطی بیش از حد از نهادهاستفاده 
پایدار و کشاورزی ارگانیک در جهان مطرح شد. دنبال بروز معتالت مذکور، مفهوم کشاورزی  غذایی انسان شده است. به

کردن نیازهای نسل حاضر و آینده است. کشاورزی ارگانیک دنبال فراهمی مدیریتی بهعنوان یک فلسفههکشاورزی پایدار ب
ست زیی کشاورزی استوار است. سالمت غذایی، حفظ محیطنیز با حفظ کیفیت مواد غذایی بر حفظ و نگهداری از منابع پایه

ترین اصول کشاورزی پایدار و ارگانیک هستند. تحقیق مروری )اکولوژی(، عدالت و انصاف و دقت و مراقبت از جمله مهم
دنبال تحلیل مفاهیم کشاورزی پایدار و ارگانیک است. کریم به  قرآنبا استعانت از آیات  حاضر با بررسی ادبیات تحقیق و  

کریم   قرآنا  اهیم کشاورزی پایدار و ارگانیک از علوم بشری مطرح شده است امنتایج تحقیق حاضر نشان داد که هرچند مف 
عنوان یک راهنمای جامع در زندگی دنیوی و اخروی از قبل در آیات مختلفی به اصول کشاورزی پایدار و ارگانیک اشاره به

ای از  عنوان گوشهتواند بهیک نیز میکریم به مفاهیم و اصول کشاورزی پایدار و ارگان  قرآنی  نموده است. بنابراین اشاره
 شمرده شود.   قرآناعجاز علمی 

 
 زیست. کریم، سالمت غذایی، امنیت غذایی، حفظ محیط قرآنواژگان کلیدی: کشاورزی پایدار، کشاورزی ارگانیک، 

 

 مقدمه -1
حفظ  و  کشاورزی  محصوالت  امروز  جهان  در 

به غذایی  مهم امنیت  در عنوان  سالح  ترین 
به صحنه  سیاسی  رقابت  میی  آیند.  حساب 

تولیدات   گسترش  به  روزافزون  نیاز  بنابراین 
مناسب  سطح  به  دستیابی  و  از  کشاورزی  تری 

بز در گیری انقالب سامنیت غذایی منجر به شکل 
دهه بعد از اجرای آن    قرن بیستم شد. اما تنها دو

شی از انقالب  های ناجهان با مخاطرات و بحران
نهاده انقالب  این  گردید.  مواجه  های سبز 

در بدون  را  و  نظرشیمیایی  بومی  شرایط  گرفتن 
تنها با هدف حداکثر کردن تولید، برای کشاورزان  
این   سازگاری  عدم  طرفی  از  آورد.  ارمغان  به 
انقالب با شرایط بومی کشاورزان منجر به افزایش 

گرد ژنتیکی  تنوع  کاهش  و  تولید  ید ریسک 
(FAO, 2000.)   ها در  کش ی زیاد از آفتاستفاده

و   انسان  برای  فراوانی  مشکالت  کشاورزی، 
ایجاد کرده گونه  های مختلف گیاهی و جانوری 

نگرانی  این  تأیید  در  به  می   اهاست.  توان 
اختالالت  مختل  بدن،  ایمنی  سیستم  کردن 

اختالالت   افراد،  هوش  کاهش  هورمونی، 
انواع سرطان بیماری تولیدمثلی،  کلیوی  ها،  های 

تاری  پوستی،  مشکالت  سردردها،  انواع  مزمن، 
دید، فلج شدن و حتی مرگ در انسان اشاره کرد  

بر (. عالوه 49:  1389سعیدی و همکاران،  )ملک
آفت  مانند  مختلف  علفکشسموم  و  ها،  کشها 

کشاورزان برای باال بردن میزان تولیدات خود با  
ی زیاد باعث رشد ی کود شیمیایرویهمصرف بی 

شوند. این اقدام در اکثر  سریع گیاهان زراعی می 
به و  بوده  زیان خاك  به  انداختن  موارد  مخاطره 

برهم و  زنده  موجودات  تعادل زندگی  زدن 
به  -فیزیکی را  خاك  دارد شیمیایی  دنبال 

همکاران،   و  به1399)موگوئی  دیگر (.  عبارت 
محیطی و  افزایش تولید، همواره مشکالت زیست

آب منابع  آلودگی  همچون  گوناگونی   ،اجتماعی 
کنندگان از سالمت، ایمنی غذایی، نگرانی مصرف 
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زیست افتادن محیط خطرکیفیت موادغذایی و به 

به داشتهرا  دهه دنبال  در  با  است.  اخیر  های 
خصوص در کنار تولید  هایی در اینافزایش نگرانی

سالمت  مواد غذا،  سالمت  بیشتر،  افراد غذایی 
منابع   تخریب  از  جلوگیری  همچنین  و  جامعه 

مورد پایدار  کشاورزی  قرار  طبیعی،  توجه 
کگرفته  کشاورزی است.  نوعی  پایدار  شاورزی 

کارایی  بوده،  انسان  منافع  جهت  در  که  است 
با   و  دارد  منابع  از  استفاده  در  بیشتری 

استزیست  محیط  توازن    (. 1379)رادنیا،    در 
ز اشکال مهم و کاربردی کشاورزی ارگانیک یکی ا 

اجرایی است.  جهت  پایدار  کشاورزی  شدن 
نظام زمانی  انتقاد  که  مورد  مدرن  کشاورزی  های 

شدید قرار گرفتند یک اجماع جهانی در حمایت  
محیط  به از  طبیعی  نوعی  زیست  تا  آمد  وجود 

کشاورزی را توسعه دهد که بتواند ضمن افزایش 
یست وارد  زوری، کمترین آسیب را به محیط بهره 

این از  ارائهسازد.  با  بشر  مانند  رو  تدابیری  ی 
این   کشاورزی  از  جلوگیری  در  سعی  ارگانیک، 

  (.1392آمیز نمود )رجبی و همکاران،  روند فاجعه
این به  توجه  کشاورزی  با  و  پایدار  کشاورزی  که 

ارگانیک از مفاهیم علوم بشری هستند این سؤال  
منظر   از  که  دارد  کتاب ککریم    قرآنوجود  ه 

یک از امور هدایت بشر تا قیامت است و از هیچ
 مهم و تأثیرگذار در زندگی انسان فروگذار نکرده،

مطرح شکل  چه  به  مفاهیمی  است.  چنین  شده 
مفاهیم   تحلیل  هدف  با  حاضر  تحقیق  بنابراین 

  قرآن کشاورزی پایدار و ارگانیک با تأکید برآیات  
 انجام رسید.   کریم به 

 

 تحقیق روش  -2

کتابخانه  و  مروری  تحقیق  از این  استفاده  با  ی 
مرور مقاالت، متون علمی، کتب مختلف، استناد  

آیات   بزرگوار    قرآنبه  پیامبر  احادیث  و  کریم 
 اسالم و ائمه معصومین )ع( نگاشته شده است. 

 

 مرور ادبیات تحقیق  -3
و    -3-1 مفاهیم  ارگانیک:  و  پایدار  کشاورزی 
 اصول 

هایی همچون ی نهادهز و تهیهپس از انقالب سب
و   مواد شیمیایی  و  اصالح شده، کودها  بذرهای 

سوی بازار مصرف، تشویق ها به سرازیر شدن آن
ها، حمایت همه جانبه  کشاورزان به استفاده از آن

مدت آن دیری  ها و سودآوری کوتاهاز این نهاده 
ها از سوی کشاورزان پذیرفته نپایید که این نهاده

میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفتند.  شده و به 
نیز   تراکتور  و  کشاورزی  ادوات  دیگر  سوی  از 

یاری کشاورزان آمد و این عوامل همراه با سایر به
دست هم دادند تا موجبات افزایش به عوامل دست

تولید در واحد سطح فراهم شود، اما عدم آگاهی  
استفاده   باعث  کشاورزان  فنی  دانش  نبود  و 

نهاده غیربهی این  از  به نه  گردید  که  ها  نحوی 
دهد که مصرف بیش از  شواهد موجود نشان می

نهاده برخی  کشاوحد  نههای  باعث  رزی  تنها 
افزایش تولید نگردید بلکه موجبات کاهش تولید  

)عمانی،   ساخت  فراهم  عمده 24:  1380را  ی  (. 
گزارشنگرانی  در  موجود  در های  جهانی  های 

کاهش   با  پایه رابطه  منابع  جدی  و  ی  سریع 
شوری  خاك،  فرسایش  طریق  از  کشاورزی 

بیابانزمین  انقراض گونه ها،  و  زایی،  گیاهی  های 
جانوری و آلودگی محیطی است. عامل اصلی این 

ی سموم دفع  رویهی بی ها ناشی از استفاده نگرانی 
ک ادوات  و  شیمیایی  کودهای  و  آفات،  شاورزی 

)آقاپور صباغی    استگسترش کشت مکانیزه بوده 
(. دسترسی به غذای  42-58:  1390و موسوی،  

ای از محورهای کافی و مطلوب و سالمت تغذیه
اصلی توسعه و سالمت جامعه است؛ بنابراین در 

اولویت توسعه بین  اهداف  کشور  های  هر  ی 
ویژه اهمیت  از  غذایی  امنیت  به  ای  دستیابی 

عالوه است.  غذای برخوردار  کافی  تولید  این  بر 
نیازهای همه به  برای دستیابی  ایمن  و  ی سالم 
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پایداری ساکنین جهان و در عین  به  حال توجه 
شدن به چالش در حال اکولوژیکی در حال تبدیل 

یوری و رو خواهد بود )دههای پیش رشد در دهه
حسینی،  فرج عوارض  1388اهلل  از  بسیاری   .)

نامطلوب مصرف کودهای شیمایی در درازمدت 
ا شده  کودهای اثبات  از  استفاده  هرچند  ست. 

سریع ظاهراً  مطمئن شیمایی  و  راه ترین  ترین 
رود، اما شمار می برای تأمین حاصلخیزی خاك به

گونه کودها و آلودگی های زیاد مصرف اینهزینه
زیست و خاك که در اثر استفاده و تخریب محیط

آن می از  حاصل  نگرانها  است  شود،  کننده 
علی و  چنین  1392،  بیگی)پورقاسم  در   .)

های شدید مطرح شده  شرایطی و با وجود دغدغه
و   محققان  بین  در  پایدار  کشاورزی  مفهوم 

نظر   نظران مطرح شد. کشاورزی پایدار ازصاحب 
ی پابرجایی و  دهندهبرخی از پژوهشگران، نشان

مدت طوالنی است  قابلیت چیزی برای استمرار به
بهب از  دیگر حکایت  برخی  باور  به  و و  ودپذیری 

توانایی جهش است. کشاورزی پایدار در رابطه با  
معنای عدم وارد آوردن خسارت  زیست بهمحیط 

هاست. دیگران طبیعی و عدم تخریب آنبر منابع 
فعالیت  بر  ناظر  را  مفهوم  به  این  مربوط  های 

زیست را درنظر  دانند که فقط محیط توسعه می 
پایدارند که با  های اقتصادی زمانی  گیرد. نظام می 

آهنگ یکسان به رشد خود ادامه دهند یا رشد  
ندهد  آن کاهش  را  پایه  طبیعی  منابع  ها 

طور خالصه کشاورزی (. اگر به 1391)اللهیاری،  
پایدار نوعی کشاورزی که در جهت منافع انسان  
بوده کارایی بیشتر در استفاده از منابع را دارد و 

عبارتی یا به  با محیط در توازن است تعریف شود و
اقتصادی  نظر  از  مناسب  اکولوژی  نظر  از 

باشد  توجیه مطلوب  اجتماعی  نظر  از  و  پذیر 
می یک  بنابراین  نیز  را  ارگانیک  کشاورزی  توان 

نوع از کشاورزی پایدار دانست )مهرابی گوهری و  
وجود 1390همکاران،   با  ارگانیک  کشاورزی   .)

مواد کمیت  در  آن کاهش  کیفیت  به  غذایی 
خته و همچنین بر حفظ و نگهداری از منابع  پردا
واژهپایه است.  استوار  کشاورزی  ارگانیک ی  ی 

"Organic"   میان از  که  دارد  گوناگونی  معانی 
اندامآن به  تر ( یا کلیorganismواره )ها مربوط 
است.مر رایج  بیشتر  جانداران  به  تعاریف    بوط 

گوناگونی برای این واژه مطرح شده است. تعریف  
جنبش مطر فدراسیون  توسط  شده  های ح 
سال  بین  در  ارگانیک  کشاورزی  ،  2008المللی 

تعریف   تولیدی  سیستم  را  ارگانیک  کشاورزی 
ها و انسان  اند که سالمت خاك، اکوسیستم کرده

می  پایدار  فرآیندهای  را  بر  سیستم  این  سازد. 
های سازگار با  زیستی و چرخهشناسانه، تنوعبوم 

دار تکیه  محلی  نهاده شرایط  به  و  که  د  هایی 
زا دارند، وابستگی ندارد. کشاورزی  اثرهای مشکل
روش را  ارگانیک  نوآوری  و  علمی  سنتی،  های 

آسان درهم می و  از محیط خود  تا  سازی آمیزد 
گیرد و زندگی با کیفیت  ارتباط مناسب آن، بهره 

تمام دست  برای  را  سازد خوب  فراهم  اندرکاران 
(  Raviv, 2010)   راویو  (.1:  1389)خوشخوی،  

تولید  از  روشی  و  مفهوم  را  ارگانیک  کشاورزی 
ای،  های ساخته کشکشاورزی بدون کاربرد آفت 

ها ها و هورمون کودهای شیمیایی و نیز پادزیست
در تولیدهای گیاهی و دامی معرفی کرده است.  
تولید   سیستم  پایدارترین  ارگانیک  کشاورزی 

انطباق با شرایط غذاست که پتانسیل زیادی رد  
آب و هوایی دارد. دلیل اصلی برای انتشار کمتر  

های پرانرژی مانند  این سیستم، اجتناب از نهاده
(.  Singh et al., 2012کودهای شیمیایی است )

پتانسیل   ارگانیک  محصوالت  تجارت  و  تولید 
جهانی،   بازارهای  به  دسترسی  برای  زیادی 

، اطمینان  ی پایدار از منابع، کاهش فقراستفاده 
نشان و  غذایی  امنیت  و از  آب  تغییرات  دادن 

 ,UNEPکند ) هوایی در آن کشورها را ارائه می

به2010 باید  ارگانیک  کشاورزی  یک (.  عنوان 
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توسعه برای  غذای راهبرد  سیستم  و  جامعه  ی 

خانوار   غذایی  امنیت  بهبود  برای  پایدار 
)کار به شود  (.  Vaarst et al., 2009گرفته 

اثرات  کشاورزی   کاهش  با  ارگانیک 
محیطی کشاورزی معمولی پتانسیل قابل  زیست

غذایی در جهان دارد  ی موادای در عرضهمالحظه
(Badgley et al., 2006.)    کشاورزی ارگانیک به

بیولوژیک، نام  های کشاورزی زیستی، کشاورزی 
بوم و کشاورزی  زاینده  کشاورزی  شناختی، 

می خوانده  طبیعی  نوکشاورزی  عی  شود 
کشاورزی قانونمند و متکی به معیارها و ضوابط  

بوم ارگانیک خاص  کشاورزی  در  است.  شناسانه 
پیشینه   به  الزام  به  نه  ولی  تولید  پایداری  هدف 
رساندن آن است. در این نوع کشاورزی، عوامل 

تولید و جوامع  و مصرف انسانی  کننده در کننده 
مجموعه  می قالب  نگاه  جداناپذیر  به  ای  شوند 

و ا جانوران  گیاهان،  آب،  )خاك،  سالمت  صول 
ها  شناسی )بر اساس سیستم محیط زیست(، بوم

چرخه )با  و  عدالت  و  انصاف  اکولوژیکی(،  های 
فرصت به  قابلیت توجه  و  و  ها  زندگی  های 

های عمومی( و مراقبت )حمایت از سالمت  محیط 
 شود.  های بعد و محیط( توجه میو آسایش نسل

 
 کریم  قرآنجایگاه کشاورزی در  -3-2

کشاورزی یکی از منابع اصلی تغذیه انسان است  
و   رو اسالم تأکید بسیاری در مورد آن دارداز این

طور ویژه پرداخته شده  به کشاورزی به  قرآندر  
در است مهمی  پایه  کشاورزی  پیشرفت  زیرا  ؛ 

اقتصادی   بودو  استقالل   سیاسی جامعه خواهد 
کشاورزی )پرورش    .(1399)طایفه سلطانخانی،  

این  از  است  مقدسی  شغل  دام(  و  رو  گیاهان 
اشتغال   آن  به  الهی  اولیای  و  انبیاء  از  بسیاری 

در  داشته نیز  خداوند  کشاورزی    قرآناند.  کریم 
ای ها را هدیهاعم از زراعت و پرورش گیاهان و دام

 آیات فراوانیکند.  از سوی خود به بشر معرفی می 

ان را به تالش بر روی زمین  انس  کریم  قرآندر  
رساندن به دیگران آبادانی بیشتر و بهره منظور  به

در برخی از آیات،  دعوت و راهنمایی کرده است.
مت به خداوند  را  انسان  و عال  کشاورزی  سوی 

داده اده صحیح از محصوالت کشاورزی سوقاستف
می فاطرو   ...« هو فرماید:  و  واالرض  السماوات 

و   زمین یطعم  و  آسمان  آفریننده  الیطعم...؛ 
بخشد و داست و او به خلق طعام و روزی میخ

از طعام بی  آیات  بعضی  در  و  .نیاز است...«خود 
جریان    کریم نیز خداوند با اشاره دقیق به  قرآن

، وزش بادها و  کشت و روییدن گیاهان از زمین
الهی و ای از قدرت  عنوان نمونهبه  بارش باران را

.  است  کردهها معرفییرت و آگاهی انسانمایه بص 
این از  از:»برخی  عبارتند  آیات  الَّذِی  دست  هُوَ 

اسْتَوَى  ثُمَّ  جَمِیعًا  الْأَرْضِ  فِی  مَا  لَکُمْ    إِلَى خَلَقَ 
  شَیْءٍ   بِکُلِّ   وَهُوَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ   فَسَوَّاهُنَّ  السَّمَاءِ
که آنچه در این زمین است همه را   ؛ اوستعَلِیمٌ

آسمان  )آفرینش(  به  سپس  آفرید  شما  برای 
آن پس  بهپرداخت  را  آسمان  ها  هفت  صورت 

چیز داناست« ساخت و او به همهمرتب و منظم 
  جَعَلْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ   وَ»(.  29)بقره/ آیه  

 لِیَأْکُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ  فَجَّرْنَا فِیهَا مِنَ الْعُیُونِ  أَعْنَابٍ وَ
هایی  ؛ و در آن باغیَشْکُرُونَ  أَفَلَامَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ  

از   و  دادیم  قرار  انگور  و  خرما  درختان  از 
از چشمه تا  جوشاندیم،  آن  در  گوناگون  های 

از میوه  و  آن  دست   ی  کارکرد  هایشان  نتیجه 
گزارند؟« )یس/ آیه بخورند، پس آیا سپاس نمی 

هُوَ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَْی   وَ»(.  34-35
إِذَارَحْمَتِهِ     لِبَلَدٍ   سُقْنَاهُ  ثِقَالًا  سَحَابًا  أَقَلَّتْ  حَتَّى 

نَا بِهِ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ  فَأَخْرَجْ الْمَاءَ بِهِ  فَأَنْزَلْنَا مَیِّتٍ
که    ؛ و اوستتَذَکَّرُونَ  لَعَلَّکُمْالْمَوْتَى    نُخْرِجُ  کَذَلِکَ

مژده را  )باران( بادها  رحمتش  پیشاپیش  رسان 
بار را برداشتند فرستد تا چون ابرهای سنگینمی 

آن بهما  می را  مرده  سرزمینی  پس  سوی  رانیم، 
می وسیله به فرو  را  آب  آن  پس  ی  ریزیم، 



 

438 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
وسیله از هر نوع میوه و بذری )از دل خاك(  بدان

می  )در  آبیرون  چنین  این  نیز  را  مردگان  وریم، 
آوریم )این مثال را زدیم(  روز قیامت( بیرون می

(. پیامبر  57باشد که متذکر شوید« )االعراف/ آیه  
گرامی اسالم حضرت محمد )ص( نیز با اشاره و 

فرمایند:  تأکید بر اهمیت کشاورزی و زراعت می 
»خدایا، نان را برای ما مبارك فرما و میان ما و  

که اگر نان نباشد نه توان جدایی نینداز، چرا  آن
روزه   طاقت  نه  و  داشت  خواهیم  خواندن  نماز 
عاملی،  )حر  واجبات«  انجام  رغبت  نه  و  گرفتن 

های پیش از اسالم، در بسیاری  (. در دوره1397
علت بدی آب از مناطق شبه جزیره عربستان به 

و هوا، ناآگاهی مردم از دانش کشاورزی، ناآگاهی 
های سطحی و آوری آبهای جمعت به شیوه نسب

آب قوانین  استخراج  نبود  نیز  و  زیرزمینی  های 
محصوالت  امنیت  تضمین  برای  صحیح 
کشاورزی، کشت و زرع رونق چندانی نداشت. با  
طلوع خورشید اسالم و تابش شعاع مهرگستر آن 

همواره دینی  تأکید  پیشوایان  دینی  اهمیت  بر 
ابیر رسا و زیبا ارزش و  کرده و افزون بر آن با تع

کرده بیان  را  کشاورزی  در  منزلت  خود  و  اند 
های مبارکشان سرازیر بود، که عرق از بدنحالی

بر این احکامی که در کردند. عالوه کشاورزی می
شده است توجه دین اسالم برای کشاورزی بیان

می  آشکار  مسئله  این  به  را  اسالم  سازد.  خاص 
وظیفه مهم  که  ترین  کشاورزان ای  برای  اسالم 

کریم   قرآنبیان نموده، پرداخت صدقه است. در  
  هُوَ الَّذِی أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ  َوآمده است: »

وَ  مَعْرُوشَاتٍ  وَ  غَیْرَ  وَ   النَّخْلَ  أُکُلُهُ  مُخْتَلِفًا    الزَّرْعَ 
  مِنْ  کُلُواغَیْرَ مُتَشَابِهٍ    الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَ  الزَّیْتُونَ وَ

سْرِفُوا  تُ  وَ لَا  حَصَادِهِ  یَوْمَ  حَقَّهُ  وَ آتُوا  أَثْمَرَ  إِذَا  ثَمَرِهِ
باغ الْمُسْرِفِینَ  یُحِبُّ  لَا  إِنَّهُ که  اوست  و  هایی ؛ 

و داربست خرما  درخت  و  داربست،  بدون  و  زده 
انار شبیه   و  زیتون  و  گوناگون  یا حاصل  زراعت 

بهبه غیرشبیه  و  بیافریهم  را  و هم  میوه  از  د، 

که به ثمر نشست بخورید  ها هنگامی محصول آن
کردن )و چیدن و حق )خدایی( آن را در روز درو

ها بدهید، و اسراف نکنید، که همانا  حاصل( آن
« )انعام/ آیه کنندگان را دوست نداردخدا اسراف

واجب (. عالوه141 که صدقه  زکات  پرداخت  بر 
برکت محصول  است، دادن صدقات مستحبی نیز  

دارد و دعای خیر فقیران و نیازمندان را پیرا در
ی محصوالت کشاورزی  کننده دارد که بیمهپیدر

(.  1396از گزند آفات است )خاکسار و خاکسار،  
بر مراحل رشد و اهمیت پرورش گیاهان و عالوه

کریم به دفعات مکرر اهمیت    قرآندر  کشاورزی،  
التیام درده و  اشاره گردیده  گیاهان در درمان  ا 

های مرجع در  ترین کتاب یکی از مهم   قرآناست.  
های مختلف با جوامع اسالمی است که در سوره 

خصوصیات اشاره و  دارویی  گیاهان  به  نمودن 
پزشکی  آن در  هم  هنوز  موارد  بعضی  در  که  ها 

ها پاسخ مانده است، اهمیت و نقش آن مدرن بی 
در پزشکی    شود که در برخی از مواردرا یادآور می

طب دسترسی    و  قابل  ارزشی  با  مدارك  سنتی 
 (.  1396)اطمینانی و اطمینانی،   است
 
در رابطه با اصول و مفاهیم   قرآندیدگاه  -3-3

 کشاورزی پایدار و ارگانیک با تأکید بر آیات آن 
را   اولیه  کشاورزی  نیز  گذشتگان  و  نیاکان 

دالیلی  به دادند ولی بناصورت ارگانیک انجام می به
از جمله رشد جمعیت و تقاضای بیشتر غذا بعد  
باعث  از جنگ جهانی  و پس  انقالب صنعتی  از 

ای از  ن روش کشاورزی و استفاده از مواد  دوری 
( شد  شیمیایی  و   ,.Ahnstrom et alصنعتی 

(. چهار اصل اساسی در کشاورزی پایدار و 2009
ارگانیک که مورد توافق محققان مختلف نیز واقع 

  رتند از:شده است عبا
ارتقای  و  حفظ  باید  کشاورزی  سالمت:  اصل 
را   سیاره  و  انسان  حیوان،  گیاه،  خاك،  سالمت 

جداییبه جزء  یک  درعنوان  داشته  ناپذیر  نظر 
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اساس  زیست: کشاورزی باید بر اصل محیط  باشد.

زیست، کار  های طبیعی محیط ها و چرخهسیستم 
زیست سازی کرده و به حفظ محیط ها را شبیه آن

اصل عدالت: کشاورزی باید روابطی    کمک نماید.
کننده  تضمین  که  به را  توجه  با  عدالت  ی 

های زندگی مشترك است، زیست و فرصت محیط 
اصل دقت: کشاورزی باید مدیریت   ایجاد نماید.

رفتار پیشگیرانه و مسئوالنه در حمایت از سالمت  
زیست های آینده و محیط هرچه بهتر حال و نسل

دا همکاران،  را  و  شاهوردی  )عقیقی  باشد  شته 
منابع  1397 بیشتر  که  معتقدند  پژوهشگران   .)

از آن موجود در  یا غیر  از کشاورزی  علمی اعم 
های هایی از کتب و منابع دانشگاه کشور ترجمه

اروپا و آمریکا هستند که شرایط کامالً متفاوتی با  
اقلیم کشور ما دارند و عدم توجه به این موضوع  

های هنگفتی به کشاورزی مملکت خسارت  باعث
این لذا  است.  نمیشده  منابع  جهان  گونه  توانند 

زمانی   و  مکانی  مقتضیات  به  و  باشند  شمول 
کریم    قرآنوابسته هستند این در حالی است که  

عنوان یک منبع جهان شمول و همیشه روزآمد  به
ی کشاورزی را کاهش تواند مشکالت عدیدهمی 

الهی ثال مطابق نص صریح آیاتعنوان مدهد. به 
های با انتخاب صحیح محل کشت، انتخاب گونه

به خشکی )مانند زیتون، انگور  مقاوم یا متحمل  
..(، استفاده بهینه از آب باران و ایجاد مزارع و  و .
میباغ  دیم  مکانهای  رد  شیب توان  و  های  دار 
بازده نیز به کشاورزی مشغول شد )یداللهی و کم 

مفاهیم  1391همکاران،   هرچند  بنابراین   .)
کشاورزی پایدار و ارگانیک از علوم بشری مطرح  

عنوان یک راهنمای  کریم به   قرآنشده است اما  
جامع در زندگی دنیوی و اخروی از قبل در آیات 
ارگانیک  و  پایدار  کشاورزی  اصول  به  مختلفی 
جمله  از  اصولی  و  مفاهیم  است.  نموده  اشاره 

مح حفظ  غذایی،  )اکولوژی(،  یط سالمت  زیست 
جمله  از  مراقبت  و  دقت  و  انصاف  و  عدالت 

ارگانیک مهم  و  پایدار  کشاورزی  اصول  ترین 
عظیم    قرآن  هستند.  تمدن  اصلی  منشأ  کریم 

پیشرفت  علت  و  معنوی  اسالمی  و  مادی  های 
(.  1383ست )قرائتی،  مسلمانان در خاور و باختر ا

است، کتاب   کریم راهنمای شناخت خداوند  قرآن
ی هدایت و بشارت مایهزندگی و حیات بوده و  

خصوص مؤمنین است )سوره  ها و بهبرای انسان
کریم یگانه کتابی است که    قرآن(.  2ی  نمل/ آیه

نازل قرن  یک  یا  و  نسل  یک  با  برای  و  نشده 
نسل دگرگونی  و  زمان  آن گذشت  اعتبار  از  ها 

نمی  )مترجمان،  کاسته  ادامه  1377شود  در   .)
از  ارگانیک  و  پایدار  کشاورزی  اصول  از  هریک 

 ی بررسی شد: قرآنمنظر 
 

سالمت:  اصل  برنامه    قرآنشک  ونبد  ا(  کریم 
امور دنیوی و اخروی   را در همه  انسان  سعادت 
برای انسان مشخص کرده است از جمله اموری 

داده اهمیت  آن  به  بحث سالمت که  است  شده 
می  انسان  روحی  و  آیاتجسمی  در  که   باشد 

به آن اشاره شده است، که    قرآنمختلف   کریم 
بسا ناتوانی جسمی و روحی در سعادت انسان چه

کریم موضوع    قرآنر فرهنگ  د  .باشداثرگذار می
گرفته است و آیات سالمت بسیار موردتاکید قرار

از   را مورد  قرآن متعددی  این مهم  بررسی کریم 
ترین کریم، مهم   قرآناز دیدگاه    .قرار داده است

رکن تغذیه، حالل بودن آن است. لذا در تهیه غذا  
ت و  تدبر  را أباید  غذا  بهترین  بتوان  تا  نمود  مل 

متهیه  و  استفاده  ؤکرد  نباید  را  غذایی  هر  منین 
صادقی،   کنند  و  در  (1395  )جمشیدی   قرآن. 

و کریم عالوه بودن  بر طیب  غذا  بودن  بر حالل 
است. به شده  تأکید  نیز  غذایی  سالمت    نوعی 

منظور از غذای طیب، غذایی حالل، پاك، پاکیزه،  
خوشخوش و  بو،  لذیذ  بهداشتی،  مطبوع،  مزه، 

خوب است که انسان طیب، در مصرف آن، جانب  
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)احمدزاده و زمانی،    کند روی را رعایت می میانه 

1398.)  
در   کُلُوا  "فرماید»می   قرآنخداوند  النَّاسُ  أَیُّهَا  یا 

حَال الْأَرْضِ  فِی  خُطُواتِ  مِمَّا  تَتَّبِعُوا  ال  وَ  طَیِّباً  لًا 
؛ اى مردم! از آنچه  "الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ 

در روى زمین از حالل و پاکیزه است تناول کنید  
هاى شیطان پیروى ننمایید؛ زیرا که و از وسوسه

 (.168« )بقره/ آیه او دشمن آشکار شما است
ر آیات مختلفی زیست: خداوند د( اصل محیط 2

آسمان   قرآناز   که خلقت  است  کرده  ها، تأکید 
زمین، طبیعت، گیاهان، بارش باران و موجودات  

یک  که هیچدست او صورت گرفته است و اینبه
خلقت است.  از  نبوده  بیهوده  و  عبث  او  های 

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً  »فرماید: خداوند می
آیا گمان برده اید که ما    ؛وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا اَل تُرْجَعُونَ

شما را بیهوده آفریده ایم و به سوى ما بازگشت  
کرد آیه  !نخواهید  )مؤمنون/  همچنین    (.115« 

« ثُمَّ   فرمود:  خَلْقَهُ  شَیْءٍ  کُلَّ  اَعْطَی  الَّذِی  رَبَّنَا 
؛ پروردگار ما کسی است که به هر چیزی  هَدی 

خا راهنمایی  خلقت  سپس  کرده  عطا  را  او  ص 
وَ مِنْ آیاتِهِ یُریکُمُ الْبَرْقَ »  (.50« )طه/  نموده است

بِهِ   فَیُحْیی  ماءً  السَّماءِ  مِنَ  یُنَزِّلُ  وَ  وَ طَمَعاً  خَوْفاً 
  ؛ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

 - آسمان  –قهاى الهى آن است که برو از نشانه
دهد ا نشان مى شمبه   است  امید  و  بیم   ى مایه  که  را

مى  آبى  آسمان،  از  از  و  بعد  را  زمین  که  فرستد 
مى زنده  براى  مردنش  امر  این  در  همانا  کند، 

ت«  هایى قطعى اساندیشند نشانه گروهى که مى 
آیه   کَیْفَ  »  .(24)روم/  الْإِبِلِ  إِلَى  یَنظُرُونَ  أَفَلَا 
وَإِلَى السَّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ  خُلِقَتْ *  

کَیْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ * فَذَکِّرْ  
آیا آنان ؛  إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ * لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ

شده است؟!    نگرند که چگونه آفریده به شتر نمى
آسمان  به  و  نمی   *  چگونه  )نگاه  که  کنند( 

نگرند(  )نمى   هاافراشته شده است؟! * و به کوهبر

چگونه شده   که  برجاى  پا  و  و نصب   *   به   اند؟! 
گسترانیده  زمین)نمی  و  پهن  چگونه  که  نگرند( 

شده است؟! * تو پند بده و یادآورى کن چراکه 
اى و بس * تو  کنندهآورى دهنده و یادتو تنها پند 

- 21)غاشیه/ آیه    «نیستىبر آنان چیره و مسلّط  
مِنَ »  (.71 اتَّخِذی  أَنِ  النَّحْلِ  إِلَى  رَبُّکَ  أَوْحى  وَ 

یَعْرِشُونَ مِمَّا  وَ  الشَّجَرِ  مِنَ  وَ  بُیُوتاً  ؛  الْجِبالِ 
وپروردگارت به زنبورعسل وحى )و الهام غریزى( 

کوه  بعضى  از  که  از کرد  و  درختان  و  ها 
« هایى بسازخانه سازند  هایى که مردم مى داربست

لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ  ».  (68آیه  نحل/) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا 
اللَّهِ لَکُمْ فِیهَا خَیرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیهَا صَوَافَّ  
الْقَانِعَ   وَأَطْعِمُوا  مِنْهَا  فَکُلُوا  جُنُوبُهَا  وَجَبَتْ  فَإِذَا 

سَخَّرْنَاهَا کَذَلِکَ  تَشْکُرُونَ  وَالْمُعْتَرَّ  لَعَلَّکُمْ  و ؛  لَکُمْ 
شترهای چاق و فربه را برای شما از شعائر الهی  

ها برای شما خیر و برکت است، قرار دادیم در آن
که ها( درحالیکردن آن)هنگام قربانی   نام خدا را

ایستادهبه هنگامیصف  ببرید،  پهلویشان اند  که 
ورید  ها بخ)و جان دادند( از گوشت آن  آرام گرفت

و مستمندان قانع و فقیران معترض را نیز از آن 
این کنید،  آناطعام  ما  مسخرتان گونه  را  ها 

به  را  تا شکر خدا  آوریدساختیم  آیه  جا  « )حج/ 
عنوان یکی از  در بین عناصر طبیعت، آب به  (.36

  33شده است. در  ترین نعمات الهی عنوانباارزش
آسمان و    کریم خداوند بعد از خلقت  قرآنآیه از  

کرده است.  زمین به اهمیت آب و خلقت آن اشاره
العاده آب و حیات در  دلیل تقرب فوقبه قرآن در 

ها و زندگی آدمیان را  مورد حیات انسانچندین
نموده که از آسمان نازل گشته است  به آبی تشبیه 

ی  (. همچنین خدوند متعال در آیه45)کهف/ آیه  
ی مائده سفارش سوره  6ی  ی نساء و آیهسوره   43
تطهیر می  و  طهارت  برای  که  و نماید  شدن 

استفاده آماده آب  از  خداوند  عبادت  برای  شدن 
نماییم. بنابراین خداوند آب را عامل و ابزار اصلی  
پیشرفت  با وجود  است. هنوز  داده  قرار  طهارت 
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به آب  تکنولوژی،  و  از علم  یکی  عنوان 

دیدگاه بشر توجه از  های اصلی و قابل کننده پاك
ی دیگری نتوانسته جایگزین آن است و هیچ ماده 

ی زیبایی معرفی کرده  آب را وسیله  قرآنشود.  
سهمیه  اهمیت  بر  نیز  مواقعی  در  و  بندی  است. 

اشاره خاکسار، آب  و  )خاکسار  است  نموده 
 اضْرِبْ   فَقُلْنَا   مُوسَىلِقَوْمِهِ  وَإِذِ اسْتَسْقَى(. »1396

  قَدْ   عَیْنًا   عَشْرَۀَ  اثْنَتَا  مِنْهُ  انْفَجَرَتْفَ  الْحَجَرَ  بِعَصَاكَ
 اللَّهِ  رِزْقِ  مِنْ   وَاشْرَبُوا  کُلُوا  مَشْرَبَهُمْ  أُنَاسٍ  کُلُّ   عَلِمَ

مُفْسِدِینَوَلَ الْأَرْضِ  فِی  تَعْثَوْا  آرید( ؛  ا  یاد  )به  و 
که موسی برای قوم خود طلب آب کرد، به وقتی 

زن، پس دوازده او گفتیم: عصای خود را بر سنگ  
سبطی   هر  و  جوشید  سنگ  آن  از  آب  چشمه 
از آنچه خدا  آبشخور خود را دانست )و گفتیم( 
روزی شما ساخته بخورید و بیاشامید و در زمین 

(.  60« )بقره/ آیه  انگیزی و فساد نپردازیدبه فتنه 
به عالوه نیز  خاك  آب،  اولیه بر  ماده  ی  عنوان 

ان بدن  نهایی  جایگاه  و  انسان  از خلقت  سان 
مادی  نیازهای  تمام  تقریباً  که  است  عناصری 
انسان را در خویش نهفته دارد، از طرفی در مورد 

تواند جایگزین آب و عامل مهمی مانند تطهیر می 
فرایض   انجام  برای  انسان  آمادگی  و  پاکی 

فرمودند: دینی )ع(  صادق  امام  شود.  اش 
قرار پاکیزه  را  خاك  متعال  داد  »پروردگار 

ه که آب را پاکیزه قرار داد« )خاکسار و  گونهمان
 (. 1396خاکسار، 

در  3 مهم  اصل  یک  انصاف:  و  عدالت  اصل   )
کشاورزی پایدار و ارگانیک اصل عدالت و انصاف  
زندگی   برای  مطلوب  شرایط  ایجاد  است. 
و   منصفانه  برخورد  و  روستائیان  و  کشاورزان 
نکاتی   جمله  از  موجودات  و  طبیعت  با  عادالنه 

د که  ارگانیک است  و  پایدار  کشاورزی  ر 
  قرآنگیرد. خداوند در  موردتوجه شدید قرار می

طبیعت  و  موجودات  تمامی  آفرینش  بر  کریم 
با  براساس عدالت و قسط تأکید دارد و خود را 

می معرفی  مردم  به  عادل  به صفت  عنوان کند. 
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ  فرماید: »می   قرآننمونه خداوند در  

  لَاو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ  وَأُولُ  وَالْمَلَائِکَۀُ  هُوَ  إِلَّا  هَلَا إِلَ
خود ؛  الْحَکِیمُ  الْعَزِیزُ  هُوَ  إِلَّا  إِلَهَ یکتایی  به  خدا 

گواهی دهد که جز ذات اقدس او که نگهبان عدل  
و   فرشتگان  و  نیست،  خدایی  است  درستی  و 
دانشمندان نیز به یکتایی او گواهی دهند؛ نیست  

«  دایی جز او که )بر همه چیز( توانا و داناستخ
إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّۀٍ  »  .(18)آل عمران/ آیه  

یُؤْتِ  یُضَاعِفْهَا  حَسَنَۀً   تَکُ  و َإِنْ  أَجْرًا  لَدُنْهُ  مِنْ  وَ 
ذرّه ؛  ظِیمًاعَ مقدار  به  به خداوند  ستم  ای  کسی 

گرداند و )به نکند، و اگر عمل نیکی باشد زیاد  
« )نساء/  نیکان( جانب خود مزدی بزرگ عطا کند

خداوند همچنین از انبیاء، اولیا و سایر    (.40آیه  
خواهد که به عدل داوری و رفتار کنند.  مردم می

أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ    لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ»
النَّ  وَ لِیَقُومَ  بِالْقِسْطِ  الْمِیزَانَ   الْحَدِیدَ  و َأَنْزَلْنَااسُ 

  مَنْ   اللَّهُ  وَ لِیَعْلَمَ  لِلنَّاسِ  وَ مَنَافِعُ   شَدِیدٌ  بَأْسٌ  فِیهِ
مانا ما ؛ هإِنَّ اللَّهَ قَوٌِیّ عَزِیزٌ  بِالْغَیْبِ  وَ رُسُلَهُ  یَنْصُرُهُ

پیمبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با  
دل نازل کردیم تا مردم  ایشان کتاب و میزان ع

راستی و عدالت گرایند، و آهن )و دیگر فلزات(  به
آن در  که  هم  را  و  کارزار(  و  )جنگ  هم سختی 

حفظ   برای  )نیز  است  مردم  بر  بسیار  منافع 
و   خدا  که  شود  معلوم  تا  و  آفریدیم،  عدالت( 
کرد؟  یاری خواهد  که  قلبی  ایمان  با  را  رسلش 

مقتدر )و از یاری  چند( که خدا بسیار قوی و )هر
بی استخلق  آیه    «نیاز(  مفهوم    (.25)حدید/ 

نعمت  و  طبیعت  با  داشتن  عادالنه  های برخورد 
الهی در این است که در استفاده از این نعمات 

گیری از ترتیب امکان بهره اسراف نگردد و به این
نعمت  و  به طبیعت  انسانهای خداوند  و سایر  ها 

خ گردد.  فراهم  موجودات  در  سایر    قرآن داوند 
نعمت  حفظ  اهمیت  بر  از  بارها  جلوگیری  و  ها 

اسراف و  اسراف  و  داشته  تأکید  را اسراف  کاران 
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در  به خداوند  است.  کرده  نکوهش   قرآنشدت 

کُلِّ    فرماید: »می  عِنْدَ  زِینَتَکُمْ  بَنِی آدَمَ خُذُوا  یَا 
تُسْرِفُوا   وَلَا  وَاشْرَبُوا  وَکُلُوا    حِبُّ یُ  لَا  إِنَّهُمَسْجِدٍ 

ای فرزندان آدم، زیورهای خود را در ؛  الْمُسْرِفِینَ
به  عبادت  هر  و مقام  بخورید  و  برگیرید  خود 

را  مسرفان  خدا  که  مکنید،  اسراف  و  بیاشامید 
های در آموزه   .( 31« )اعراف/ آیه  دارددوست نمی 
ها  مورد انسان  اجرای عدالت در  تنها بر اسالمی، نه 

رفتاری با حیوانات درباره خوشتأکید شده، بلکه  
و اجرای عدالت و پرهیز از ظلم و جور در حق  

سفارش به آنان  است.  شده  متنوعی  عنوان  های 
)ع( در آغاز خالفتش در اولین   حضرت علینمونه  
به ـ    خطبه و  که  مهم  مسائل  به  معمول  طور 

فرماید: »با مردمان  شودـ میضروری پرداخته می 
پرهیزگار به  شهرها،  شما  و  زیرا  کنید،  رفتار  ی 

می قرار  بازخواست  برابر  مورد  در  حتی  گیرید 
پیامبر    (. 1397البالغه،  )نهج   ها و حیوانات«آبادی 
جایی بسته شده )ص( شتری را دید که به   اکرم

داشت،  قرار  پشتش  بر  هنوز  بارش  و  جهاز  و 
حضرت پرسید: صاحب این شتر کجاست؟ به او  

شیخ  .  است آماده کندبگویید تا خود را برای بازخو
دهد: یعنی چنین توضیح می   این روایت را  صدوق

خود را برای بازجویی در روز قیامت آماده نماید،  
و  است  بر حیوان  ظلم  بار،  زیر  بستن شتر  زیرا 

که قیامت فرارسد حیوان در مقام شکایت  هنگامی 
دارد: گناه  از صاحبش، در پیشگاه الهی عرضه می 

تم کردی؟ پس خدای  من چه بود که به من س 
 (.  1363حرعاملی، ) تعالی دادم را از تو بستاند

آیات  4 اساس  بر  مراقبت:  و  دقت  اصل    قرآن ( 
زیست آیاتی از آیات خداوند است و  کریم، محیط 

زیست و گیاهان،  ی مهم در رابطه با محیط مسئله
... حفاظت از این منابع    جانوران، آب و خاك و

و   دقت  رعایت  و  این خدادادی  از  مراقبت 
و   قرآندر  هاست.  نعمت کردن  نابود  از  کریم 

محیط به تخریب  )تجاوز(  زیست  اعتداء  عنوان 

که رفتار برده شده است و بر این اساس کسانی نام 
زیست داشته باشند، از ناشایست نسبت به محیط 

بود خواهند  محروم  خداوند  محبت  و  . رحمت 
در   »می   قرآنخداوند  کَفَرُوا  فرمایند:  وَالَّذِینَ 

أُول  بِآیَاتِنَا  ؛ و کسانی  الْجَحِیمِ  أَصْحَابُ  ئِکَوَکَذَّبُوا 
های ما را انکار و که کفر ورزیدند و آیات و نشانه

ها یاران دوزخند« )مائده/ آیه تکذیب نمودند آن
(. پیامیر اکرم )ص( نیز فرمودند که: »از زمین  86

نید،  )آب، خاك و آنچه در آن هست حفاظت ک
)عقیقی  درستی به شماست«  مادر  آن  که 

 قرآن (. خداوند در  1397شاهوردی و همکاران،  
نعمت برابر  به شکرگزاری در  از  کریم  الهی  های 

محیط شکرگزاری  جمله  دارد.  تأکید  زیست 
ای از اصل دقت و مراقبت نیز باشد  تواند نشانه می 

از  مراقبت  و  دقت  نهایت  با  شکرگزار  فرد  زیرا 
برد و شده توسط خداوند بهره می داده  های نعمت

در   خداوند  است.  نعمات  این   قرآنقدرشناس 
»می  طَیِّبًا  فرماید:  حَلَالًا  اللَّهُ  رَزَقَکُمُ  مِمَّا  فَکُلُوا 

تَعْبُدُونَ إِیَّاهُ  کُنْتُمْ  إِنْ  اللَّهِ  نِعْمَتَ   پس؛  وَاشْکُرُوا 
شما )مؤمنان از حال آنها عبرت گیرید و( از آنچه 

تناول   خدا داده  قرار  شما  طیّب  و  روزی حالل 
  جای آرید اگر حقیقتاً کنید و شکر نعمت خدا به

 (.  114« )نحل/ آیه پرستیدخدا را می
 
 گیری  نتیجه -4

برای  تقاضا  افزایش  و  جمعیت  افزایش  با 
بهمواد کشاورزی  محصوالت  تولید  شدت غذایی، 

این برای  کرد.  پیدا  سبز افزایش  انقالب  منظور 
نهاده  با مصرف  را  شیمیایی  سموم  و  هدف  ها 

تنها چند  حداکثر اما  تولید پیشنهاد کرد.  کردن 
استفاده  از  پس  بی سال  و ی  سموم  از  رویه 

آلودگینهاده  شیمیایی،  و  های  آب  منابع  های 
ها مختلف، طغیان آفات خاك، گسترش بیماری 

گیاهی، فرسایش و شوری خاك و پیامدهایی از 
تنها میزان تولید افزایش تا نه  شددست موجباین
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از   سوء  آثار  درازمدت  در  بلکه  نکند  پیدا 

پیکره فعالیت  بر  کشاورزی  محیط های  زیست ی 
بهباقی  و  پایدار  کشاورزی  آن  بماند.  دنبال 

های مدیریتی بودند  کشاورزی ارگانیک، سیستم 
نگرانی  و  مشکالت  بر چنین  غلبه  برای  های  که 

های کشاورزی از  ت جهانی مطرح شدند تا فعالی 
مقرون اقتصادی  اجتماعی بهنظر  نظر  از  صرفه، 

محیط مورد نظر  از  و  و قبول  مناسب  زیستی 
مطلوب باشند. محققان و پژوهشگران مختلف بر  
سر اصول کشاورزی پایدار و ارگانیک تفاهم نظر  

آن اعتقاد  به  سالمتدارند.  حفظ ها  غذایی، 
انصاف و دقت زیست )اکولوژی(، عدالت و  محیط 

مهم  جمله  از  مراقبت  کشاورزی  و  اصول  ترین 
اصول   هرچند  هستند.  ارگانیک  و  پایدار 

شده برگرفته از دانش بشری است اما این مطرح 
کریم که کتاب راهنمای همیشگی قرآناصول در  

کریم    قرآناست نیز مورد تأکید قرار گرفته است.  
ردم  طور دائم نکاتی را به مکتابی زنده است و به

و تازگی   قرآنی  دهد. پیامبر اکرم دربارهارائه می
کرده اشاره  شگفتی آن  که  هرگز   قرآنهای  اند 

نمی نوآوری تمام  و  کهنگی  شود  به  آن  های 
شیرازی،  نمی )مکارم  منابعی  1374گراید   .)

و احادیث پیامبر اکرم و ائمه اطهار   قرآنهمچون  
فعالیت  جایگاه  اهمیت  بر  و  )ع(  کشاورزی  های 

اند و کشاورزی را فعالیتی  کشاورزان تأکید کرده
می  مفید  و  بادها،    قرآندانند.  مقدس  وزش  به 

بارش باران و رویش گیاهان اشاره کرده و خداوند 
کرده است.  را قادر مطلق بر چنین اموری معرفی

بودن بودن، طیب و سالم بر حاللعالوه  قرآندر  
مرد از  و  گرفته  قرار  تأکید  مورد  نیز  م غذا 

توجهمی  به سالمت غذایی  که  با خواهد  و  کرده 
را   مناسب  و  سالم  غذای  بیشتری  دقت  و  تأمل 

بر اصل سالمت، در  برای خود تهیه کنند. عالوه 
محیط   قرآن جایگاه  اهمیت  قدرت  به  و  زیست 

شده است و  خداوند در آفرینش موجودات اشاره
را  آفرینش را عبث و بیهوده ندانسته بلکه آن   قرآن
داند.   هدفمند و آیتی از آیات قدرت خدا میکامالً

بودن خود اشاره کریم به عادل   قرآن خداوند در  
داشته و انبیاء و اولیای الهی و مردم را به رفتاری 

می دعوت  قسط  و  عدل  اساس  نکته بر  ی کند. 
با   انصاف  با  توأم  و  عادالنه  برخورد  در  مهم 

زیست و جانداران در این است که  طبیعت، محیط 
بهره آندر  از  خداوند برداری  نگردد.  اسراف  ها 

کاران را  شدت اسرافضمن اشاره به این نکته به 
ترتیب به رفتار عادالنه کند و به ایننکوهش می 

ی انسان با سایر جانداران تأکید دارد.  و منصفانه 
اصل دقت و مراقبت نیز از اصول مهمی است که  

قرار تأکید  مورد  دانشمندان  است.  گرفتتوسط  ه 
ی ها و نحوه نیز خداوند ضمن بیان نعمت  قرآندر  

آن نعمتخلقت  از  مراقبت  و  حفاظت  بر  ها  ها 
تأکید دارد و در این راستا به شکرگزاری و اهمیت 
آن اشاره نموده است. بنابراین در مجموع هرچند 

سال پیش نازل شده است و    1440حدود    قرآن
مطلبی   پایدار  و  ارگانیک  است  اصول کشاورزی 

چندین در  محققان  دست  که  بدان  پیش  سال 
همانیافته اما  آیات  اند  که  نشان   قرآنطور  نیز 

زیست و طبیعت و نقش  دهد، اهمیت محیط می 
منابع   این  از  حفاظت  و  شکرگزاری  در  انسان 

توسط   که  است  قرن   قرآنمطلبی  چندین  در 
اشاره بنابراین  است.  شده  مطرح    قرآنی  پیش 

به   و  کریم  پایدار  کشاورزی  اصول  و  مفاهیم 
ای از اعجاز  عنوان گوشهتواند به ارگانیک نیز می 

 شمرده شود.   قرآنعلمی 
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 و علوم طبیعی با رویکرد کشاورزی قرآن 

 
 زوارق فرشید مظلوم 

 

 ( f.mazloom49@yahoo.com مسئول:  )نویسنده استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه

 چکیده 
 برهان،   هایشیوه  انواع  از  خود  هدایتی  اهداف  راستای  در  که  است  متعال  خدای  سوی  از  گر  هدایت  کتابی  قرآن 

  علمی  مطالب  به  آیه  هزار  از  بیش  قرآن  در.  است   کرده  استفاده  علمی   هایاشاره   و  نیکو  روش  به  جدل  موعظه،
  از  ،قرآن  .میباشد  دام  پرورش  و   زراعت  و  نباتات   و  طبیعی  علوم   با  ارتباط   در   آنها  از   بخشی  که   میباشد  مربوط
 آیات   در  خداوند.  است  کرده  معطوف  زندگی  در  طبیعی  منابع  ارزش  و  اهمیت  به  را  بشر  توجه  نزول،  ابتدای  همان

  و   بادها   جریان  نقش  از   بار،  نخستین  برای  جاودانه  کالم  این.  است  نموده  تشویق  کشاورزی  به  را  انسان  مختلف
 اطالعات  به   که  است  کتابی  اولین  قرآن  ،  دیگر   عبارت  به  است؛   آورده   میان  به   سخن  کشاورزی  در  آن  اقسام

 ای  هدیه   زراعت،  و   کشاورزی  .است  نموده  توجه   دارد،   کشاورزی   با  نزدیکی   رابطه  که  جوی   تغییرات  و  هواشناسی
  کشاورزی ..  برسد   مطلوب  کمال  به  بتواند  و  باشد  داشته  زندگی  قدرت  بشر  آن  وسیله  به  تا  انسان  به  زمین  از  است
  کشاورزی   پیشرفت  زیرا  دارد؛   آن  مورد   در  بسیاری  تأکید  اسالم   رو   این  از  است  انسان  تغذیه  اصلی  منابع  از   یکی
  علمی  ناشناخته  مسائل  بیان  جهت  از  اعجاز   .بود  خواهد  جامعه   سیاسی  بلکه  و  اقتصادی   استقالل  در  مهمی  پایه
 حرکت   ;(2رعد،)  آسمانی  کرات  در  دافعه  و  جاذبه  قوه  توازن  ;( 88  ،نمل)  زمین  حرکت  از  خبر:  مانند  قرآن  عصر   در

 زوجیت  ;(29،شوری )  دیگر   کرات  در  زندگی  ;(47  ،ذاریات )  جهان  گسترش  ;( 40  و   38  ،یس )  شمسی   منظومه 
  سعی  مقاله  این  در  .میباشد   همگان  اذعان  و  تائید  مورد ...  و   ;( 43  نور،)  تگرگ   و   باران  نزول  علل;( 53  ،طه)  گیاهان
 مقدس،   شغلی  بعنوان  کشاورزی  معرفی  و  کشاورزی،  اهمیت  و  قرآن  طبیعی،  علوم  و  قرآن  موضوعات   به  شده

 پرداخته   دام  پرورش  و   قرآن  و  قرآن  در  کشاورزان  و  کشاورزی   منزلت  و  فتیلت  خداشناسی،  درس  کشاورزی
 . شود

 

 ،کشاورزی،علوم طبیعی،زراعت،پرورش دامقرآن ها : کلیدواژه
 

 مقدمه:
مربوط  بیش از هزار آیه به مطالب علمی    قرآندر  
علوم  می  با  ارتباط  در  آنها  از  بخشی  که  باشد 

تمام گیاهانی    باشد.طبیعی و نباتات و زراعت می
می  زمین  از  در  رویند  که  اشاره    قرآنو  آنها  به 

آیت روشنی از عنوان  ه باز هر نظر مهم و گردیده  
  قرآن باشند. گیاهانی که در  عظمت خداوند می 

از   نام برده شده هم  آنها  از  نظر خواص و  کریم 
کاربرد و هم از نظر اشاره به رویدادها و اتفاقاتی 
که همراه با نام این گیاهان آمده نیز از اهمیت  

از همان ابتدای نزول، ،  قرآن  .ای برخوردارندویژه
شر را به اهمیت و ارزش منابع طبیعی در توجه ب

کردهزندگی   آیات   معطوف  در  خداوند  است. 

تشویق نموده است.    به کشاورزی   انسان را  مختلف
نقش   از  بار،  نخستین  برای  جاودانه  کالم  این 
سخن  کشاورزی  در  آن  اقسام  و  بادها  جریان 

اولین   قرآندیگر،  عبارت    میان آورده است؛ بهبه
کتابی است که به اطالعات هواشناسی و تغییرات 
  جوی که رابطه نزدیکی با کشاورزی دارد، توجه 

ا  قرآنهدف    . است  نموده بیان  ین مطالب در  از 
درجه اول همانا بیدار کردن اندیشه انسان و توجه  
ساختن   بیدار  و  الهی  صفات  و  توحید  به  دادن 

هاست، اما تفکر عمیق در این آیات وجدان انسان
دهد. می  یاری  کشاورزی  بهبود  در  را  ما  تواند 
در به گیاهان  و  کشاورزی  حیاتی  نقش  سبب 

ی مسئله  پژوهان به بررس  قرآنها،  زندگی انسان
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در   گیاهان  و   .اندپرداخته  قرآنکشاورزی 

هدیه زراعت،  و  به  کشاورزی  زمین  از  است  ای 
به  تا  داشته  انسان  زندگی  قدرت  بشر  آن  وسیله 

. کشاورزی اشد و بتواند به کمال مطلوب برسدب
رو یکی از منابع اصلی تغذیه انسان است از این

زیرا   دارد؛  آن  مورد  در  بسیاری  تأکید  اسالم 
استقالل  پ در  مهمی  پایه  کشاورزی  یشرفت 

بود.  خواهد  جامعه  سیاسی  بلکه  و    اقتصادی 
برکشاورزان گنجینه زمینهای خداوند  اند؛ روی 

ها، گلها و گیاهانی  ها، میوه چه از آب و خاك، دانه
از می بر بخشی  و  خوراك  سویی  از  که  آورند 

نیازمندی  دیگر  و  فراهم  پوشاك  را  آدمیان  های 
ومی  طراوت   آورد  و  زیبایی  زمین،  به  طرفی  از 
امیدمی  و  شادابی  آدمیان  به  و  این   .بخشد  در 

مقاله کوتاه سعی گردیده که با استفاده از برخی  
السالم است سخنان معصومان علیهم   و  قرآنآیات  

کشاورزی  درباره  این   که  اهمیت  گردیده  بیان 
 تر گردد. بخش برای خوانندگان روشن 

 و علوم طبیعی  قرآن
باشد که در ای می المعارف گونهکتابی دائره   قرآن

آن حقایقی از اسرار جهان طبیعت را آشکار شده 
اثر پیشرفت علم   حقایقی که بشر امروز بر  است.

است، شده  نائل  آن  و  به کسب  الفاظ  لفافه   در 
این خود    و  آمده است.  قرآندر   رمعنا،عبارات پ

این کتاب آسمانی.   دلیل محکمی است بر اعجاز
جغرافیا ویا    کتاب نجوم یا ،قرآن باید ذکر کرد که

علوم پیرامون  کتاب   نیست؛ طبیعی کتابی  بلکه 
و است  در  های نمونه   خداشناسی  که  متعددی 

آمده است برای شناخت    قرآنمورد طبیعت در  
  نیز برای اثبات حقانیت و   و یقدرت و عظمت اله

اعجاز   بیان   . باشدمی  قرآنجنبه  به  اکنون 
 :پردازیمهایی مینمونه 

 اشاره به عمل لقاح توسط باد:  -1
و  "(  22)سوره حجر، آیه    "و أرسلنا الریاح لواقح"

ها پس از  قرن  ."ما بادها را عامل لقاح قرار دادیم

بادها شناسان پی به اثر  بود که زیست  قرآننزول  
از   این  و  گیاهان شدند  در  لقاح  عمل  انجام  در 

که  باشد.می  قرآنمعجزات   اینجاست  جالب  و 
بارور کردن   تحقیقات نشان داده است که بادها در

نیز نقش اصلی دارند.   ابرها و بارش برف وباران 
آب تبخیر  مراحل  تمام  و  های در  سطحی 

جابجایی  حرکت و  تشکیل  و  آب  بخارات  دادن 
اساسی را ایفا  بارورکردن ابرها ، باد نقشابرها و  

نه .  کندمی  بادها  گیاهانپس  تلقیح  عامل    تنها 
بارور اند،ونباتات و  بلکه عامل  وانزال  ابرها  کردن 

حدود چهار   .باشندآسمان نیز می  ریزش باران از
بزرگترین منجمین و   قرن پیش گالیله، از  یکی 
را متحرك  به جرم اینکه زمین   دانشمندان اروپا،

محکوم به مرگ شد. در آن زمان اروپا  خوانده بود، 
قرون تاریک  می دوران  را  آنان  وسطی  گذراند. 

ساکن    مدعی بودند که زمین مرکز جهان است،
به اجرام  دیگر  و  میاست  آن  و دور  چرخند 

زمین واتیکان مرکز  عصر   قرآناما    .نیز  در 
ها پیش از محکومیت گالیله، گاه  قرن   جاهلیت و

دیگر    صراحت زمین و ه اشاره وکنایه و گاه به ب
در آیه    قرآن  .داندکرات و کائنات را متحرك می 

به  15 را  زمین  ملک  تشبیه    »ذلول«  سوره 
بهمی  ذلول  که  کند.  است  رامی  شتر  معنای 

 در  .آزاردسوارش را نمی  کند وحرکت می همواره

گهواره  سوره نباء آنرا به   6 سوره طه و آیه  53آیه  
روشن است که خصوصیت اصلی  . کند تشبیه می 

حرکت  است تؤام گهواره  آن  آرامش   قرآن .  با 
آیات  عالوه در  این  یس    40 تا  38بر  سوره 

خداوند در  .  داندماه را نیز متحرك می   خورشید و
تجری    قرآن )والشمس  به:  دارد  اشاره  کریم 

والقمر قدرنه   لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم
الشمس منا ال  القدیم  کالعرجون  عاد  حتی  زل 

ان تدرك القمر وال اللیل سابق النهار   ینبغی لها
خورشید بسوی قرار    وکل فی فلک یسبحون( و

خویش است گاه  خدای    این.  روان  فرمان 
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دانا  و   هاییمنزل   ماه برای   و   است پیروزمند 

شاخه خشک خرما، باریک   همانند کردیم تامقدر 
 (آخر ماه های قمر شب  تشبیهی است برای  شود

 را نسزد  خورشید را نسزد که به ماه رسد و شب
بر گیرد که  پیشی  مداری   و روز  در  یک   هر 

فرمایند:  می   قرآنخداوند همچنین در  (.  شناورند
انا والمغارب  المشارق  برب  اقسم    لقادرون(  )فال 

به پروردگار   )پس سوگند  سوره معارج(  40)آیه  
این آیه    .تواناییم( ما ها که  ها و مغربهمه مشرق

دارد؛ اشاره زمین  بودن  کروی  به  چراکه   صریح 
حرکت  کرویت و در نتیجه مغرب، تعدد مشرق و

است زمین  امروز    قرآن.  وضعی  که  آنچه  به 
شده است  عمومی کشف عنوان نیروی جاذبهتحت

را در جای   ستارگان وسیارات  و کائنات و اجرام و
و  وقانونمند    خود  منظم  حرکتی  نگاه  تحت 

 کند، حفظ می  دارد و فاصله آنها را به تناسب می 

این نیروی جاذبه را    قرآن.  نیز تلویحاً اشاره دارد
: گویداست می  های نامرئی تشبیه کرده به ستون 

عمد بغیر  السموات  رفع  الذی  ترونها(  )اهلل 
آسمان )خداوندی  که  رااست  ستونی   هیچبی ها 

ببینید، که آن رعد(.   2)آیه    برافراشت(  را    سوره 
زیاد بوده که در باال   قرآنالبته چنین مواردی در  

به چند مورد اشاره گردید و از جمله موارد دیگر  
بهمی  میکروارگانیسم توان  کودهای  وجود  و  ها 

بندی  ، طبقه 95سبز بیولویک در سوره انعام آیه  
در   داربستی    قرآنگیاهی  آیه، کاشت  در همان 

در   آیه    قرآندرختان  انعام  سوره  ،  141در 
در سوره   قرآنشناسی در  های علمی خاكروش

های تکثیرجنسی و غیرجنسی ، روش4رعد آیه  
آیه   انعام  سوره  در  های روش  ،99گیاهان 

روشجوانه و  گیاهان  در  بذر  تکثیر زنی  های 
پدیده  و  گیاهان  در  کلروفیل  وجود  گیاهان، 

داری و های نگهفتوسنتز در گیاهان سبز، روش
کردن محصوالت کشاورزی در سوره یوسف سیلو
 هامیوه   و   گیاهان  بسیاری   داروئی  خواص  و  47آیه  

  آیات   مریم  سوره  در  خرما  و  انگور  زیتون،  جمله  از
که کلیه این اشارات علمی اشاره کرد    26  و  25

ترین کاربردن پیشرفته ه پس از چندین قرن و با ب
مایشگاهی و میکروسکوپی  وسایل و تجهیزات آز

آمده  تعبیر  بدست  به  که  هایی نشانه   قرآناند 
یقینشان بر  تا  ایمان  اهل  برای  افزوده    هستند 

دالن تا بر مسیر حق  گردد و آیاتی است بر سست 
 بازگردند. 

 و اهمیت کشاورزی  قرآن
  و نموده    تاکید  اره بر اهمیّت کشاورزیوهم  قرآن

و   بهمقام  را  کشاورزان  و منزلت  نمایانده    مردم 
  راه  این  ـ  السالمعلیهم   ـ  معصوم  امامان  پیامبر و

  مانند بی   و  رسا  تعابیر  با  و  رساندند  فرجام  به  را
 همه   و  اندگفته   مردم  برای   را  کشاورزی  ارزش
  را  اسالمی  تمدّن  تاریخ  انصاف  سر  از  کهآنان

  اشاره   بدان  کمدست   اندنگاشته   گذرا  هرچند
  قرآن نشده  درك های جنبه   گفت  باید  اما  اندکرده

است. برابر  این  قرآن  چندین  با  کتاب کریم  که 
اقتصادی نیست، ولی در آیات فراوانی انسان را به 

بیشتر آبادانی  راه  در  زمین  روی  بر  و   تالش 
رساندن به دیگران دعوت و راهنمایی کرده بهره 

به  را  انسان  خداوند  آیات،  از  برخی  در  است. 
ردمان برای استفاده صحیح  کشاورزی و تشویق م

فرماید:  محصوالت کشاورزی اشاره کرده و می از  
 »... فاطر السماوات واالرض و هو یطعم و الیطعم

است و او به خلق  ...؛ آفریننده آسمان و زمین خد
می روزی  و  بی طعام  طعام  از  و خود  نیاز  بخشد 

کشت و   ( و در بعضی آیات جریان1)  ...«  است
به  زمین  از  گیاهان  نمونهروئیدن  از عنوان  ای 

انسان قدرت   آگاهی  و  بصیرت  مایه  و  ها الهی 
است. معرفی اساسی 2)  شده  و  کلیدی  نکته  و   )

رویاننده  و  زارع  را  خود  خداوند  که  است    این 
معرفی کشاورزی  محصوالت  و  و گیاهان  کرده 

  ها را به تدبر در این مسئله فراخوانده است. انسان
در (3) هرآنچه  آسمانی جاودانه،  مورد این کالم 
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می  کشاورزی  و  برای کشت  و  کرده  ذکر  باشد 

ها و اقسام آن در  بار، از نقش جریان بادنخستین 
به  بهکشاورزی سخن  آورده،   قرآنعبارتی،  میان 

به اطالعات هواشناسی و   اولین کتابی است که 
کشاورزی  با  نزدیکی  رابطه  که  جوی  تغییرات 

 . (4) توجه نموده است. دارد؛

 عنوان شغلی مقدس هب قرآن کشاورزی از منظر 
از آن را    جهتکشاورزی  غذایی جامعه  مواد  که 

می  شغل تهیه  از  یکی  الهی کند،  مقدس  های 
آبادشناخته  و  کردن زمین خواسته و شغل  شده 

اساساً  است.  بوده  الهی  جزو   پیامبران  هم  کار 
قوانین طبیعت است و هم جزء قوانین شریعت و 
دین. و خداوند روز را برای کسب معاش و روزی  

است برای 5)  قرارداده  را  ثروت  منابع  همه  و   )
( و در زمین  6)  انسان و در خدمت او آفریده است

قرارداده  باغ  انگور  و  خرما  نخل  از  آن  ها  در  و 
دم از میوه  کرده است تا مرهای آب جاری  چشمه
باغ  را شکر کنند.آن  تناول کنند و خدا  (  7)  ها 

را چنان    امام صادق نان  فرمودند: »خداوند  )ع( 
با نیروی کار و مهارت و تالش   قرار داد که جز

کاری مشغول شود و از دست نیاید تا انسان بهبه
زدگ رفاه  گستاخی  و  بیکاری  و پیامدهای  ی 

بازماند  از  .(8)  «بیهودگی    قرآن دیدگاه    بنابراین 
الزم  زندگی  ادامه  برای  انسان  نیاز  مورد  آنچه 

معنای آن  در زمین مهیا است اما این امر به است،  
نیازمندی  کلیه  که  به نیست  انسان  صورت های 

کار و تالش در اختیار اوست بلکه  بالفعل و بدون
به بدین  با  باید  انسان  که  است  کارگیری  معنا 

در   و  آبادانی  و  عمران  و  روحیه  خالقیت  سایه 
طبیعت   منابع  از  را  خود  روزی  تالش  و  ابتکار 

آورد.به صاد  دست  میان  امام  در  فرموند:  )ع(  ق 
هیچ محبوبکارها  خداوند  نزد  از  کاری  تر 

خداوند و  نیست  را   کشاورزی  پیامبری  هیچ 
که کشاورز بود مگر ادریس که برنینگیخت جز آن

بیان زی9کرد )ی می خیاط و در  فرمود(  ه باتری 

گنج  »کشاورزان  مردماست:  بهترین  های  و  اند 
را از دل زمین بیرون کارند و خداوند آنچیز را می 

ن مقام را نزد  آورد. اینان در روز قیامت برتری می 
به و  دارند  شناخته  خداوند  مردم  بهترین  عنوان 

فرخنده   عنوان افرادروز آنان به شوند و در آنمی 
برخورداری از (.  10)  «گیرندو خجسته لقب می 

نشاط   الزمه  مناسب،  تغذیه  و  خوب  معیشت 
جسم و روان بوده و در زندگی مادی و معنوی 
»نان«   اسالمی  ادبیات  در  است.  مؤثر  انسان 
سمبل معاش معرفی شده و از آن به احترام یاد  

اسالممی  گرامی  پیامبر  می  کنند.  فرماید:  )ص( 
و    میان ما  »خدایا! نان را برای ما مبارك فرما و

که اگر نان نباشد نه توان آن جدایی نینداز؛ چرا
رو طاقت  نه  و  داشت  خواهیم  خواندن  زه  نماز 

رو . از این(11)  «گرفتن و نه رغبت انجام واجبات
دیگران می  تغذیه  و  معاش  تأمین  گفت  توان 

به عبادت و بندگی نوعی عبادت   همانند پرداختن
در کشاورز با توکل بر خدا پای    رود.شمار می به

کند  نهد و تالش و کوشش می راه مقدس میاین
به  هم  را  نتیجه تالش خویش  می و  بیند،  خوبی 

در تفسیر آیه شریفه   )ع(  هم چنانکه امام صادق
فرمودند:   المتوکلون«  فلیتوکل  اهلل  »وعلی 

هستند« کشاورزان  مومنان،  از    (12)  »منظور 
کشاورزان کارهایی که مربوط به آنها است انجام  

کارند و بقیه  پاشند و درخت مید؛ بذر می دهنمی 
می  خداوند  دست  در  را  از  کارها  اگر  که  دانند 

و   ضایع  تالششان  تمام  نشود،  عنایتی  او  ناحیه 
بی سعی بهشان  بود.  خواهد  همین  ثمر  دلیل 

ای که میان کشاورز و طبیعت وجود ارتباط ویژه
انتظار هدیه  ای از سوی خدا دارد، هر لحظه در 

مام زندگی و تالششان با توکل به خداوند بوده و ت
آسمان، .  گذردمی  از  باران  انتظار  چشم  آنان 

مساعد   شرایط  زمین،  از  گیاهان  خوب  رویش 
ها و غیره هستند و این  جوی، به بار نشستن دانه 
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بزرگ   یکتاپرستانی  آنان  از  ایمان  و  کار  پیوند 

 سازد.می 

 کشاورزی درس خداشناسی 
در   متعال  نماد   قرآنخداوند  را  گیاهان  رویش 

فرماید: »یخرج الحی من  رستاخیز دانسته و می 
المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی االرض  

زنده را از مرده و مرده را از زنده   ...؛  بعد موتها
بیرون آورد و زمین را پس از فصل خزان و مرگ  

( انسان وقتی به  13...« )  گیاهان باز زنده گرداند
جانی را  نگرد گویی جسم بی می   سرزمین خشکی

پراکند.  هر سو می بیند که باد ذرات آن را بهمی 
آن از  میبعد  فرا  بارش  فصل  و  که  رسد، سبزی 

برمی  سر  خاك  از  در  نشاط  حیات  روح  و  آورد 
می دمیده  زمین  خشک  کشاورز  کالبد  شود. 

یاد رستاخیز  تواند با دیدن رستاخیز طبیعت بهمی 
تر و اعتقادش به معاد راسخ  آخرت افتاده و ایمان

شود. هر جلوه از طبیعت کالس درسی است که  
می  اخالق  و  طبیعت  معرفت  سبزی  آموزد؛ 

به  .  کندهایشان را سبز می دل بخشندگی زمین 
می  کرامت  رسیدن آنها  و  باران  انتظار  آموزد. 

تعلیم   آنها  به  را  پایداری  و  محصول درس صبر 
دانهمی  از  جوادهد.  از  پس  که  با نهای  زدن 

می  بیرون  سخت،  زمین  درس  شکافتن  آید، 
انسان در  آموزد؛ درسمقاومت می  اگر  که  هایی 

مقرب   بپوشاند  عمل  جامه  آنها  به  خود  زندگی 
می  الهی  آن    شود.درگاه  در  آنچه  هر  و  جهان 

ای است که قدرت، زیبایی، تدبیر و است، آیینه 
توان در آن مشاهده کرد.  حکمت خداوند را می

داده  کریم بارها به این نکته توجه   قرآنخداوند در  
اوست  هم  »و  است:  فرموده  خود  معرفی  در  و 

که از آسمان باران فرو فرستاد تا هر نبات  خدایی
ها را از زمین بیرون آوریم  را از آن برویانیم و سبزه 

هایی که بر روی هم چیده ها و دانهو در آن سبزه
هم  های به ا خوشهشده پدید آوریم و از نخل خرم

های انگور و زیتون و انار  پیوسته برانگیزیم و باغ 

هم است خلق  که برخی شبیه و برخی نامشابه به 
که میوه آن پدید  ها هنگامی کنیم. شما در آن باغ 

( بنگرید«  تعقل  به چشم  برسد  و  اگر    .(14آید 
انسان با چشم بصیرت و با فطرتی پاك به طبیعت  

ا تقویت و ایمانش بیشتر  بنگرد اعتقادش به خد
 شود.می 

 و روایات  قرآن از منظر فتیلت کشاورزی 

را  ابوالبشر  آدم  چون  روایات  از  برخی  برپایه 
خداوند از بهشت راند و پا به عرصه زمین نهاد و 
احساس گرسنگی کرد، جبرائیل از آسمان فرود  
و   بدو آموخت  را  آمد و کشاورزی و درختکاری 

پس پیامبران  را  روش  از    این  پس  یکی  وی  از 
همان سان که کشاورزی را از دیگری برگزیدند به

شغل  بوده  مهمترین  تاریخ  طول  در  مردم  های 
در روزگار اعراب جاهلی با توجّه به دشوار    .است

عربستان   مناطق  از  بسیاری  بودن کشاورزی در 
از به آنان  ناآگاهی  و  آن  و هوای  بدی آب  دلیل 

و   کشاورزی  دانش  و  و فنون  باران  انبارش 
آب نبود استخراج  و  آبیاری  و  زیرزمینی  های 

و  نهد  کشاورزان  فراروی  را  امنیّت  که  قانونی 
به  آنان  محصوالت  برداشت  برای  شمار ضمانتی 
پایین در  و  نداشت  رونق  کشاورزی  ترین  آید، 

با فراز آمدن   .مرتبه ممکن خود قرار گرفته بود 
اسالم پیامبر  اسالم،  مهرگستر  ـ صلّی    خورشید 

اهلل علیه و آله و سلّمـ  هماره بر اهمیّت کشاورزی 
پای فشرد و منزلت کشاورزان را به مردم نمایاند  

علیهم  ـ  امامان معصوم  به و  را  راه  این  ـ  السالم 
بی  و  رسا  تعبیرهایی  با  و  رساندند  مانند  فرجام 

باز   مردم  و  شاگردان  برای  را  کشاورزی  ارزش 
گفته  گهر  این  و  اگفتند  در ها  عظیم  نقالبی 

جهان  شیوه  در  کشاورزی  کیفیت  و  کمیّت  ها، 
اسالم پدید آورد که شهره شد و همه آنان که از  
انصاف تاریخ تمدّن اسالمی را هرچند گذرا   سر 

سخنان    .اندکم بدان اشاره کردهاند دستنگاشته 
علیهم  ـ  اینمعصومین  در  ـ  بسی  السالم  باره 
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به  و  است  استوار  و  سنروشن  متن  لحاظ  و  د 

ترین فقیهان  ای است که شماری از بزرگگونه به
اند؛  ها فتوا دادهها را گزارش و بر پایه آنشیعه آن 

عنوان نمونه فقیه محقّق قرن معاصر در کتاب به
ها تن از فقها و که ده (  15)ارزنده العروۀ الوثقی  

حاشیه   ارجمند  اثر  این  بر  تقلید  بزرگ  مراجع 
توضیح  نوشته  ضمن  استحباب اند  احتمال 

می استحباب  نویسد»مزارعه«  دالیل  خاطر  به 
کشاورزی ... در روایت واسطی آمده است که از  
کشاورزی   باره  در  ـ  السالم  علیه  ـ  صادق  امام 

های خدا پرسیدم، حضرت فرمود: کشاورزان گنج 
زمین  عملی  در  هیچ  اعمال  میان  در  و  اند 

تر از آن نزد خدا نیست و همه پیامبرانی  محبوب
بجز   بودند  کشاورز  کرد  مبعوث  خداوند  که  را 

بود   خیّاط  او  که  هارون )ادریس  بن  یزید  عن 
علیهما  ـ  محمّد  جعفربن  سألت  قال:  الواسطی 
کنوز  الزارعون  فقال هم  الفالحین  ـ عن  السالم 
اهلل فی أرضه و ما فی االعمال شیء احبّ الی اهلل 

عۀ و ما بعث اهلل نبیّاً الّا زراعاً الّا ادریس من الزرا
کان خیاطاّ  آن حضرت   . فانّه  دیگر  روایتی  در  و 

فرماید: از پیامبر ـ صلّی اهلل علیه و آله و سلّم  می 
پاسخ   در  است؟  کدام  عمل  بهترین  پرسیدند  ـ 

: زراعتی است که کشاورز آن را بکارد و ندفرمود
شت سهم فقیران روز برداآن را شایسته بدارد و به

را از آن بدهد ... و نیز از آن حضرت نقل کردند  
بزرگ کشاورزی  نیز  که  و  است  کیمیا  ترین 

در   :ندفرمود را  پیامبرانش  روزی  خداوند 
کشاورزی و شیردوشی )چوپانی( مقدّر کرد. و نیز  

می ـ  مردی  کردم:  عرض  حضرت  بدان  گوید 
شنیده  ـ  شوم  می فدایت  گروهی  گویند  ام 

دادکشاورزی   پاسخ  آن حضرت  است  : ندمکروه 
خدا به  سوگند  همانا   ... کنید   برای   کشاورزی 

تر از کشاورزی  تر و پاکیزه مردم هیچ کاری حالل
و   نیست. آله  و  علیه  اهلل  ـ صلّی  حضرت رسول 

سلّم ـ فرمود: مسلمانی نیست که درختی بنشاند  

یا زراعتی کشت کند که از آن پرندگان و آدمیان  
کاری برای بخورند، مگر آنکه چنین و چهارپایان  

 . شوداو صدقه محسوب می
   از منظر روایات منزلت کشاورزان

از امام صادق ـ   :نقل است که  بن هارون  یزیداز  
می علیه که  شنیدم  ـ  کشاورزان  السالم  فرماید: 
مردمگنج  )دانههای  آنان  پاکیزه اند  را های(  ای 
زمین  می  از  را  آنها  خداوند  که   بیرونکارند 
ترین  و روز قیامت بهترین مقام و نزدیکآورد می 

آن به  و  دارند  را  می)ها  منزلت    .گویندمبارك( 
رسول اهلل ـ صلّی اهلل علیه و آله و سلّم ـ هنگام  
علی  ای  فرمود:  ـ  السالم  علیه  ـ  علی  به  وفات 
قرار  ستم  مورد  تو  حضور  در  نباید  کشاورزان 

ه و آله و سلّم ـ در ز پیامبر ـ صلّی اهلل علیا.گیرند 
این شد؟  مورد  سوال  است  بهتر  دارایی  چه  که 

را اصالح  و آن  بکارد  فرمود: چیزی که کشاورز 
کند و روزی که آن را درو کند حقّش )زکات( را  

 .بپردازد

 هاو پرورش دام  قرآن
بُطُونِهِ  وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَۀً نُسْقِیکُمْ مِمَّا فِی  

 ( لِلشَّارِبِینَ  لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا  وَدَمٍ  فَرْثٍ  بَینِ  مِنْ 
و در وجود چهارپایان، برای شما    (  66نحل آیه  

از   آنها،  شکم  درون  از  است:  عبرتی  )درسهای( 
غذاهای هضم  و  میان  شیر خالص  و خون،  شده 

کریم   قرآنداوند در  خ  نوشانیم!گوارا به شما می
پایان را آفریدیم تا  رما برای انسان چهافرماید:  می 

گوشت   و  شیر  کار نآاز  و  بارکشی  نیروی  و  ها 
ها بهره بگیرند و شکرگذار خدا باشند. در این نآ

  قرآن ن شده است که به نگرش  آسعی بر    قسمت
کریم پیرامون خلقت حیوانات مختلف و باالخص 

ها در زندگی بشر و نیز  ن آهای اهلی و نقش  دام
دا پرورشحرفه  و  مطرح    مپروری  مسایل  و  دام 

از   اشاره نمائیم:  قرآنن در آیات  آشده پیرامون  
های آل عمران، انفال، نحل  بار در سوره  6اسب،  

 قرآن حیوان در    31حداقل نام  ت.  و ... یاد شده اس 



 

452 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
  143یک بار از بز در سوره انعام آیه    .آمده است 

است شده  پایان،    .یاد  چهار  در    30به  بار 
های آل عمران، نساء، مائده، انعام و ... اشاره  سوره 

در سوره    قرآنزنبور عسل یک بار در   .شده است 
بهترین خوردنی که    .ذکر شده است   68نحل آیه  

کریم نام برده شده است، عسل است که   قرآندر  
میبه بدست  عسل  زنبور  سوره وسیله  و  آید 

بار در    14شتر    .مربوطه به آن، سوره نحل است
هایی همچون مائده، اعراف، هود و ... آمده  وره س

هایی همچون بقره،  بار در سوره   10گوساله    .است
است آمده   ... و  هود  در    7گوسفند    .نساء،  بار 

.  هایی همچون مائده، انعام، انبیاء آمده است سوره 
های اعراف، کهف،  بار در سوره   5ماهی )حوت(  

است آمده  قلم  و  به .صافات  سوره  پنج  ام  ننام 
نام حیوانات است هایی که به سوره  .حیوانات است

فیل عنکبوت،  نمل،  نحل،  بقره،  از:    .عبارتند 
شده،  به آن اشاره  قرآنبهترین نوشیدنی که در  

شود و سوره مربوط  شیر است که از گاو گرفته می 
بهترین خوردنی عسل است    .به آن نیز، بقره است

به  میکه  بدست  زنبور عسل  و سوسیله  وره آید 
های بار در سوره   4نام سگ  .  مربوطه نحل است

بار در    9نام گاو    .کهف، مائده و اعراف آمده است
استسوره  آمده   ... و  یوسف  بقره،  به    .های 

آیه   انعام  سوره  در  اهلی    144و    142حیوانات 
 . اشاره شده است

 

 گیری نتیجه

ای  معجزه  قرآنشد مشخص شد که  از آنچه بیان 
ها و تمامی اعصار و برای تمامی ملت است برای  

، دارای ابعاد و زوایای مختلف مانند وضع قوانین 
،  ها و اخبار غیبی، پیشگویی طرح مسائل تاریخی

...    علوم روز، علوم طبیعی، اقتصادی، کشاورزی و
ناشناخته  می  مسائل  بیان  جهت  از  اعجاز  باشد. 

ند: خبر از حرکت زمین  مان  قرآنعلمی در عصر  
و د  (؛88،  ل)نم قوه جاذبه  افعه در کرات  توازن 

، حرکت منظومه شمسی )یس  ;(2آسمانی )رعد،
زندگی    ;(47،  گسترش جهان )ذاریات  ;(40و    38

)شوری  دیگر  کرات  گیاهان    ;(29،در  زوجیت 
  و   ;(43علل نزول باران و تگرگ )نور،    ;(53،  )طه

 قرآندر    ... مورد تائید و اذعان همگان میباشد.
باشد  ز هزار آیه به مطالب علمی مربوط می بیش ا

و   طبیعی  علوم  با  ارتباط  در  آنها  از  بخشی  که 
می زراعت  و  گیاهانی   باشد.نباتات  از  تمام  که 

به آنها اشاره گردیده    قرآنو در  رویند  زمین می 
آیت روشنی از عظمت    عنوانهب از هر نظر مهم و

می برای خداوند  جاودانه  کالم  این  باشند. 
ن بار، از نقش جریان بادها و اقسام آن در نخستی

به  سخن  به کشاورزی  است؛  آورده  عبارت میان 
اطالعات   قرآندیگر،   به  که  است  کتابی  اولین 

هواشناسی و تغییرات جوی که رابطه نزدیکی با  
توجه دارد،  به    .است  نموده  کشاورزی  توجه  با 

اینکه کشاورزی یکی از منابع اصلی تغذیه انسان 
رو اسالم تأکید بسیاری در مورد آن یناست از ا

در  مهمی  پایه  کشاورزی  پیشرفت  زیرا  دارد؛ 
استقالل اقتصادی و بلکه سیاسی جامعه خواهد 

رو به فضیلت کشاورز و کشاورزی نیز بود. از این
 و روایات ذکر شده است.  قرآنبهای زیادی در 

 منابع 
 کریم قرآن -1
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 و روایات با تاکید بر حقوق گیاهان و حیوانات قرآن حقوق موجودات زنده در  

 

 سیدحسن حسینی 
 

   بیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجنداستادیار گروه معارف اسالمی دانشکده اد 
 (sh.hosseini@birjand.ac.ir)نویسنده مسئول: 

 

 چکیده 
به مختلف،  در جوامع  مهم  از مسائل  موضوع  یکى  اسالمى،  موجوداتویژه جامعه  از جمله   حقوق  است.  زنده 

اسالم براى  اند؛ چرا که حیواناتو اسالم برای آنها حقوقی قائل شده است، گیاهان و  قرآنای که موجودات زنده 
داند. براین اساس، در آیات ؛ زیرا خلقت همه موجودات زنده را هدفمند می اى قائل استالعادهآنها اهمیت فوق

و   قرآناز دیدگاه  ه وجود دارد؛ زیرا  و روایات، احکام زیادی در مورد نحوه تعامل انسان با موجودات زند   قرآن
مند بوده و از انسانى را ندارند، ولی از درک و شعور بهره   هناطقه و عاقل  ههرچند قوو حیوانات  اسالم گیاهان  
و حیوانات   انزندگی گیاهتجاوز به  ، انسان را مجاز به  قرآنهمین دلیل  عواطف برخوردارند. به  احساساات و

به تبیین ای  تحلیلی با رویکرد استفاده از منابع کتابخانه  - در این پژوهش با روش توصیفیرو  این از    .دانادنمی
  یقرآن های  بر اساس آموزه که خداوند برای گیاهان و حیوانات قرار داده است  برخی از حقوق الهی و طبیعی  

طلق نیست و سلب پرداخته شده و در این راستا تبیین شده که تصرف انسان در حیات گیاهان و حیوانات م
برداری از گیاهان و حیوانات هایی در بهره حیات از آنان باید در حد ضروریات باشد. از سوی دیگر محدودیت 

توان حرمت شکار جوجه ای موارد شکار حیوانات حرام است که از آن جمله می وجود دارد؛ از جمله اینکه در پاره 
های  و اسالم گیاهان و حیوانات نشانه  قرآند؛ چراکه از دیدگاه  یا شکار برای تفریح و بدون احتیاج را ذکر کر

های خود کریم در آموزه   قرآنحال آنها تامل کند؛ زیرا  بایست بهاند و انسان میقدرت و حکمت پروردگار متعال 
را فساد   آنهاتأکید ورزیده است و تجاوز و تعدی به  به حوزه گیاهان و حیوانات  از هرگونه تجاوز    آنهابر مصونیت  

 دارد.  در زمین دانسته که عذاب اخروی و مسئولیت دنیوی را در پی 
 

 ، حقوق موجودات، حقوق گیاهان، حقوق حیوانات، حق حیات.قرآن ها: کلید واژه
 

 مقدمه
کریم سراسر خلقت را، آیات الهی و عالئم    قرآن

نشانه  می و  حقیقت  کشف  برای  از   وداند،  هایی 
می  تعبیر  »آفاق«  به  انسان  خارج  و    کندجهان 

»می  فِی فرماید:  وَ  اآلفاقِ  فِی  ءَایاتِنَا  سَنُرِیهِم 
الحَقُ أَنَّهُ  لَهُم  یَتَبَیَّنَ  حَتَّی   الفصلت/)  «.أنفُسِهِم 

نمود53 تفکر  و  اندیشید  آن  در  باید  که  تا  ،  ( 
ها و آیات الهی را در آن کشف کرد. حقایق، سنت 

م در  هماز  اندیشه  و  تفکر  با  که  حقایقی  ترین 
به  می طبیعت  طبیعت  دست  که  است  این  آید 

برای پیدایش و بقای موجودات زنده آفریده شده  
طبیعت، یک حق اصیل و    است، لذا حفظ تعادل

انسان از  اگرچه  اولی برای موجودات زنده است.  
ابتدای پیدایش، بنابر غرایز خود، برای حفظ بقای  

تالش   مکرده  خود  دیگر  از  خداوند،   وجوداتو 
مانند آب و اکسیژن و حیوانات و گیاهان استفاده  

طبیعت وجود   ه؛ و این تزاحم در همکرده است
چرخ  این  و  یکدیگر،   هدارد  از  موجودات  ارتزاق 

برای    فرماست.همیشه حکم نیز  نو  یازهای رفع 
اما    .ته استهر طریقی، به تالش پرداخخویش به

از طرفی هم حفظ حیات گیاهان و حیوانات بر 
کریم و حفظ و حراست از   قرآنهای  اساس آموزه

ناپذیر؛ این نعمت خدادادی ضرورتی است اجتناب
آور نشان داده که گیاهان چراکه تجربیات شگفت 
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ود و و حیوانات نیز از درك و شعور از وضعیت خ

محیط پیرامون خویش برخوردارند. براین اساس،  
که  است    قائل   حقوقی   موجودات زنده  برای   قرآن

عنوان حق الهی و به تعبیری بهآن  های  در آموزه
مطرح شده    موجودات زندهدیگر حقوق طبیعی  

حیوانات، در بین موجودات زنده گیاهان و  است.  
را  محیطی  زیست  و  طبیعی  جامعه  از  بخشی 

نظام می تشکیل   در  توازن  برقراری  در  و  دهند 
دارند.   انکاری  غیرقابل  و  موثر  نقش   وطبیعت، 

انسانبه خویش مانند  خاص  حقوق  از  ها 
به   نسبت  تفریط  و  تعدی  و هرگونه  برخوردارند 

به  آنها،  حقوق  یا  آنان  آنها  حقوق  نقض  منزله 
و شده  مسئولیت    محسوب  .  باشدمی مستوجب 

اهمیت  ضرورت   زم و  بحث  چندان  دو  انى  این 
بداند  مى  انسان  که  ایندینی  شود  به  که  قدر 

و  حقوق   مى   اتحیوانگیاهان  آیا اهمیت  دهد، 
بى  بشر،  به حقوق  نسبت  که  است  توجه ممکن 

که  باشد دینی  به  ؟  نسبت  اندازه  و  این  گیاهان 
مدافع   و  است  حساس  حیاتشان،  و  حیوانات 
حقوق و حیاتشان، آیا ممکن است که به حیات 

گیاهان  که این همه با  دینی  انسان اهمیت ندهد؟  
با  و   که  است  آیا ممکن  است،  مهربان  حیوانات 

پى با  نماید؟  رفتار  خشونت  به  این بشر  گیرى 
به انسان  مىموضوع،  عملى  که  طور   قرآنبیند 

ا و دین  براى جمیع جوامع سالمکریم  ، رحمت 
. براین اساس حیوانىگیاهی و  است؛ حتى جوامع  

حیوانات طبق گیاهان و  تضییع حقوق  است که  
نوعی ترویج قانون مجازات اسالمی جرم بوده و به 

می  محسوب  نیز  نظم  خشونت  طرفی  از  و  شود 
زده و بهداشت عمومی را عمومی جامعه را برهم 

می به بنااندازدمخاطره  حقوق .  رعایت  براین، 
گیاهان و حیوانات و مسایل اخالقی آن امروزه از  
و  مقررات  تصویب  و  راهنماها  تدوین  طریق 

ضابطه  مختلف،  قانونی  نهادهای  و  تشکیل  مند 
 االجرا شده است.  الزم

 شناسی مفهوم
 مفهوم واژه »حق«

مصدر است و معناى وجوب و ثبوت  واژه »حق«  
معناى وصفى یعنى واجب و ثابت  دارد و معمواًل به

رود. »حق االمر«، یعنى آن امر واجب و  کار مى به
شد؛ و »حق لک و یحق لک و حق علیک ثابت  

تفعله واجب ان  تو  بر  فعل  آن  انجام  یعنى   ،»
)وجدی،   ج 1971گردید.  ضد  و    (465، ص3م، 

باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود 
،  1378)معلوف،    ثابت، امر مقضی، جزم، سزاوار.

ء عبارت است از وقوع شی»حق«    ذیل واژه حق(
به  هرگاه  خودش.  جایگاه  یا  در  هدایت  سبب 

است؛  حق  شود،  پیدا  چیزى  به  اعتقاد  برهان، 
چراکه در جایگاه خود واقع شده. و ضدآن، باطل  

 . (520، ص 4، ج1384)طبرسی،   است
 حقوق گیاهان و جایگاه آن در حیات بشری 

ه بسیار جالب و عمیقی به طبیعت  نگاکریم    قرآن
طبیعی را مخلوق خدا معرفی کرده    دارد. مظـاهر

مـی آن  متوجـه  را  انسان  می  سـازدو  فرماید: و 
وَالْقَمَرُ» وَالشَّمْسُ  وَالنَّهَارُ  اللَّیْلُ  آیَاتِهِ  «.  وَمِنْ 

های خداونـد شـب و روز   نشانه  از(  37)الفصلت/
طبیعی از    تو خورشـید و مـاه اسـت. موجـودا

کریم هر چنـد مخلـوق و آفریـده خـدا    قرآننظر  
بی   هسـتند، بیموجوداتی  و  نیستند  روح  جان 

طبیعت مأنوس   توانند بـابلکه جان داشته و می 
  شوند، به گفتگـو نشسـته و نسـبت بـه آن عشـق 

مقـدس    قرآننظـر    بورزند. موجودات طبیعی از
معنویت و  قداست  هـیچگـاه  و  آنها    هسـتند  از 

نمـی طبیعـت منفـک  اجـزای  همـه    شـود. 
تسبیح  مَا  : »گوی حق هستندهمواره  لِلَّهِ  یُسَبِّحُ 

الْأَرْضِ فِی    قرآن (  1« )الجمعه/فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا 
: گویـدبا صـراحت مـی در آیه دیگری نیز  کریم  

إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» (  44«. )االسراء/وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ 
گویند. کوه و  می  همـه موجـودات تسـبیح خـدا

علـوم   نظـر  در  کـه  درختان  و  دریا  و  دشت 
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موجوداتی گنگ و خاموش بوده که فقط    تجربـی

 ه برداری بیرحمانبهره   عنوان مواد خام و بـرای به
آمـده  پدید  وانسان  درك  اسـالم  نظـر  از    انـد، 

دارند.   کعاطفه  است  اساس  رسول خدا  ه  براین 
هَذَا جَبَلٌ »  :فرمایـدبا اشاره به کوه احد می  (ص)

این  (  76، ص7، ج 1422«. )بخاری،  نُحِبُّهُ َیُحِبُّنَا و
کوه احد است، ما را دوست مـیدارد وما نیز آن  

می دوست  این  را   هدهنـدنشـان  سخنانداریم. 
و قلب   دوسـتی  در  موجود  هماهنگی  و  الفت 

م حضـرت  مسلمان  با    (ص)  حمـدنخستین 
دارد   و خشن  ظاهری سخت  که  است  طبیعتی 

  قرآن از نظر    .(  26ص  1، ج،1412،  سـید قطـب )
اسـت،   گرفتـه  قرار  بشر  سخره  طبیعت  کریم 

معنا نیست که بشر بدون هیچ قید  این بدان  ولـی
آن آزاد باشد، بلکه انسان    کـردنو شرطی در تباه 
عمل    قیود و شرایط قوانین الهی  هباید در محدود

کند و با توجه به اینکه او خلیفه خداوند است و  
از کـه  شده   قدرتی  اعطا  وی  به  خداوند  ناحیه 

و زمـین  در  موقـت  زندگی  برای  نهایتاً    فقط 
بهره  به  است،  او  سوی  به  از  بازگشت  برداری 

بپـردازد اعطا شده،  قدرتی .  طبیعـت  بشر  به  که 
مسئولیت    مطلق نیسـت، بلکـه محـدود بـه قیـد

بلکه   خداوند،  به  نسبت  فقط  نه  هم  آن  است، 
همه به  کل    نسبت  به  نسبت  بلکه  و  آدمیان 

از جمله   .(282، ص 1371،  محقق داماد)آفرینش  
مخلوقاتی که برای آرامش و حیات انسان خلق 

به اند؛ چراکه  گیاهان   شده  و  گیاهان سهمی  سزا 
در قدم  .  نقشی بسیارمهم در زندگی انسان دارند

ت مورداول  از موادغذایی  انسان  امین بخشی  نیاز 
های فراوان آنها است.  که از بخشی از سودمندی 

روان   ها، تاثیر بسیار مثبتی بر روح وافزون بر این
در  همواره  درختان  و  گیاهان  دارند.  نیز  آدمی 

بوده موثر  انسان  نیازهای    و  زندگی  از  بسیاری 
انسان  بیشتر نیاز    ؛ چراکهکنندانسان را تامین می

انسان  دارویی  نیازهای  و  پوشاك،  خوراك  به 

همین جهت،  . بهشودهمگی از گیاهان تامین می 
کرد  اراده  مهربان  و  حکیم  پرودگار  که  زمانی 
جهان را بیافریند نعمات ارزشمند و گرانقدری در 

از یکی  داد که  قرار  آنها درختان  آن    ؛ مهمترین 
همه  که  بود  طبیعت  سبز  پوشش  و  گیاهان 

به موجود جهان  و  ات  نیازمندند  آنها  به  نوعی 
کنند.  مجدد را از آن الگوبرداری می  نیروی حیات

های معنوی خود به این  دین اسالم نیز در آموزه 
  قرآن در    مهم اهتمام ورزیده و طی آیات مکرری 

بی  قدرت  یادآور  متعالی  کریم  حکمت  و  پایان 
از   که چگونه  است  گردیده  و حکیم  دانا  خدای 

کدانه درختیای  می  وچک،  را  رویاند.  تناور 
ها همین جهت است که خدای مهربان از انسان به

ارزشمی  دادن  قرار  سرلوحه  با  که  های  خواهد 
با  آفریده  الهی  اساس  دیگر  بر  پروردگار  های 

عقالنیت و منطق و معنویت رفتار کند و متوجه  
خواهد گشت    باشد که نتیجه هر عملی به وی باز

ص1382)حسینی،   چراکه  16،  به  (؛  نگاه 
سر به فلک کشیده و طبیعت    ها و درختانجنگل 

آراسته شده هر انسان عاقلی را به یاد عظمت و 
بی  آفریدگار  می جالل  شادی همتا  با  و   اندازد 

می  برزمین  سپاس  بدین پیشانی  ترتیب ساید. 
که  به نحو  در   قرآنهمان  زمین  فرموده  بیان 

قرارداده انسان  و    اختیار  و شده  تخریب 
ای ممنوع و  هر بهانهسازی قسمتی از آن بهآلوده

)همان،   است  اساس،  19صگناه  براین   آیـات ( 
کریم انسان را از فساد در زمین   قرآنمتعددی از  

اصالح در آن که همانا عمل   بر حذر داشته و بـه
  ه که آیـاین  کند. از جمله در  صالح است امر می

«.  ی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَاوَلَا تُفْسِدُوا فِ: »فرمایدمی 
مصادیق   هآی  در  (  56)االعراف/ جمله  از  بعدی 

درختان   هـا واصـالح زمـین را، بـاران، روئیـدنی
دهد کـه کند. بافت آیه نشان می دار ذکر میمیوه 

فساد در زمین بعد از اصالح آن با باران   منظـور از
نابودکـردن روئیدنیها  بین  و  از  محو  یط  بردن 
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است   ج11384طبرسی،)زیست  ص4،   ،533)  .

عمران و آبادی زمین یکی از وجوه اصالح زمین  
بر    چراکـه   ؛است مترتّب  اهداف  از  یکی 

آن    های انسان در زمین، عمران و آبادی فعالیت 
موجب این احکام موظف است از به  است. انسـان

نماید. او نه فقط    آلوده کردن آب و خـاك پرهیـز
به   است  کند،  موظف  مهربانی  مادر خود  و  پدر 

باید درخت بکارد و حیوانات را با رأفت و    بلکـه
آنان از  کند.  تربیت  و   مهربانی  کند  حمایت 

زیستگاه و آشیانه آنـان را از تبـاهی و آلـودگی 
در  .  (67-66، ص2، ج1362نجفی،  )نماید    حفـظ
و آموزه اشجار  کاشت  به  تشویق  با  دینی   های 

را    حیات بشری، زندگی با نشاطیپاکیزه نمودن  
،  1388)والیی،    .زنندبرای همه موجودات رقم می 

گیاهان  بدین (  90ص از  حفاظت  فلسفه  ترتیب 
مجموعه  تالش میان  پیوند  حفظ  های برای 

یکدیگر  از  که  است  انسانی  و  و جانوری  گیاهی 
بقاءتاثیر می  برای  یکی  و وجود  دیگری   پذیرند 

(؛  27، ص1393ن،  ضرورت دارد )فهیمی و دیگرا
نشانه چراکه   قدرت گیاهان  و  عظمت  از  ای 

می  چگونه خداوند  که  دانه  باشند  ای  پروردگار 
شاخه یا  رویش کوچک  به  امر  را  خشک  ای 

شود و همین اندازه معجزه  دهد و او سبز می می 
کند  تقویت ایمان به او کفایت می   خداوند برای 

رد و که او قادر است در آخرت رستاخیز را برپا دا 
پیش  بهبینیحقانیت  را  الهی  کتب  اثبات    های 

می که  اوست  یاد  تنها  و  دلرساند  های تواند 
آرامش   و  واقعی  ایمان  و  شادی  به  را  غمگین 

)حسینی، دهد  سوق  ص1382  معنوی   ،110 -
اکرم    لذا  .(109 را )ص(  پیامبر  درخت  کاشت 

و در تشویق آن چنین    داندمی آور  صـدقه ثـواب
یَزرَعُ ما  »  فرماید:می  أو  غَرسا  یَغرِسُ  مُسلِمٍ  مِن 

زَرعا، فَیَأکُلُ مِنهُ طَیرٌ أو إنسانٌ أو بَهیمَۀٌ، إاّل کانَ  
صَدَقَۀٌ بِهِ  )لَهُ  ج،  1408نوری،  «  ص3،  ؛  460، 
ج ص8همان،  ثـواب   .(261-295-303، 

کاشـت صـدقه راه  از  بارآور   دادن  درخت 
بهره به  هر  اختصاص  بلکه  ندارد،  بشر  برداری 

اعم از حیوان، یا انسـان از آن اسـتفاده   مخلـوقی
منطبق خواهد شد.  کنـد، عنـوان صـدقه بـر آن

  نگهـداری درخـت و آبیـاری آن  هبنابراین دربـار
از قطع   دستور رسیده و همچنین درباره پرهیز 

که:    نقل شده است  (ص)  آن. از حضرت رسـول
مَا سَقَى مُؤْمِناً مِنْ  مَنْ سَقَى طَلْحَۀً أَوْ سِدْرَۀً فَکَأَنَّ»

؛ همان، 176، ص  76، ج 1403مجلسی،  )  «ظَمَإٍ
بـه   (.113، ص  3ج محتـاج  درخـت    هـرکـس 

آبیاری را سیراب کند، گویا انسان مومن تشنه را  
اسـت از به   (ع) امام صادق    .سیراب کرده  شدت 

نهـی   درختـان  »می   و  کندمی بریدن  لَا فرماید: 
فَ الثِّمَارَ  صَبّاًتَقْطَعُوا  الْعَذَابَ  عَلَیْکُمُ  اللَّهُ   «یَبْعَثَ 

،  8؛ همان، ج325، ص1، ج1416عاملی،    حـر)
هرگز درختان را قطـع   .(39، ص19؛ ج 351ص

بر شما    نکنیـد کـه خداونـد عـذاب شدیدی را 
می انسان  .آوردفرود  از  با  برخی  حریص  های 

کاهش موجبات  گیاهان  همنوعان    انهدام  غذای 
آورند و حیات  ودات را فراهم میخود و دیگر موج

به را  خود  حتی  و  موجودات  همه  خطر  جمعی 
حالیکه  اندازندمی  در  و .  گیاهان  از  حفاظت 

زیست از  سازی یا تخریب محیط ممنوعیت آلوده
گرانقدر امر به معروف و    بهترین مصادیق فریضه

باشد که مسلمانان به آنها توصیه  نهی از منکر می 
.  (107، ص 1395)طیبی و دیگران،    انداکید شده 

ترین  در اسالم کاشت درخت حاللاز این روی،  
پاکیز شناخته ه و  کارها  هر ترین  ازای  در  و  شده 

شخصمیوه  دست   اش  الهی  ثواب  به  باغبان 
پیامبر حتی  یافت.  از اکرم    خواهد  قبل  )ص( 

فرمودند که از قطع ها به جهادکنندگان می جنگ
نوع ا  هر  خرما  بویژه  بپرهیزند درخت    . کیداً 

کریم  قرآن در  .( 200-199، ص1395 )موسوی،
برای  برکت و رزق  نعمت و  ب  کلمه  کار ه گیاهان 

ها بویژه درخت خرما آیت  یک از آنکه هررفته  
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معرفی شده که رویاندن شناخت قدرت خداوند  

،  1382  )حسینی،  نسبت داده است  خودآنها را به
پیامبر    . (99-98ص که  است  اساس  رم  اکبراین 

)ص( به لشکریان اسالم دستور داده بودند که در 
جنگ  حقوق طول  موازین  رعایت  بر  عالوه  ها 

از  کسی  محصوالت    انسانی  نباید  رزمندگان 
درختان را سوزانده یا به هر نوع دیگری از بین  
را   گیاهان  که  داشتند  تاکید  همچنین  ببرد. 

نکنید و هیچ درختی از جمله درخت    کنریشه
نکرده و درختانی که ثمره آنها میوه  خرما را قطع  

،  1395  است را از بین نبرید )طیبی و دیگران،
دیگری    در  .(104-103ص گرامی  فراز  رسول 

آب دادن به یک درخت  اید:  فرم)ص( می  اسالم
پاداش   دارای  مومن  یک  به  دادن  آب  اندازه  به 

و از    است  سبز  فضای  ترویج  و  درخت  کاشت 
موجب نجات انسان از  افتخارات اسالم است که  

می آخرت  در  خود  اعمال  جوادی  )  شودعقوبت 
ص1388،  آملی گرامی  .(200،  اسالم   پیامبر 

می  می   اید:فرم)ص(  میوه  که  را درختانی  دهند 
نباید قطع کرد و کشت و زرع را نباید سوزاند و 

نباید ساقط کرد و به    اصواًل هیچگونه درختی را
درخ خداوند  )ع(  صادق  امام  برای فرموده  را  ت 

)والیی، باشد  آن  مراقب  که  کرد  خلق   انسان 
که    .( 43، ص1388 است  اساس  حضرت براین 

می  )ع(  نابودی  کسی   فرماید:علی  موجبات  که 
ای را خراب کند درختی را فراهم آورد یا مزرعه

دار است مسئولیت پرداخت خسارت را عهده   هم
سوء با  اگر  هم  حاکم    و  توسط  باشد  توام  نیت 

شر وتعزیر  احمدی  )عرب  شود    دیگران،   عی 
امام کاظم )ع( روشنایی چشمان   .(40، ص 1395

معرفی   رشد  حال  در  گیاهان  به  نگاه  نتیجه  را 
مناظر سبز را   کرده و امام رضا )ع( نگریستن به 

اند )فهیمی  های روحی دانستهزائل کننده بیماری 
دیگران،   ص1393و  در   . (33،  )ع(  صادق  امام 

ای   :داد فرموده مفضّل میکه ب  هاییسلسله درس

انسان خلق شده  برای  )گیاهان(  درخت  مفضّل 
عهده  حفاظت و آبیاری و نگهداری از آن بر  ولی

)فالح  است  شده  نهاده  ،  1390زاده،    انسان 
های  )ع( کسی که زیرشاخه  سجاد  امام  .(45ص

را نفرین کرده  درختان میوه آلودگی ایجاد کند  
دیگران،    است و  ص1393)فهیمی   ،74 -75) .  

با استعانت    یفقه اسالمبراین اساس است که در  
از اصول و قواعد فقهی نظیر قاعده الضرر، قاعده  

ممنوعیت فساد در زمین    اتالف، قاعده تسبیب و
حقوق   بیان  به  انسان  بقای  حفظ  مسئولیت  و 

انسان  همه  و  پرداخته  رعایت  گیاهان  به  را  ها 
این فرح  حقوق  و  زیبا  توصیه  بخش  موجودات 

 . (86همان، صکرده است )
 حقوق حیوانات و جایگاه آن در حیات بشری 

زیست   و  طبیعی  جامعه  از  بخشی  حیوانات، 
دهند و در برقراری توازن  محیطی را تشکیل می 

انکاری   غیرقابل  و  موثر  نقش  طبیعت،  نظام  در 
ها از حقوق خاص مانند انساندارند. حیوانات به

در حق  حیات،  حق  مانند  حق خویش  مان، 
آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع  

نسل از هرگونه  پرهیز  کشی، حق خشونت، حق 
وحش و مانند آنها برخوردارند و  استفاده از حیات

یا حقوق   آنها  به  تفریط نسبت  هرگونه تعدی و 
آنان محسوب شده و  آنها، به منزله نقض حقوق 
تضییع  .  ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد 

حیوانات طبق قانون مجازات اسالمی جرم   حقوق
به  و  محسوب بوده  نیز  خشونت  ترویج  نوعی 

را می  جامعه  عمومی  نظم  طرفی  از  و  شود 
مخاطره برهم  به  را  عمومی  بهداشت  و  زده 

، تمام جنبندگان،  کریم  قرآن؛ چراکه در  اندازدمی 
امت  را  چرندگان  و  جوامع  پرندگان  مانندِ  هایى 

اى ههیچ جنبند : »وده استانسانى دانسته و فرم
اى که با دو بال خود هدر زمین نیست و هیچ پرند 

مى امتپرواز  اینکه  مگر  شما  کند،  مانند  هایى 
)االنعام/هستند و    قرآن  .(38«  حیوانات  بیشتر 
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،  کندهمه موجودات زنده را مسلمان توصیف می 

روشی که خداوند آنها را معنی که آنها به   این  به
زندگی   می برای  زندگی  است  از آفریده  و  کنند 

می پیروی  طبیعی  جهان  در  خدا  .  کنند قوانین 
مسلمانان بر این باورند که باید با  براین اساس،  

کرد رفتار  احترام  با  زنده  موجودات  آنها  همه  ؛ 
رفتاری و  معتقدند حیوانات حق دارند در برابر بد 

معتقدند   آنان  باشند.  امان  در  انسان  استثمار 
تری از سایر حیوانات دارند، ها توانایی بیش انسان

توانند در مورد آنچه درست و  عنوان مثال میبه
است   ممکن  و  بگیرند  تصمیم  است  نادرست 
این موضوع  باشند.  نیز داشته    اعتقادات مذهبی 

می تعبیر  انساناینگونه  با  حیوانات  که  ها شود 
به  باید  و  نیستند  جهان برابر  از  جزئی  عنوان 

بگیرند قرار  محافظت  و  مراقبت  مورد    . طبیعی 
می  قرآن »کریم  همه فرماید:  به  را  زمین  و 

داده اختصاص   . (10الرحمن/)  «است  موجودات 
وحش کند که حیاتاین آیات به ما یادآوری می

انس بیمانند  نشده ان  خلق  آنها   .اندهدف 
معنوی  جهان  از  بخشی  و  دارند  احساساتی 

باشند. آنها همچنین حق زندگی دارند و باید می 
گونه درد و رنجی محافظت شوند و امروزه  از هر

این  به  نیز  اسالم  در  حیوانات  حقوق  مبلغان 
دارند تأکید  به    .موضوع  خطاب  هود  سوره  در 

»به نوح گفتیم    حضرت نوح )ع( آمده است که:
از هر جفتی از حیوانات )نر و ماده( یک زوج در  

کریم در    قرآن  .(40آن کشتی حمل کن« )الهود/
این آیه با این صراحت تأکید دارد که حفظ و بقاء  
حتی  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  حیوانات 
پیامبری چون نوح )ع( در مسیر رسالتش نیابد از  

ه فراهم کردن درآیه دیگرى باین مهم غافل شود.  
حیوان نیاز  حیاتى  احتیاجات  و  ضرورى   هاهاى 

ها ذکر کرده و فرموده  آن را درکنار انسان  اشاره و
اى که قدرت حمل روزى  بسا جنبنده چه: »است

دهد؛ خود را ندارد، خداوند، او و شما را روزى مى

داناست و  شنوا  او  )العنکبوت/و  براین   .(60« 
کردن  ونه آزار و اذیتهرگکریم    قرآندر  اساس،  
...کارى زشت    ها، مانند بریدن گوش و دُم وحیوان

را و آنان : »استو فرموده  و شیطانى شمرده شده  
سازم و به  ها سرگرم مى کنم و به آرزوگمراه مى

مى  دستور  انجام  آنان  خرافى  )اعمال  که  دهم 
آفرینشِ   و  بشکافند  را  دهند و( گوش چارپایان 

تغییر دهند )و فطرت توحید را )پاكِ( خدایى را  
به را  بیاالیند( و هرکس، شیطان  جاى  به شرك 

کرده  آشکارى  زیان  برگزیند،  خود  ولىّ  خدا 
)النساء/است که  119«.  چرا  تصریح  (؛  ، قرآنبه 

اند.  هحیوانات مثل تمام خلقت، بیهوده خلق نشد
انسان ملکیت  در    دارای  .(71یس/)  حیوانات 

( 5؛ النحل/73)همان/  زیادی هستند  های منفعت 
به  استفاده  قبیل:  و   . (72)یس/  مرکبعنوان  از 

النحل/)  )گوشت(  خوردنی نوشیدنی 5همان؛   ،)  
از جمله   .(5النحل/)  (، پوشش73همان/)  )شیر(
.  انده های حیوانات نسبت به انسان ذکر شدفایده

این به  حیوانات و  معنا نیست که  اما این مطلب 
زشی نداشته و تنها  جانوران نزد خداوند، هیچ ار
. بلکه برعکس؛ باشد  نفع و منفعت انسان، مالك

برداری از حیوانات به رعایت  آدمیان در برابر بهره 
جز درموارد خاص   -احترام ذاتی و حق حیات آنها

مکلف هستند و برای حیوانات   - مانند خطرجانی
انسان  برعهده  حقوقی  پروردگار  سوی  از  ها نیز 

بسا  حیوان چه  قرآنمنظر  از  .  گذاشته شده است
انسان غافل    قرآند.  ناز انسان هم ارزشمندتر باش 

را که از گوش و چشم خویش جهت عبرت بهره  
سیر   آفرینش،  نظام  در  تفکر  و  تفقه  با  و  نبرده 

تر کند؛ از چهارپایان هم گمراهتکاملی را طی نمی
گاه  .  (179عراف/  اال )  داندمی  و  غلط  نگرش  اما 

منابع اسالمی باعث شده است برخی  مغرضانه به  
برای  تصور کنند که اسالم هیچ را  گونه حقوقی 

برداری  حیوانات قایل نشده است و هرگونه بهره 
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آنان میاز  اجازه  برای دهد.  را  اسالم  حالیکه  در 

 حیوانات حقوقی قائل است از جمله:
 حق حیات 

دالیل مختلف از کتاب و سنت و  حق حیات، به 
ن ثابت شده است؛ اما حق حیات  عقل برای انسا

بردن از نعمات  زندگی و بهره   همعنای حق ادامبه
به و  و   خداوندی  استعدادها  رسیدن  فعلیت 

هم برای  زندگی،  غایت  و  کمال  به   هرسیدن 
به  زنده،  اثبات موجودات  قابل  حیوانات،  ویژه 

و حرکت  زیرا  است؛   استعداد رشد  نیز  حیوانات 
همین حق ؛ چراکه  سوی غایت خلقت را دارندبه

ذی  و  داشتن  سبب  حیات  حیوانات  بودن  روح 
شده است برخی فقها برای نجات کشتی در حال  
غرق، وقتی امر دایر بین به آب انداختن وسایل و  

اجاز است،  حیوانات  انداختن  آب  غرق    هبه 
ندهند. را  ج1381)عاملی،    حیوانات  ص 15،   ،  

که از کشتن حیوانات  وجود دارد  روایاتی    (383
اثبات نهی  آنها  برای  را  حیات  حق  و  کرده، 
در  کند،  می  روایات  آن  اند دو  و  تقسیم  :  قابل 

طور عموم، یعنی بدون ذکر نام حیوان  برخی به 
با ذکر   خاصی، این نهی را دارند؛ و برخی دیگر 

 کنند. نام، از قتل حیوانی خاص منع می 
به که  قتل روایاتی  منع  بر  دال  عموم  طور 

 اند. حیوان 
ن قَتلِ کُلِ عَ  رَسوُلِ اهلل )ص(»نَهى  :  اول  روایت

إلّا أنْ یُؤذی« ،  1409هندی،  ال)متقی    .ذی رُوحٍ 
اکرم )ص(  39، ص15ج   پیامبر  هر  (  از کشتن 

آن  مگر  فرمود،  نهى  آسیب  جاندارى  و  آزار  که 
از قتل   )ص(  در این روایت، رسول اکرم  .برساند 

روح می موجود  منع  فقط دار  را  آن  و جواز  کند 
 داند.صورت اذیت و آزار میدر

: ما مِن دابَّۀٍ ـ طائرٍ وال   )ص(نهُ»عَ   روایت دوم:
یَومَ  ستُخاصِمُهُ  إلّا  الحقِّ  بغَیرِ  یُقتَلُ  ـ  غَیرِهِ 

الهندی )«  القِیامَۀِ ص15ج  ،1409،متقی   ،37) .  

یا    فرمود: هر حیوانى  )ص(  پیامبر اکرم ـ پرنده 
قیامت  جز آن ـ که به ناحقّ کشته شود در روز  

  د.از قاتل خود شکایت خواهد کر
مَنِ  اهلل    لَعَنَ »أَنَّ النَّبیّ )ص( قالَ:    :روایت سوم

غَرَضًا« الرُّوحُ  فِیهِ  شَیْئًا  ،  1403)مجلسی،    .اتَّخَذَ 
فرمود: خداوند   )ص( رسول اکرم (282، ص 64ج

کسی  است  کرده  را لعنت  جانداری  موجود  که 
 هدف تیر قرار دهد. 

فرمودچهارمروایت   صادق)ص(  امام  »أقذَرُ :   :
الذُّنوبِ ثالثۀٌ: قَتلُ البَهیمۀِ، و حَبسُ مَهرِ المرأۀِ،  

)مجلسی،   أجرَهُ«  األجیرِ  مَنعُ  ج 1403و   ،64  ،
است:  کثیف   .(268ص گناه  سه  گناهان  ترین 

بى حیوان  و  کشتن  زن،  مهریه  ندادن  زبان، 
شده،    در مجموع روایات یاد  .نپرداختن مزد کارگر

بی  قتل  از  وجود  نهی  حیوان  البته دارددلیل   .
روایات بسیار دیگری نیز در این زمینه وجود دارد  
مقدار   بیان همین  به مطلوب،  برای رسیدن  که 

 ست. اکافی 
 نقد و بررسی 

که   است  تغذیطبیعی  برای  به    هانسان  خود، 
گیاه  برخی  هرچند  و  دارد  نیاز  خواران  گوشت 

گوشت  به  بدن  نیاز  غذایی اند،  منکر  فواید  اما 
فراورده دیگر  البته  و  گوشت  در  های  موجود 

کریم  قرآنکند. در حیوانی، این نیاز را اثبات می 
گوشت   مصرف  جواز  اصل  بر  بسیاری  آیات  نیز 

گوشت داللت دارند که به برخی  حیوانات حالل
آنها اشاره می  الَّذِی جَعَلَ  آیه اول:»  کنیم:از  اللَّهُ 

الْأَنْعَامَ   تَأْکُلُونَلَکُمُ  وَمِنْهَا  مِنْهَا    / غافرال)  «لِتَرْکَبُوا 
برای    (79 را  که چهارپایان  است  خداوند کسی 

برخی  از  و  شوید  سوار  را  برخی  تا  آفرید  شما 
اللّهِ آیه دوم: »  تغذیه کنید. اسْمُ  ذُکِرَ  مِمَّا  فَکُلُواْ 

بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ و   (118  /نعاماال )  «عَلَیْهِ إِن کُنتُمْ 
از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است، بخورید 
)اما از گوشت حیواناتی که هنگام سر بریدن، نام  

نمی آن  بر  او  خدا  آیات  به  اگر  نخورید(؛  برند، 
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وَاألَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا  آیه سوم: »  ایمان دارید.

چهار  و    (5  /نحلال)  «دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ
آنها  در  شما  برای  که  حالی  در  آفرید؛  را  پایان 
از گوشت   منافع دیگر است؛ و  وسیلۀ پوشش و 

 خورید.آنها می 
نهی  خاصی  حیوان  قتل  از  که  روایاتی 

 کنندمی
»مَن قَتلَ    : پیامبر اکرم )ص( فرمود:روایت اول

یَومَ  عنهُ  تعالى  اللّهُ  سألَهُ  حقِّهِ  بغَیرِ  عُصْفورا 
( 37ص  ،15، ج  1409هندی،  ال)متقی    .القِیامَۀِ«

هرکس گنجشکى را، بدون رعایت حقّ آن، بکُشد 
 خداوند متعال در روز قیامت از او بازخواست کند 

.   
پیامبر اکرم )ص( در حدیث معراج    روایت دوم:

: »إِطَّلَعْتُ لَیْلَۀَ أَسْرى عَلَى النّارِ فَرَأَیْتُ امْرَأَۀً  فرمود
عَنْ فَسَأَلْتُ  لَمْ  تُعَذَّبُ  وَ  هِرَّۀً  رَبَطَتْ  إِنَّها  فَقیلَ  ها 

تُطْعِمْها وَ لَمْ تَسْقِها وَ لَمْ تَدَعْها تَأْکُلُ مِنْ خَشاشِ 
)طوسی،  بِذلِکَ«  فعَذَّبَها  ماتَتْ  حَتّى  ااَلرْضِ 

که در شب معراج بر  زمانی   .(47، ص 6، ج1388
کردم، زنی را دیدم که عذاب آتش جهنم گذر می 

از علت آ می  پاسخ گفته  شد.  ن سؤال کردم. در 
بود که گربه  زنی  او  بسته و محبوس  شد:  را  ای 

داد و رهایش هم بود و به او غذا و آب نمی  کرده
کرد تا از آب و علف زمین چیزی بخورد؛ تا نمی

سبب  اینکه مرد و جان باخت. پس عذاب او بدین
 است. 

: »من قتل عصفوراً  )ص(  عن النّبی:  روایت سوم
یوم القیامۀ یعجّ الی اهلل تعالی یقول: یا  عبثاً جاء  

ربِّ هذا قتلنی عبثاً ینتفع بی ولم یدعنی فاکل  
حشار ج1403)مجلسی،    .االرض«ه  من   ،64  ،

اکرم  (4ص کسی   )ص(  پیامبر  که فرمود: 
روز   در  حیوان  آن  بکشد،  بیهوده  را  گنجشکی 

گوید: کند و می حضور خدا شکایت می قیامت به 
در   کشت؛  بیهوده  را  من  شخص  این  خدایا 

و حالی نداشت  من  کشتن  از  سودی  هیچ  که 
 رهایم نکرد تا از حشرات زمین تغذیه کنم. 

الرضاأبی : عن  روایت چهارم عن    )ص(  الحسن 
وَلَا  »قال:    )ص(  عن جده   :أبیه  الْقُنْبُرَۀَ،  تَأْکُلُوا  لَا 

الصِّبْیَانَ تُعْطُوهَا  وَلَا  فَإِنَّهَا    تَسُبُّوهَا،  بِهَا؛  یَلْعَبُونَ 
اهللُ   لَعَنَ  وَتَسْبِیحُهَا:  تَعَالى،  لِلّهِ  التَّسْبِیحِ  کَثِیرَۀُ 

،  1387)کلینی،    «السالم مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ علیهم 
رضا  . (154ص ،  12ج مرغ    )ص(  امام  فرمود: 

چکاوك را نخورید و به او دشنام و ناسزا نگویید،  
ن قرار ندهید تا با او بازی و او را در اختیار کودکا

کند و  کنند؛ زیرا آن پرنده زیاد تسبیح خدا می
لعنت   )ص(  در تسبیحش بر دشمنان آل محمد

در این روایت، حتی از سب حیوان نیز    فرستد.می 
به  پس  است.  شده  حیات منع  حق  اولی  طریق 

می اثبات  او  این    شود.برای  کثرت  به  توجه  با 
ا  بسیاری  نام  ذکر  و  و احادیث  حیوانات،  ز 

دست روایات  در  نهی  عموم  اول،    ههمچنین 
ثابت می  است،  ما که حق حیوان   شود.مطلوب 

این حق، چنان مستقر است که در تزاحم وضو و 
شود. اگر آب حیات حیوان، حق حیوان مقدم می

صورت انجام ای که درگونه برای وضو کم باشد، به 
حق  شد،  خواهد  تلف  تشنگی  از  حیوان  وضو، 

ت حیوان اولویت دارد؛ و این مسئله، یکی از  حیا
همین دلیل، شهید ثانی  به   موارد جواز تیمم است. 

از شرایط جواز تیمم، ترس از عطشی    گوید:می 
برای نفس محترمه  ای ـ گرچه حیوان است که 

طور معمول  رود بهوجود آید یا انتظار می باشدـ  به 
به قراین و شواهدی،  براساس  در   وجود آید ویا 

نشود یافت  آبی  ج1381،  عاملی)  آنجا   ،1  ،
مجوزات تیمم،   هخمینی نیز در زمینامام .  (66ص
است،    :گویدمی  هالکت  موجب  که  عطش  در 

فرقی نیست بین آنکه خوف هالکت بر خودش 
 باشد یا دیگری، آن دیگری انسان باشد یا حیوان،
مملوك باشد یا غیرمملوك، از آنچه که حفظ آن  

  ه ، مسئل1381)خمینی،    ب استاز هالکت واج
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  کشتار  طریقه  و   نوع  است،  مهم  آنچه  .(674

 و  پذیردنمی  را  آن  هرگونه   اسالم  که  است  حیوان
 حیوان  گوشت   حلیت   موجب  را  شرعی   ذبح  فقط 
اینکه  عالوه.  شمردمی  و  بر  دستورها  اسالم  در 

باب ذبح وجود دارد که  توصیه  احکامی در  ها و 
آنها حقوق حیوانات را تأیید شارع مقدس با بیان  
 و تثبیت کرده است: 

 در شب حیوان منع ذبح 
اللَّیْلَ  »  فرماید: کریم می   قرآن خداوند در   وَجَعَلَ 

آرامش قرار   هو شب را مای  .(96  /نعاماال )  «سَکَنًا
مای  داد. هم  هشب  سکون  و  موجودات    هآرامش 

رو، ذبح است و این آرامش نباید ازبین برود. ازاین
شده است. شرع مقدس با این  در شب نهیحیوان  

ابان    ظرافت سعی در حفظ حقوق حیوانات دارد.
بن تغلب می گوید از امام سجاد )ع( شنیدم که  

داد دستور  غالمش  یَطْلُعَ  »  :به  حَتّى  تَذْبَحُوا  لَا 
فَإِنَّ شَیْ الْفَجْرُ؛  لِکُلِّ  سَکَناً  اللَّیْلَ  جَعَلَ  « ءٍاهللَ 

امام سجاد )ع(    . (188، ص12، ج1387)کلینی،  
غالم  می به  امر  فجر  هایشان  طلوع  تا  کردند 

 هشب را مای  وندخدا  زیراذبح نکنند  گوسفند را  
   .آرامش قرار داده است

 عدم ذبح حیوانی در برابر حیوان دیگر 
اسالم از ذبح حیوان در برابر چشمان حیوان دیگر 

   شدت منع کرده است؛ زیرا حیوانات نیز نسبت به
یکدیگر فهم و شعور و احساس دارند و شارع  به  

شده   مانع  حیوان،  احساسات  این  به  هجمه  از 
 )ع(  انّ امیرالمؤمنین»  در روایت آمده است:  است.

الشا التذبح  الشا  هقال:  عند    و  هعند  الجزور  ال 
،  24، ج1416)حرعاملی،    «هو ینظر الیه  الجزور و

نقل    )ع(  از امیرالمؤمنین  )ع(  امام صادق  .(16ص
دیدگاه  می  برابر  در  گوسفند  فرمود:  که  کند 

گوسفند دیگر، و شتر در برابر دیدگان شتر دیگر 
نمی  یحیی  شود.ذبح  مانند  فقها  از    بن   برخی 

سعید، عالمه حلی و دیگران، با استناد به روایت  
،  1405)حلی،    اندکردهفوق، بر کراهت آن تصریح  

،  1362؛ نجفی،  322، ص 1385؛ حلی،  374ص
همانند شیخ طوسی،  برخی نیز    .( 137، ص36ج

داده حرمت  به  )طوسی،  حکم  ،  1365اند 
حال، چه قایل به حرمت شویم و  هربه   .(584ص

هر در  کراهت،  به  قایل  نهی چه  این  صورت 
 مصداق بارز رعایت حق حیوان در ذبح است. 

 پرهیز از رنج دادن حیوان در ذبح
  به حدیثی از پیامبر اکرم شهید ثانی در این زمینه  

خداوند احسان در  که فرمود:    کنداشاره می  )ص(
پس    ههم است؛  داشته  الزم  شما  بر  را  امور 

خوبی ذبح را کنید، بهکه حیوانی را ذبح می زمانی 
دهید ج1413)شیبانی،    انجام  ص4،  ؛  124، 

فاضل هندی    .(419  ، ص11  ، ج1383عاملی،  
این   خود  نیز  کتاب  در  را  استروایت   آورده 

   .(226  ، ص2 ، ج1382هندی، )فاضل
 کردن حیوان پیش از ذبح فلجمنع از 

در گذشته برای تسریع و راحتی در ذبح، حیوان 
به میرا  فلج  کمتری طریقی  تحرك  تا  کردند 

داشته باشد یا با قطع نخاع حیوان، حرکت او را  
روشی، از آن جهت  انداختند؛ اما چنین  ازکار می 

که بسیار ظالمانه و مخالف حقوق حیوانات است،  
است. شده  نهی  اسالم  صادق  در   )ع(   امام 

فَإِذَا می  تَمُوتَ  اَلذَّبِیحَۀَ حَتَّى  تَنْخَعِ  »اَل  فرمایند: 
فَانْخَعْهَا« ج 1416)حرعاملی،    مَاتَتْ   ،  24  ،

می  .(16ص ذبح  که  را  از  حیوانی  پیش  کنید، 
نخاع و فلج نکنید؛ و پس از مرگش  مرگ قطع  

انجام دهید. از فقها ای  عده رو  از این  این کار را 
شیخ جمله  . از آناندقایل به حرمت این عمل شده 

که  هندی فاضل   وطوسی   ممنوعیت  ئقااند  به  ل 
فاضل هندی،  ؛  584  ، ص1365)طوسی،    اندشده 

ج1382 ص2  ،  از    .(259  ،  اسالم  دستور  این 
توصیه حیوانات    هاییجمله  حقوق  از  که  است 

 کند. حمایت می
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 دستور به تیز بودن آلت ذبح 

یکی از اوامر شرع در باب ذبح این است که آلت  
به  باید  زجر  اندازهذبح  حیوان  که  باشد  تیز  ای 

نبیند. اذیت  و  آزار  و  )ع(    نکشد  صادق  امام 
بِ »إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبِیحَۀً فَالَ تُعَذِّفرماید:  می 

اَلشَّفْرَۀَ« )تمیمی   ، ج1385مغربی،  اَلْبَهِیمَۀَ أَحِدَّ 
که خواستی چهارپا را ذبح هنگامی   (174، ص2

  کنی، حیوان را عذاب نده و آلت ذبح را تیز کن. 
به  قریب  نیز  هندی  با  فاضل  را  مطالب  همین 

،  1382هندی،  آورد )فاضلاستناد به روایاتی می
 . (226  ، ص9 ج

 ذبح تسریع در 
شود تسریع در ذبح حیوان باعث عدم زجر آن می

مصادیق   از  مسئله  و  استاین  روایت  که    این 
می  )ص(  اکرم  کَتَبَ   :فرمایدپیامبر  اللَّه  »إِنَّ 

فَأَحسِنُوا  قَتلتُم  فإِذا  شَیءٍ،  کُلِّ  عَلى  اإِلحسَان 
)بیهقی،   الذِّبْحَۀَ«  فَأَحْسِنُوا  ذَبحْتُم  وَإِذَا  القِتْلَۀَ 

ج1414 ص 9،  و   .(280،  کردن  نیکى  خداوند 
  . احسان بر هر چیزى را بر شما واجب کرده است

رو، هرگاه خواستید حیوانى را ذبح کنید،  از این
 نیکویى انجام دهید. ذبح را به 

 نچرخاندن چاقو در حلقوم حیوان 
بعضی در هنگام ذبح، چاقو را در حلقوم حیوان  

استمی  حیوان  آزار  موجب  که  این  چرخانند   .
 ابن  حمرانمل در اسالم جایز نیست، چرا که  ع

که    نقل کرده است)ع(    اعین از امام صادق  ابى
تَحْتِ    :فرمود مِنْ  لِتُدْخِلَهَا  السِّکِّینَ  تَقْلِبِ  »ولَا 

عاملی،   )حر    . (11  ص،  24  ، ج1416الْحُلْقُومِ« 
 چاقو را جهت داخل کردن در حلقوم، نچرخان. 
آن   خودش  ذابح،  که  حیوانی  را  نکشتن 

 پرورش داده است
اسالم به انس و الفتی که بین حیوان و صاحبش  

می  می شکل  اهمیت  می گیرد،  و  فرماید:  دهد 
است،  داده  پرورش  خود  که  را  حیوانی  ذابح، 

عبداهلل »  نکشد. أبی  عن  الصحاری  أبی   )ع(  عن 
والشاتین لیضحی  اه  قال: قلت له: الرجل یعلف الش

قلت:   ذلک.  أحبّ  ال  قال:  یشتری  بها،  فالرجل 
هیهنا    فیتساقط علفه من هیهنا و  هالجمل او الشا

ولکن  ال،  فَیَجیىءُ الوقت وقد سمن فیذبحه. فقال:  
الوقت فلیدخل سوق المسلمین و   اذا کان ذلک 

،  24  ، ج 1416)حرعاملی،    یذبحه«  لیشتر فیها و
صادقابى   .(92  ص امام  به  عرض  )ع(    صحارى 
گوسفند  می  دو  و  یک  به  شخصى  علف  کند: 
دهد( تا براى قربانى  ها را پرورش میدهد )آنمی 

ایناز آن فرمود:  استفاده کند. حضرت  را ها  کار 
نمی  یا  دوست  شتر  شخصى  کرد:  عرض  دارم. 

آنجا گوسفندى را می  اینجا و  از  او  براى  خرد و 
می  فراهم  فرا علوفه  آن  ذبح  زمان  اینکه  تا  کند 

می می  سر  را  آنها  و  فرمورسد  حضرت  د:  برد. 
نکند) کارى    ( چنین  انجام چنین  وقت  و هرگاه 

رسید، داخل بازار مسلمانان شود و حیوانى بخرد 
کند. ذبح  را  آن  میان    و  که  احساسی  و  عاطفه 

دل صاحب  و  می حیوان  شکل  او  دوسوز   گیرد، 
عاطفه  این  ندارد  دوست  شارع  و  است  سویه 

همان زیرا  شود؛  گرفته  ممکن  نادیده  که  گونه 
ان متألم شود، حیوان نیز رنج  است صاحب حیو

 بکشد. 
 حق بهداشت 

صادق اکرم  امام  پیامبر  از  نقل    )ع(  )ص( 
فرمود  فرمایدمی  آغل    :که  و  نگهداری  جای 

را پاك گوسفند را پاکیزه نگهدارید و آب بینی آن
روایتی    در  .(544، ص6، ج 1367)کلینی،    کنید

اکرم   پیامبر  از  است )ص(  دیگر  شده  که    نقل 
در فرمود و  کنید  پاك  را  گوسفند  بینی  آب   :

بگ نماز  از حیوانات  ذآغلش  او حیوانی  زیرا  ارید؛ 
 . (642 ، ص2 ، ج 1370)برقی،  بهشت است
 حق مسکن

استراحتگاه جزء ضروریات اولیه حیوان    مسکن و
است. کوتاهی ورزیدن در این امر، افزون بر آنکه 
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به مورد نکوهش عقل است، مصداق آزار و اذیت  

حیوان بوده و مورد نکوهش شرع مقدس است.  
لِلدَّابَّۀِ عَلَى صَاحِبِهَا  امام صادق )ع( می فرماید: »

نَزَلَ سِتَتهُ   إِذَا  بِعَلَفِهَا  یَبْدَأُ  عَلَیْهَا   خِصَالٌ  وَیَعْرِضُ 
بِهِ مَرَّ  إِذَا  )کلینی،  الْمَاءَ  ج 1387«  ص 13  ،   ،  

صاحب جواهر، حق مسکن  براین اساس،  .  (263
شمارد و رای حیوان را در ردیف حق نفقه او میب

نیازمی  برآوردن  برای  است  واجب  های نویسد: 
تالش  به  مکان  و  آب  و  خوراکی  از  حیوان، 

   .(395 ، ص31 ، ج1362)نجفی،  برخاست
 گیری نتیجه 

کریم و    قرآنهای  در این پژوهش براساس آموزه
حیوانات روایات اسالمی در باره حقوق گیاهان و  

انسان جانشین خداوند  .  1  نتایج ذیل بدست آمد:
این و  است  زمین  روی  بشر   در  برای  جانشینی 

های او  یکی از مسئولیت مسئولیت آفرین است.  
به    باید  که  استرعایت حقوق گیاهان    در راستای 

کن آبیاری  را  گیاهان  شاخهد موقع  را ،  آنها  های 
و    درختان و گیاهان را در سموم  ، ریشهدنشکن

دار و   ، همه گیاهان اعم از میوه دزباله غرق نکن
باش  را دوست داشته  میوه  به هردو   د بدون  با   و 

زدن گیاهان  ، از آتشدعدالت توجه و رسیدگی کن 
نما میوهو    یداجتناب  چیدن  نارس از  های 
که گیاهان نیز دارای روح    دو بداند  خودداری کن

  استفاده و   نظمی و سوء  و غریزه هستند و از بی
باید این موضوع را  بیزارند.  نابهنجاری  هر رفتار 

که گیاهان و حیوانات نیز همانند  د  خود بقبوالنبه
حیات دارند و نماد امید و نشاط    ها حقما انسان

می جهان  این  در  فراموش و سرور  نباید  باشند. 
کنیم که گیاهان به ما نیازی ندارند و میلیاردها  

نسان زندگی  سال است که بدون کمک و دخالت ا

تکامل و   آرامی دارند و این ما هستیم که برای 
رشد و بلوغ عقلی و روحی به الگویی نظیر گیاهان  
نیازمندیم. پس باید برای داشتن دنیایی سالم و 

ایمان خود را به خداوند مهربان و    سبز بکوشیم و
پس از اثبات حق .  2  .یکتا بارور و تقویت کنیم

اد به آیات و روایات، حیات برای حیوانات با استن 
که حیات حیوان   -بیان شد که برای ذبح و شکار  

از می   را  و    -برد  بین  دارد  وجود  شرعی  مجوز 
حیوانات  نه حقوق  نقض  شرعی  مجوز  این  تنها 

نیست، بلکه قانونی است که در عین سازگاری با  
کمال   نوعی  بشری،  نیازهای  و  طبیعت 

دستورهایی از شدن برای حیوان، توأم با  شمرده
طرف شارع است و شرع به بهترین نحو، از حقوق 

از    کند.حیوانات حمایت می  استفاده  اصل  البته 
حیوان، فقط در صورت رعایت شرایط خاص ذبح 

است میسر  شکار  تو  و  دستورهای صیه و  و  ها 
همگی مؤید حقوق  حیوانات  در باب ذبح    متعدد

هرگونهاندحیوانات بنابراین،  پس   یت واذ  آزار  . 
  شده، مشخص  جزئی   موارد  در  مگر  حیوانات

مجوز  اقتصادی  توجیهات  صرف  و  بوده  ممنوع 
لحاظ   معدوم از  عمل  این  و  نیست  آنها  سازی 

  شمار   به  ناروا  و   مذموم  عقلی  و   شرعی و اخالقی
عالوه بر حق حیاتی که برای حیوانات در    رود.می 

نیز  مسکن  اسالم ثابت است، از حق بهداشت و  
محل  برخوردار که  است  ضروری  و  الزم  و  ند 

استراحت آنها تمیز نگه داشته شود و از هرگونه 
آلودگی که باعث مریضی و آزار و اذیت آنها شود  

کوتاهی ورزیدن در این امر،  اجتناب شود؛ چراکه  
افزون بر آنکه مورد نکوهش عقل است، مصداق 
آزار و اذیت به حیوان بوده و مورد نکوهش شرع  

 مقدس است. 
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 با علوم بشری قرآن جستاری در باب رابطه 
 

 سیدحسن حسینی
 

   استادیار گروه معارف اسالمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
 (sh.hosseini@birjand.ac.ir)نویسنده مسئول: 

 
 چکیده 
علم دهنده اهمیتی است که این کتاب الهی برای  تفکر، نشان  بر موضوعاتی مانند علم، عالم، تعقل و  قرآن تأکید  

تحلیلی   -با علوم بشری است. در این پژوهش با روش توصیفی   قرآنی، رابطه  قرآنیکی از مباحث مهم  قائل است.  
افزاری از طریق گردآوری اطالعات درباره این مسئله دو دیدگاه ای و نرم استفاده از منابع کتابخانهبا رویکرد  

مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تبیین شده است که بعتی از اندیشمندان مسلمان معتقدند: همه علوم در  
ای از اسرار آفرینش است، الصه وجود کتبی جهان تکوین و خ  قرآنگیرد؛ زیرا  سرچشمه می   قرآنیا از    قرآن

در    ...  از آن الهام گرفته است و حتی مسائل فیزیک و شیمی و ریاضی و وجود دارد و   قرآنپس همه علوم در  
کتاب هدایت اخالقی و    قرآنموجود نیست؛ زیرا    قرآنهست. بعتی دیگر معتقدند: همه علوم بشری در    قرآن

ندارد و ضرورتی  است  انسان  دینی  و  و    تربیتی  تفصیالت  با  را  نقلی  و  عقلی  و  تجربی  علوم  مسائل  همه  که 
در موارد متعددی به اهداف   قرآنو علوم رابطه سازگارانه دارند و    قرآنکرده باشد، اگرچه  های آنها بیانفرمول 

 جزئیات   همه  که  نیست  گونهاین  ، اماهای علوم انسانی و اخبار علوم طبیعی اشاره کرده استو مبانی و روش 
 .  هدایت انسان است و کتاب شیمی و فیزیک و ... نیست  قرآنراکه هدف چ باشد؛  شده بیان قرآن  در لومع
 

 شناسی. ، علوم بشری، علوم تجربی، ریاضی، شیمی، میکروب قرآن ها: کلید واژه
 

 مقدمه -1
بهواژه   گوناگون  صورت»علم«  در   750های  بار 
ا قرآن شده  اینتکرار  از  سبب    قرآنروی  ست. 

پیدایش و گسترش بسیاری از علوم )اعم از علوم  
مسلمانان   میان  عقلی(  ریاضی،  طبیعی،  ادبی، 

آیات   از  بسیاری  در  است.  فراگیری  قرآنبوده   ،
مورد   دانش،  و  گرفته  علم  قرار  تأکید  و  تشویق 

طرق مختلف به  قرآناز  آیات متعددی  در    است.
ها در  میان آمده که بیشتر آننام علم و دانش به

آیه در  است.  آن  بزرگداشت  دمقام  مقام ای  ر 
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ  : »گذاری انسان آمده است منت 
)العلق/یعْلَمْ نمی آنچه  . (5«  انسان  که  دانست را 

فرموده    ای دیگردر آیه   .آموخت  (تدریج به اوهب)
فَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا  یرْ  است: »

دَرَ )المجادلجَاتٍالْعِلْمَ    ( رتبه)خدا    .(11ه/«. 
کسانی  و  گرویده  که  را  شما  از  که کسانی  را 

حسب)دانشمندند   گرداند  (بر  بلند  از  درجات   .
تفکر در نظام آفرینش و   قرآندعوت  طرفی   به 

در  که  رموزی  و  اسرار  و  انسان  خود  خلقت 
به   دعوت  نیز  و  است  نهفته  وجودش  ساختمان 

گذشتگان  سیر در اقطار زمین و مشاهده در آثار  
و کنجکاوی اوضاع و احوال ملل و جوامع بشری 
به   دعوت  واقع،  در  بشر،  تواریخ  و  قصص  و 
فراگیری علوم طبیعی و ریاضی و فلسفی و فنون  
ادبی و باالخره همه علومی است که در دسترس  
فکر انسانی و آموختنشان به نفع جهان بشری و 

است انسانی  جامعه  بخش  )طباطبایی،    سعادت 
عامل اصلی اشتغال مسلمانان  و    .( 94، ص1376

و ریاضیات  و  طبیعیات  از  عقلی  علوم  ...    به 
صورت نقل و ترجمه در آغاز و به نحو استقالل  به

شده در  در سرانجام، همان انگیزه فرهنگی فراهم
ت )همان، بوده اس  قرآنوسیله  نفوس مسلمانان به
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رابطه  و   (98  ص عرصه  علم   قرآن در  علوم،  و 
علبه طبیعی،  معنای  و  انسانی  از  اعم  تجربی،  م 
میدر گرفته  هستی نظر  مسائل  شامل  که    شود 

،  شناسی جامعه،  هندسه ،  ریاضیاتشناسی،  
کیهان شناسیزیست طبیعی،  مفاهیم  شناسی،  ، 
گیاه پزشکی،  حقوق مدیریت   تاریخشناسی،  ،  و 

و علوم    قرآنهرحال، مساله رابطه  اما به .  شودمی 
این در  و  است  جدی  و مشکلی  سؤاالت  باره 

آیا اند. از قبیل اینکه  هایی اساسی مطرح پرسش 
تمام علوم بشری با تمام دقایق و ظرایف آنها در  

  قرآن نهفته است؟ و یا اینکه    قرآنالبه الی آیات  
منشا بسیاری از علوم و توجه به علم و علماست  

نیست، بلکه کتاب   ...  اما کتاب فیزیک و شیمی و
هدایت و تربیت است و فقط این علوم را تشویق  

گویی به این ژوهش در صدد پاسخ این پ  کند؟می 
این پرسش  محور  دو  در  اساس  براین  هاست، 

 مسأله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. 
 . پیشینه پژوهش1-1

آن با  سترگ،  کتاب  کتاب  این  ،  فیزیککه 
و مانند آن نیست و   شناسیزمین ،  شناسیکیهان 

نمی  علمی  مسائل  بیان  صدد  در  با  نیز  باشد، 
های قطعی تنها با حقایق علمی و یافته ههمه ناین

برمی  عقلی  به قطع  )که   تعارضیگردند(  علمی 

به  هم  تعارضی  اگر  بلکه  می ندارد،  خورد، چشم 
و   تامل بدوی ابتدایی  و  دقت  با  و  رفع    است 

گزاره  قرآن.  شودمی  نیز حاوی  علوم  از  هایی 
باشد و نکات علمی بسیاری را مطرح ساخته  می 

به   است برداشت  که  قابل  ظهور  یا  صراحت 
تازهمی  با  و  نظریات  قوانینترین  باشند  و 

نمواثبات برای  دارند؛  هماهنگی  علمی  نه،  شده 
همچون  می  مواردی  به  خورشید توان  .  حرکت 

کوه  ،(41-38)یس/ زمین حرکت  و   ها 
 زوجیت و  (  22)الحجر/  لقاح گیاهان   ،(89)النحل/

خوك حرمت  ،(36)یس  هاآن  خونو   گوشت 

کرد علمی    (. 173)بقره/  اشاره  ،  قرآنتفسیر 

چهارم و پنجم هجری قمری در   قرنهرچند از  
مکتوب می  سینابوعلی  آثار  بحث  .  شوددیده  امّا 

علمی   از    قرآناعجاز  برگرفته  علمی که    تفسیر 
است، تنها در قرن حاضر مورد توجه مسلمانان و 

است گرفته  قرار  از .  غیرمسلمانان  برخی 
باره عبارت است از: های تالیف شده در اینکتاب

فی وصف الکائنات و االعجاز و    قرآنمعجزات ال.  1
الحدیث   اسماعیل)الطب  اعجاز    .2.  (عبدالعزیز 

امروزی    قرآن علوم  نظر  نیازمند  ) از  یداللّه 
پیامبر.  3.  (شیرازی  آخرین  و  دانشگاه   اولین 

پاك) الهیئه.  4  .(نژادسیدرضا  و    ه هب) االسالم 
العلمی    .5.  (شهرستانی  الدین االعجاز 

محمدعلی)  الکریمقرآنالفی االعجاز   .6.  (سامی 
.  7.  (عبدالصمد  محمّد کامل)  االسالمالعلمی فی

لل  قرآنال العددی  االعجاز  الحدیث،  العلم    قرآن و 
  الکریم، اللّه و العلم الحدیث، اسرار و عجب و من 

العلمیه   نوفل)اآلیات  ال  .8.  (عبدالرزاق  و   قرآنو 
در   .(احمد محمّد سلیمان)و الطب    قرآنالعلم و ال

به  نیز  معاصر  تفاسیر  برخی  میان  صورت این 
علمی   اعجاز  موارد  به  اشاره    قرآنگسترده 

 ...   و طنطاوی ،  تفسیر نمونهاند؛ همچون کرده
  شناسیمفهوم -2

 . مفهوم واژه »علم« 2-1
بیان   علم  لغوی  معنای  در  اسالمی  اندیشوران 

به داشته لغت  در  )راغب اند:  ادراك  معنای 
)فیومى،    .یقین، معرفت  . (580:  1412  اصفهانی،

/  2:  1376( و شناخت )مسعود،  427/  2:  1414
کاربرده شده است؛ و علم را خالف و  به   (1215

دانسته جهل  )عسکرى،نقیض  ؛  76:  1400اند 
منظور،  152/  2:  1409فراهیدى،   ابن  :  1414؛ 

، ادراكِ حقیقت  اند: عِلْم (. برخی گفته 416/  12
ء . ادراك ذات شی1چیزى است که به دو صورت  

با    .2 چیزی  نمودن  حُکم  عدم  یا  نمودن  حُکم 
مثالً از مقایسۀ آتش و حرارت  )چیزی دیگر است  

می به حکم  تجربه  سوزندگی  روش  آتش  نماییم 
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. همچنین در  (دارد یا فالن شیء، سوزندگی ندارد

بندی دیگری از علم، علم را به علم نظری  تقسیم 
اند.  و عملی و علم عقلی و سمعی تقسیم نموده

تو گفته در  و عملی  نظرى  علم  علم    ضیح  شده؛ 
با   شود  دانسته  وقتى  که  است  چیزی  نظری، 

مى  کامل  بیشتر  به  دانستن  علم  مثل  شود؛ 
موجودات عالم. علم عملى: دانشى است که تمام  

شود مگر اینکه به آن عمل شود؛ مثل علم به  نمى
اصفهانی،   )راغب  در    (. 580:  1412عبادات 

م، همان مطلقِ درك،  ترین مفهوم عل اصطالح عام 
صورت های شناخت، آگاهی و اطالع است که به  

و  نظری  حکمی،  ادراکی،  جمله؛  از  گوناگون 
می  پیدا  تحقق  سمعی  و  عقلی  از    کند.عملی، 

به  ورود  با  اسالمی  اندیشوران  دیگر،  سویی 
نیاز از تعریف  را بییابی اصطالحی علم، آنهویت

ترین و بدیهی ترین  اند: علم یکی از روشن دانسته
مفاهیم است و نیازمند تعریف نیست. بلکه اساساً  

امکان آن  مفهوم  تعریف  زیرا  نیست؛  پذیر 
تری از آن وجود ندارد که معرّف آن واقع  واضح

طور که در فلسفه آمده است: چیزی شود، همان
علم شده   شناخته زیرا  نیست؛  علم  معنای  از  تر 

آگ هر  که  است  نفسانی  وجدانی  حالت  اهِ  یک 
تواند آن را بدون اشتباه درك  صاحب حیاتی، می

در جای دیگر   .( 230/  3:  1425  شیرازی،)  . کند
داشته  شناخته   اند:بیان  وجدان  به  و  علم  شده 

که آمده است: وجود علم در بدیهی است. چنان
به و  بدیهی است،  بالوجدان  ما  همین جهت  نزد 

آن  است مفهوم  بدیهی  بیان  این  از  .هم  رو 
روشنی معنای علم، شأن آن    اند؛ با توجه بهداشته

روشن معنای  یک  توسط  که  تعریف  نیست  تر 
اگر اندیشمندان   (.293:  1420)طباطبایی،  .  شود

های منطقی و  اسالمی علم را در بعضی از کتاب
کرده تعریف  نبوده،  فلسفی  حقیقی  تعریف  اند 

شرح تعریف  چنانبلکه  است  )اسمی(  که  الفظی 
تعریف  گفته   در  عبارعلم  العلم  عن حضور   هاند: 

الشیء   هاألشیاء عند العقل و حصول صور  هصور
)شیرازی،   العقل  یا307:  1371فی  حضور  :  (؛ 

 . (20: 1373الشیء عند العقل )مظفر، هصور
با    قرآنهای رابطه  تحلیل و بررسی دیدگاه  -3

 علوم بشری 
 بر تمامی علوم   قرآن . دیدگاه اول: اشتمال 1-3

فرهیختگان   از  که   مسلمانبرخی  دارند  اعتقاد 
علوم    قرآن مبانى  و  اصول  تمامى  بر  مشتمل 

رشته  حتى  و  فلکى  و  ریاضى  و  هاى طبیعى 
مى  غیره  و  علمى  اکتشافات  و  و  صنعتى  باشد 

ها را فـروگـذار نـکرده چیزى از علوم و دانستنى 
یک کتاب تشریعى اینکه  عالوه بر  قرآن، و  تاس

به است،   نیز  علمى  مى کتاب  اینان   .رودشمار 
را    قرآندالیلى از خود  شان  نظریهبـراى اثـبات  

 اند:کردهارائه 
   قرآن. ظاهر آیات 1-1-3

ظاهر  شمندان مسلمان معتقدند که  یای از اندعده 
همه چیز در  ، داللت بر این دارد که  قرآنآیات  
وَال رَطْبٍ وَال یَابِسٍ  ات: »آیوجود دارد. ظاهر  قرآن

و هیچ تر و هیچ  (  59« )االنعام/إِال فِی کِتَابٍ مُبِینٍ
که در کتاب روشنگر )علم  خشکى نیست، جز این

است ثبت(  »خدا  آیه:  و  الْکِتَابَ .  عَلَیْکَ  وَنَزَّلْنَا 
( را  قرآنو کتاب )  (89«. )النحل/تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ

بر تو فروفرستادیم که بیانگر هر چیز )از کلیات  
مژده و  رحمت  و  رهنمود  و  براى  دین(  اى 

مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ  . و آیه: »مسلمانان است
)االنعام/شَیْءٍ کتاب  را  چیزی  هیچ(  38«.  در 

نکردیم دارند؛  فروگذار  اشاره  حقیقت  این  به   .
و  وجود    قرآنچراکه   تکوین  جهان  کتبی 
علوم   های از اسرار آفرینش است، پس همخالصه

است    قرآندر   گرفته  الهام  آن  از  و  دارد  وجود 
ریاضی در   و  فیزیک، شیمی   قرآنحتی مسائل 

هست و اگر ما نتوانیم آنها را پیدا کنیم، علتش  
ها  این است که عقل ما، از درك و استخراج آن

کند و  رفت می قاصر است و در آینده بشریت پیش 
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از    ههم را  می به  قرآنمسائل  براین   .آورددست 

دوم  آیه  به  استدالل  در  کاشانی  فیض  اساس، 
گوید: علوم انسانی دو گونه است: اول  اینطور می 

وسیله تجربه و حواس که به  علوم مستفاد از حس
آید و این علوم متغیر و فاسد شدنی  دست می به

این   وم مردمو محصور و متناهی است و اکثر عل
گونه است. دوم علومی که از مبادی و اسباب و  

به وجه غایات  بر  بسیط  کلی  واحد  علوم  صورت 
آید. و آن علم به  دست می عقلی و غیر متغیر به 

االسباب هرچیزی است و این علم ضروری مسبب 
شک  و کلی و محیط به همه امور و احوال است و

ثل دانش  و تغییر و غلط در آن نیست و این علم م
خدا به اشیا و علم مالئکه و انبیاء و اوصیاست که  

احوال آگاهی   به  آینده  و  گذشته  در  موجودات 
دارند. هرکس کیفیت این علم را بداند معنی آیه 

شود می  فهمد و متوجه»تبیانا لکل شی ء« را می
هست و هر امری   قرآنکه همه علوم و معانی در  

مبادی و غایات آن  خودش یا مقومات و اسباب و  
،  1، ج1416دارد )فیض کاشانی،   وجود  قرآن در  
سیوطی نیز همین قول را انتخاب کرده  .  (57ص

و به آیات یاد شده استشهاد کرده است )سیوطی،  
گوید که: غزالی نیز می   .(42-33، ص 4، ج 1394

علوم همه آنها در افعال و صفات خدا داخل است 
صفات خود را افعال و ذات و   قرآنو خداوند در  

نهایت است و در دهد و این علوم بیتوضیح می 
شده   به اصول و کلیات )مجامع( آنها اشاره  قرآن

طبرسی در    .(289، ص1، ج1945است )غزالی،  
یعنی )وجود همه  البیان، وجود این امر را  مجمع

در  دینی  معارف  و  بشری  علوم  و  دنیایی  علوم 
بهقرآن احتمال(  یک  است  عنوان  شده    ذکر 

  . (319، ص 10، ج1415)طبرسی، 
که اشاره به علوم مختلف    قرآنآیاتی از   .2-1-3

  کندمی
 علم ریاضی. 1-2-1-3

باره فرموده  کریم در این  قرآنخدواند متعال در  
مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا    وَإِن کانَ مِثْقَالَ حَبَّۀٍ »  است:

حَاسِبِینَ بِنَا  )االنبیاء/وَکفَى  آیه  این  در  (  47«. 
سخن  کریمه   اندازه،  و  حساب  آمده  بهاز  میان 

 . است، پس اشاره به علوم ریاضی دارد
 ی  شناسسازی و میکروبعلم ماشین.  2-2-1-3

در   سبحان  این  قرآنخدای  در  باره  کریم 
»می  لِتَرْکبُوهَا  فرماید:  وَالْحَمِیرَ  وَالْبِغَالَ  وَالْخَیْلَ 

 در این  .(8)النحل/  «تَعْلَمُونَ   اَل  مَاوَزِینَۀً وَیَخْلُقُ  
کند که  اشاره به خلق وسایل نقلیه می کریمه  آیه  

اطالعی   زمان  آن  آن  اعراب  پس  از  نداشتند، 
منظور وسایل نقلیه جدید، ماشین، هواپیما و ...  

شاید و  میکروبا  هم  است  خلق  به  و شاره  ها 
آن ویروس از  مردم  زمان  آن  در  که  است  ها ها 

 . انداطالعی نداشته 
 علم شیمی . 3-2-1-3

)ع( که چهار مرغ    آیات مربوط به حضرت ابراهیم
بر سر چهار کوه گذارد، استفاده  را، ذبح کرد و 

آنها،  می  ترکیبات  و  موجودات  اجزای  که  شود 
جدید، این تجزیه و  بوده و علم    قرآنموردتوجه  

 . نامد ها را شیمی می ترکیب 
 علم هندسه . 4-2-1-3

آی »شریف  هاز  الدَّرَجَاتِه:  )الغافر/رَفِیعُ   »15) .
بر این است دست می به این آیه دلیل  آید؛ زیرا 

که خداوند، به درجات توجه داشته و با توجه به  
به »رفیع«  ابجد  اینکه  و می   360حساب  شود 

اشار» هم،  محیط  درجات«  و  است  درجه  به  ه 
درجه است، پس این آیه، شاید   360دایره هم  

باشد داشته  هندسه  علم  به  )سرفرازی،    اشاره 
ص 1367 هرچند    .(47-49  ،   قرآنبنابراین، 
کند،  های شیمی، هندسه و ... را بیان نمی فرمول 

کند که  ای اشاره می اما گاهی به یک مورد در آیه
داردده احتیاج  فرمول،  مطلب  غ  .ها  این  بر  زالی 

زند که علوم های فراوان می ورزد و مثال اصرار می
از   گرفته  قرآن مختلف  از  نشات  بعد  او  است. 
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می این بیان  علوم  که  و  دینی  علوم  تمام  کند 

آن  به  علم  وابسته  قرائات،  نحو،  لغت،  )مثل  ها 
علم تفسیر، علم قصص اولین، علم   مخارج حروف،

منشا   قرآن...( از    اصول فقه وکالم، علم فقه، علم  
هم را  علوم  سایر  سرچشمه  است   قرآن گرفته 

داند، مثل علم طب، علم هیئت و نجوم، علم  می 
اعضا و علم سحر و طلسمات و آنگاه    تشریح   ...

این علوممی  و نشمردیم(   گوید:  )آنچه شمردیم 
است و منشا علم طب    قرآناوائل و اصول آنها از  
 داند کهمی فهو یشفین«    را آیه: »و اذا مرضت

فرماید  خداوند از قول حضرت ابراهیم )ع( نقل می 
می  نمی و  کسی  را  واحد  فعل  این  شناسد  گوید 

علم پزشکی را کامل بداند )غزالی،  کهمگر کسی 
های زیادی  ذهبی نیز مثال   .(47-44، ص1406

در  علوم  همه  معتقدند  که  کسانی  ادعاهای  از 
گیرد آورده است؛ سرچشمه می  قرآن  یا از  قرآن

مثل علم طب و جدل و هیئت و هندسه و جبر  
و مقابله  آیاتی  و  نیز  مورد  هر  برای  و  ذکر   ... 

 . (355-349، ص2کند )ذهبی، بی تا، جمی 
 روایات  .2-1-3

در مؤید    روایاتی  که  است  وارد شده  زمینه  این 
از مستفاد  بر  عمومیت  عالوه  است.  آیات  لفظ 
ائمه )ع( در   مورد علوم مختلف )همچون  اینکه 

گفته ...( سخن  و  فضائی  و  و سپس پزشکی    اند 
از  فرموده ما  علوم  تمام  که  پس    قرآناند  است. 

وجود   قرآنشود که علوم مختلف در  معلوم می 
 مطلع هستند:  دارد، لکن افراد خاصی از آن

باقر )ع( می1-2-1-3 امام  اول:  فرماید:  . روایت 
وَ تَعَالَى لَمْ یَدَعْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ  إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ »

« )کلینی،  اَلْأُمَّۀُ إِاَلّ أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ
ج1387 ص 1،  تعالی  خداوند  .(150،  و  تبارك 

باشند  هیچ محتاج  آن  به  مسلمانان  که  را  چیز 
در   را  آنها  و  است  نکرده  نازل    قرآنفروگذار 

- 2  کرده است. پیامبر )ص( بیان  و برای فرموده  
. روایت دوم: از امام صادق )ع( نقل شده  2-1-3

السَّمَاوَاتِ وَ مَا  إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا فِیاست که فرمود: »
الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْجَنَّۀِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی النَّارِ  فِی

قَالَ   یکُونُ  مَا  وَ  کَانَ  مَا  أَعْلَمُ  هُنَیئَۀً    مَکَثَ   ثُمَوَ 
فَقَالَ   مِنْهُ  سَمِعَهُ  مَنْ  عَلَى  کَبُرَ  ذَلِکَ  أَنَّ  فَرَأَى 
عَلِمْتُ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ 

،  1387« )کلینی،  ءٍجَلَّ یقُولُ فِیهِ تِبْیانُ کُلِّ شَی 
زمین  ها و  من به موجودات آسمان  .( 650، ص1ج

دانایم و نیز به موجودات بهشت و دوزخ، گذشته  
و آینده. اندکی تأمل کرد و دید که این سخن، بر  
شنوندگان گران آمد. آنگاه فرمود: آن مطالب را  

فرا عزوجل  خدای  کتاب  خدای می  از  گیرم. 
 .هست  قرآنبیان هر چیزی در    : عزوجل فرمودند

 قرآن . مسأله بطون 3-1-3
روایا از  بسیاری  بطون  در  به  اسالمی  و    قرآنت 

آیه کهاین شده  هر  اشاره  دارد  بطن  چندین  ای 
این  .  (95-94، ص8، ج1371است )ری شهری،  

است که عارف و فقیه و فیلسوف و    قرآناعجاز  
برداشت جداگانه از آیات  فیزیکدان هرکدام یک

دارند، و هرکدام از یک آیه چیزی متوجه   قرآن
  کنند. پس می   شوند که دیگران از آن غفلتمی 

زیرا  هیچ کند  رد  را  دیگری  برداشت  نباید  کدام 
فیزیک هم  فیلسوف  او  اگر  مثل  شاید  بود  دان 

می  این  برداشت  به  احیاءالعلوم  در  غزالی  کرد. 
علوم   تعداد  و  کرده  استشهاد  تا    قرآنمطلب  را 

است    هفتاد و هفت هزار و دویست علم ذکر کرده
شود، چون  می   گوید: این عدد چهار برابرو بعد می

هر کلمه ظاهر و باطن دارد و حد و مطلع دارد  
   .(135-134، ص3، ج1945)غزالی، 
 . نقد و بررسی دیدگاه  4-1-3

اول:  1-4-1-3 نقد  این.  چگونه  و  کجا  همه از 
روز اکتشافات  و  صنایع  و  از    علوم    قرآن افزون 

چرا پیشینیان به آن پى نبرده و   ؟استنباط شده
  قرآن  ؛ چراکهمتاخرین نیز به آن توجهى ندارند؟

کتاب هدایت اخالقی، تربیتی و دینی است و نازل  
انسان تا  است  بهشده  را  فضیلت ها  و  سوی  ها 
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پرستی دور خداشناسی هدایت کند، تا از خرافه

را   اجتماع(  و  خانواده  )افراد،  حقوق  و  شوند 
کرده، تا مردم با رعایت احکام یانصورت کلی ب به

بر  و  باشند  داشته  سالم  زندگی  الهی، 
کند، تا  شناسی و معرفت طبیعت، تکیه می جهان

رابطۀ انسان و جهان با خدا روشن شود و مردم  
بنابراین  .  معرفت بهتری نسبت به خدا پیدا کنند 

که   ندارد  علوم  قرآنضرورتی  مسائل  همۀ   ،
های تفصیالت و فرمول  تجربی، عقلی و نقلی را با

کرده باشد، بلکه اشاراتی به آیات الهی، ها، بیان آن
در زمین و آسمان برای سیر در ملکوت و تفکر  
تزکیۀ   و  تربیت  به هدف  تا  الهی دارد،  در صنع 

ها، نایل شود و بعید نیست منظور از بیان  انسان
 مردم  ، مسائل دینی و هدایتیقرآنچیز در  همه

  هم   مفسرین  از  بعضی  که  طورهمان  باشد،
)طبرسی،  گفته  ج 1415اند  ص4،  ؛  298، 

ج1407زمخشری،   ص2،  طباطبایی،  628،  ؛ 
ج1391 ص12،  از   .(325- 324،  برخی 
  قرآن الزم نیست  نظران نیز معتقدند که:  صاحب 

در یک مسئلۀ علمی، حتماً نظریه داده باشد، زیرا 
علمی    قرآن مسائل  حل  جایگاه  در  و  صدد  در 

البته آنچه فرموده باشد حق است و اگر  نیست.  
راستی  ای علمی داشته باشد و بهای به نکتهاشاره
بر آن داللت کند حق است و جای  قرآنلفظ    ،

نیست حرفی  یزدی،    هیچ  ،  1391)مصباح 
آیات مورد استناد  . نقد دوم:  2-4- 1-3.  (229ص

این زیرا    ؛بیگانه است  ی شمابا مطلب مورد ادعا
است چون بسیاری از مسائل   ظهور خالف بداهت

فرمو مثل  جدید  و  علوم  فیزیک  و  شیمی  های 
در این   قرآنظواهر   ریاضی  و  نیست،  موجود 

یک که  هرکس  را  دقت   قرآنبار  مطلب  با  را 
می متوجه  کند  از چراکه  شود؛  مطالعه  بعضی 

اند صریحا این ظهور را انکار کرده  قرآنمفسران  
از کتاب علم  و می  اگر مراد  لوح  گویند:  یا  الهی 

ب آیه  عمومیت  باشد  محفوظ  ه محفوظ  ظاهرش 

است )یعنی تمام چیزها و امور دین و دنیا در علم  
 قرآنالهی موجود است(. لکن اگر منظور از کتاب  

آن   و  است  دینی  موضوع  منظور  شیء  باشد 
همه  پس  است  الهی  به هدایت  مربوط  که   چیز 

شده است. و این  بیان   قرآناقسام هدایت است در  
می  بعضی  که  را  علوم    قرآنگویند  قول  تمام 

از صحابه و علمای   دارد کسی  موجودات را دربر 
و هیچ است  نگفته  آنها  غیر  و  آنتابعین  را کس 

 که قائل شود هرچه درکند مگر کسی قبول نمی 
چه  کتاب اگر  است  حق  است  گذشتگان  های 

باشد لغت  و  نقل  و  عقل  رضا،    مخالف  )رشید 
طنطاوی نیز »لکل شیء«   .(330ص،  7، ج1990

به   گاهی  و  تفصیل  به  گاهی  )که  دینی  امور  را 
،  8، ج1997)طنطاوی،    دانداجمال ذکر شده( می 

همچنین شاطبی ظهور آیات را شدیدا    .(218ص
- 3  .( 129، ص2، ج1417کند )شاطبی،  انکار می 
که اشاراتی   قرآن. نقد سوم: در مورد آیات  1-4-3

و شناخت طبیعت دارد    به علوم طبیعی و تجربی
ومی  بیان  آن  هدف  آیا  پرسید  کشف   توان 

به فرمول  یا  است  شیمی  و  هندسه  طور  های 
تطفلی )حاشیه و  بحثاستطرادی  این  را ای(  ها 

بسیاری معتقدند که    مطرح کرده است. در اینجا
مثال  در  ذکر  علمی  ندارد    قرآنهای  موضوعیت 

ه  یعنی مثال است و هدف آموزش علوم نیست بکل
را برای هدف دیگر آورده است؛ زیرا آیاتی  مثال

سازی و که برای پیدایش علوم شیمی و ماشین 
استشهاد آنها  به  بسیار  کرده  هندسه  داللت  اند 

 ضعیفی دارد و یا اصال بر موارد فوق داللت ندارد.
احتمال دارد که علوم ائمه  . نقد چهارم:  4-1-4-3

باطن   یا  چ  قرآن)ع(  همان  به  مربوط  یزی هم 
است یعنی در    مربوط به آن   قرآنباشد که ظواهر  

نه   باشد،  الهی  هدایت  و  الهی  احکام  با  ارتباط 
که تمام علوم و معارف بشری مثل شیمی و  این

این مطلب از بعضی    باشد.  قرآنباطن   فیزیک در
شده    بحث آورده  روایات که در ذیل آیات مورد
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می  استنباط  بی است  )بحرانی،  جشود  ،  1تا، 

حالل و حرام   چون در این روایات به  .(31-30ص
می مثال  حدود  یحتاج  و  ما  کل  سپس  و  زنند 

الناس )هر چیزی را که مردم به آن احتیاج  الیه
کنند پس ممکن است منظور  می دارند( را ذکر

هرچند   باشد،  مردم  هدایتی  و  دینی  احتیاجات 
اکرم )ص( و امام )ع( به علوم و معارف   علم پیامبر

باطن  بشری   یا    قرآناز طریق  از ناحیه وحی  یا 
الهام ممکن است، اما بحث در این است که آیا  

براین   آیات داللت بر این مطلب دارد یا ندارد. این
  ظاهراًگوید: اساس است که عالمه طباطبایی می

هر از کل شیء  هدایت  مراد  به  که  است  چیزی 
چه که مردم در مورد مبدا و معاد  مربوط باشد، هر 

ها شرایع الهیه و قصص و موعظه  اخالق فاضله و  و
به آن هدایت کرده است و    قرآناحتیاج دارند،  

و مقاصد   قرآنبیان نموده است و ما از ظاهر الفاظ  
می متوجه  را  مطلب  همین  در آن  لکن  شویم، 

علم گذشته و    قرآن روایات نقل شده است که در  
قیامت تا  روایات   آینده  این  اگر  و  است  موجود 

حیح باشد، منظور از تبیان اعم از داللت لفظی  ص
طریق غیر  از  اشاراتی  شاید  پس  داللت  است 

را کشف می اسراری  و  دارد  فهم  لفظی  کند که 
)طباطبایی،   ندارد  راهی  آنها  به  ،  1391عرفی 

ص12ج اینکه  عالوه   .(325- 324،  اساس بر  بر 
محظورات متعدد بوجود  این دیدگاه اشکاالت و

فسیر به رای و تاویل خطر این تفکر  الف( ت آید:می 
در همه مسائل علمی صراحت    قرآن است، چون  

و کسی میندارد  در   گوید همهکه    قرآن مسائل 
شود بعضی آیات را تاویل کند و هست ناچار می 

آیات را از معانی صحیح و روشن خود منحرف و 
طور واژگونه تفسیر کند، )که نمونه آن را  آن را به

تفسر   رفیعدر  حالیآیه  در  دیدیم(  که  الدرجات 
ائمه اطهار )ع( از تفسیر به   پیامبر اکرم )ص( و

ب(    اند.اند و وعده آتش بر آن دادهرای نهی کرده
که کتاب مبین و هدایت   قرآنشود تا  باعث می 

صورت یک کتاب مجمل و مبهم و پر از است به 
نشان داده شود، زیرا بسیاری  اسرار کشف نشده

شود و  یافت نمی   قرآنم و جزئیات آنها در  از علو
می  ناچار  افراد  بعضی  اسرارلذا  دامنه  را   شوند 

را ما   قرآنکم بگویند ظواهر  توسعه دهند و کم
ج( تعصب و    فهمیم و برای ما حجت نیست.نمی

جمود و تهمت به طرف مقابل از پیامدهای این 
 قرآنتفکر است. زیرا بسیاری از مطالب علمی در  

اظهارنظر   اثباتقابل   افراد  بعضی  لذا  و  نیست 
میبی  به  دلیل  مخالفان  انکار  مقابل  در  و  کنند 

به   ایمان  عدم  معاند قرآنتهمت  ملحد،  ...    و ، 
می  )سرافرازی،  دست  د(    .(49، ص1367یازند 
نازل الزم می نزول  الفاظی که در عصر  شده  آید 

نسل  که  را  جدیدی  می معانی  بعد  )مثل  ها  آید 
باشد.   های فرمول  کرده  قصد  فیزیک(  و  شیمی 

نظر  سان عاقلی صحیح به نظر هیچ اناین مطلب در
فهمنمی یک  با  اعراب  که  الفا  آید،  با  ظ  معین 

معین خطاب شوند اما معانی هزارسال بعد از آن 
 . ( 385، ص2)ذهبی، بی تا، ج   الفاظ مراد باشد

 کریم موجود نیستقرآن. همه علوم بشری در  2
مقا اندیشمندان  در  از  بعضی  اول،  دیدگاه  بل 

  قرآن مسلمان معتقدند که همه علوم بشری در  
، تربیت معنوی  قرآنهدف  موجود نیست؛ چراکه  
راه الزم نیست همه معارف  انسان است و در این

برای بشر بیان کند چون   تجربی و غیرتجربی را
تواند مسائل  انسان عقل و احساس دارد و خود می

علوم   عالوه ایندست آورد، بهرا بهتجربی و علوم  
الزمه الینفک تربیت معنوی انسان نیست. و الزم  

حتماً  قرآننیست   علمی  مساله  یک  نظریه    در 
جایگاه حل    در صدد و در  قرآنداده باشد، زیرا  

مسائل علمی نیست، البته آنچه فرموده باشد حق  
ای علمی داشته باشد  ای به نکته است. اگر اشاره

بر آن داللت کند حق است   قرآنلفظ    براستیو  
، 1391)مصباح یزدی،     و جای هیچ حرفی نیست 

که    .(229ص ندارد  ضرورتی  همه   قرآنپس 
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مسائل علوم تجربی و عقلی و نقلی را با تفصیالت  

به آیات  های آنها بیان کرده باشد، بلکهو فرمول
الهی در زمین و آسمان برای سیر در ملکوت و  

صن در  هدف  تفکر  به  تا  دارد  اشاراتی  الهی  ع 
انسانها تزکیه  و  نیست   تربیت  بعید  نایل شود و 

مسائل دینی و   قرآنچیز در  منظور از بیان همه
همان باشد  مردم  از هدایتی  بعضی  که    طور 

گفته هم  )طبرسی،  مفسران  ج 1415اند   ،4  ،
زمخشری،  298ص ج1407؛  ص2،  ؛  628، 

 . (325-324، ص12طباطبایی، 
 

  گیرینتیجه
آیات   تمام  قرآن ظاهر  )با  بشری  علوم  تمام  بر   ،

با فرمول  اگر  و  ندارد  داللت  آن(  جزئیات  و  ها 
پیامبر علم  و  بطون  به  و  اکرم  توجه  )ص( 

)ع( کسی چنین چیزی اثبات کند، از  اطهار  ائمه
محل بحث ما خارج است و علم آن، مختص به  

بلی در  .  )ع( استاطهار    )ص( و ائمهاکرم    پیامبر
، اشاراتی به بعضی از علوم و مطالب علمی  قرآن

  هولی هم  .شده است که استطرادی و عرضی است
 89مذکور نیست، و آیات    قرآنعلوم بالفعل در  

انعام( داللت بر این مطلب دارد   59و  38نحل و 
در   مردم،  هدایتی  و  دینی  احتیاجات  تمام  که 

یا مجمل ذکربه  قرآن  . و شده استطور تفصیل 
ای برای فریب مردم و مانعی گونه آیات وسیلهاین

در جلوگیری از پیشرفت علمی و انجام تحقیقات  
سستی علمی بعضی افراد نگردد.   هتجربی و یا بهان

استعمارگران ممکن است با تمسک به این آیات  
و ایجاد این ذهنیت که تمام علوم اولین و آخرین  

دد  موجود است، در ص  قرآنو معارف بشری در  
برآیند که مسلمانان را از تحقیق و کشف مطالب  
و علوم جدید، دور نگه دارند و از جهل آنان به  
کنند.   استفاده  آنها  بر  سلطه  برای  و  خود  نفع 

های  مسلمانان احتیاج به علوم جدید و پیشرفت 
سای در  تا  دارند،  پیامبر   قرآن  هعلمی  هدایت    و 

ال را  های سعادت و کم)ع( قلّه  البیت )ص( و اهل
 . یکی پس از دیگری طی کنند
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 کریم قرآن با الهام ازتعالیم  دینوپدهای و کنترل عفونت پیشگیری

 
 2، ستاره پدرام1محمد ربانی خوراسگانی

 

های زیستی، دانشگاه اصفهان،  مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوریشناسی سلولی دانشیار میکروبیولوژی، گروه زیست -1
 ( m.rabbani@biol.ui.ac.ir :نویسنده مسئول) اصفهان، ایران

 علوم دانشکده میکروبیولوژی، و مولکولی سلولی شناسیزیست گروه های بیماریزا، دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی میکروب -2
 . ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه زیستی، هایفناوری و

 
 چکیده 
 از تهدیدهای جدی حیات بشری بوده است گسترده انسانی و اقتصادیخسارات با  یعفون  یهای ماریباز دیرباز 

ها ی دم یاپدر قامت    و از شهر واستان گذشته و  دندینوردی را در م   ییایجغراف  یها مرزهاعفونت  ن یا  یبخصوص وقت
 ک یوتیبی و آنت  ونیناسیمهم واکسبویژه در دو عرصه    یعلم   یهاشرفت یشدند. هرچند پی ظاهر م  های پاندم  و

عفونت  یدرمان نومهار  را  گاه   دیها  از  هر  بشر  اما  ع  یداد  هجوم  با  عفون ومواجه  شکل  دیجد  یامل    ی ریگو 
 نان وجود دارد که نکند بشر مغلوبهمچ  ینگران  نیشود و ای م   های قدیمییا بازگشت عفونت   د ینوپدهای  عفونت 

به ح  یاخته یلجام گس  ی عامل عفون  و    اتیشود که  زندگ  ا یاو خاتمه بخشد  به  ی الاقل  را  شدت متاثر سازد او 
مبتال نفر   ونیلیمبیش از صد و چهل را دربرگرفته،  یانسان تیجمع  ع یکورونا گستره وس روسی چنانچه امروزه و

را    یامور بشر   یاریانسان را نگران و بس  اردهایلیو م  و میر را در پی داشته  مرگ  بیش از سه میلیون مورد   و
  یریگشکل  یبسترها  ییتوجه دانشمندان معطوف شناسا  ر،یاخ  یهادر سال   .الشعاع خود قرار داده استتحت 

ها همت گماشت واز  ی ها و پاندمی دمیاز اپ   یریشگیشده است تا از آن رهگذر بتوان به پ  دی نوپد  یهاعفونت 
ا  کرد.  یریجلوگ  نیآفر فاجعه   یرخدادها تکو  نیبر  در  موثر  عوامل محتمل  مورد مطعفونت   نیاساس   العه ها، 

  یهامهم سال   یقاتیتحق   یهااز موضوع   زیها نعفونت   یریگدر شکل  یسبک زندگ  ریاند. تاثگسترده قرار گرفته
 ژه یوه سالمت ب  طهیدر ح   یاسالم  یسبک زندگاساسی    یهاگزاره   یبرخدر این مقاله، پس از بیان    .است  بوده  ریاخ

پ با  مرتبط  مد  ی ریشگیموارد  حفظ  )  ریواگ  ی های ماریب  تی ری و  به  اهتمام   و  تی جامع ،تیعقالن،  سالمتی لزوم 
 ر یرفتار انسان وخروج او از مس   رییتغ  یعنی:  د ینوپد  یعفون  یهایریگهمه   نی تکو مهم    عللی(،  اجتماع  ت یمسوول

و ی مطرح  ع یهم زدن تعادل طبهوب  اتیح   یاز هدفدار   غفلت و  واناتیانسان و ح  روابط  ،هیتغذ  کی، سبع یطب
های نوپدید موردبحث تاثیر سبک زندگی اسالمی برکنترل عوامل مذکور و در نتیجه پیشگیری از تکوین عفونت 

 است. رار گرفته قو بررسی  
 

 پاندمی   اپیدمی، زندگی،  سبک عفونت،اسالم، نوظهور، عفونی هایبیماری  :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه

دقیقهر تعیین  بیماری   چند  رخداد  های قدمت 
( اما  Infectious diseasesعفونی  نیست  آسان   )
هایی چون سل موردتوجه دیرپای عفونت حضور  

مهم  است.  گرفته  بیماری قرار  گذشته  از  های تر 
گذشته  مطالعه  و  آنهاست  آینده  نگر  عفونی، 

آید که با  کار می ه ها از آن جهت بیشتر بعفونت 
تدبیری استفاده   آینده  برای  بتوان  آنها  کرد.    از 

انگیزی از  های عفونی تصاویر غمگذشته بیماری 
ب و یماری اشاعه  و خسارات جسمی  عفونی  های 

خصوص وقتی این هسازد بمادی آنها نمودار می 
نوردیدند و ها مرزهای جغرافیایی را در می عفونت 

و شهر  اپیدمی   از  و  گذشته    ها استان 
(Epidemicsدر قامت )   پاندمی( هاPandemics  )

ز میان  ها انسان مبتال و اشدند، میلیون ظاهر می 
زیادی   جمع  فاجعه  باختهجانآنان  ابعاد  آمیز و 
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ها ، برای سالیان  اقتصادی و فرهنگی این عفونت 

(.  10ساخت )طوالنی عوارض خود را نمودار می
الاقل در   های انسان برای مهار این فجایع،تالش
مواجهکوتاه  با شکست  از  مدت،  نومید  او  و  شده 

عرصه هر  در  خود،  بهاقدامات  راه ای  حل دنبال 
پیشرفتنبدو .  گشتمی  علمی شک،  های 

خصوص در قرن بیستم با کمک دو بازوی مهم هب
  برخی   مهار  بیوتیک درمانی،واکسیناسیون و آنتی 

منصه ظهور رساند چنانچه  های مهم را به عفونت 
دانشمندان برخی  زعم  مقدماتبه  جشن    ، 

آماده ریشه عفونی  عوامل  بودکنی  این   .شده  اما 
بشر، هر از گاهی با هجوم    داستان خاتمه نیافت و

شکل و  جدید  عفونی  عفونت  عامل  گیری 
شود ( مواجه می Emerging infectionنوپدیدی )

عفونت  یا  فراموشو  و  منکوب  قدیمی  شده های 
نان وجود  آورند و این نگرانی همچدوباره سربر می 

عفونی  عامل  مغلوب  بشر  نکند  که  لجام    دارد 
ای شود که به حیات او خاتمه بخشد و یخته گس

شدت متاثر سازد چنانچه یا الاقل زندگی او را به
جمعیت   وسیع  گستره  کورونا  ویروس  امروزه 

بیش از صد و پنجاه   ، ابتالی انسانی را دربرگرفته
و مرگ  نفر،  سه   میلیون  حدود  نفر  میر  میلیون 

و شده  و    گزارش  نگران  را  انسان  میلیاردها 
الشعاع خود قرار داده مور بشری را تحتبسیاری ا

سال   است. در  اساس،  این  توجه  بر  اخیر،  های 
بسترهای   شناسایی  معطوف  دانشمندان 

های نوپدید شده است تا از آن  گیری عفونتشکل
اپیدمی  از  پیشگیری  به  بتوان  و رهگذر  ها 

وپاندمی  گماشت  همت  رخدادهای    ها  از 
کردفاجعه جلوگیری  لذاآفرین  محتمل  عوا  .  مل 

ها، مورد مطالعه گسترده  موثر در تکوین عفونت 
تاثیر سبک زندگی    ، اند و از میان آنهاقرار گرفته 
شکل بیماری در  عفونت گیری  جمله  از  از ها  ها 

های اخیر است های تحقیقاتی مهم سال موضوع 
بر  تمرکز  با  موضوع  این  مقاله  این  در  که 

اپیدمی  تکوین  از  پاندمی پیشگیری  و  های ها 
 جدید موردتوجه قرار گرفته است. 

 سبک زندگی 
ی، ابعاد  گسبک زندنگارش و پژوهش در موضوع 

 ی ادیاستقبال ز  با  ر سالمت انسانو آثار آن بویژه ب
علم رسانه   یدر جوامع  فضای  ده  شمواجه  ای  و 

وجود   نه یزمنیدر ا  ی است چنانچه مقاالت متعدد
ای هتوجهی از مندرجات سایتد و بخش قابلدار

موضوعات   نوع  این  به  یافته  اینترنتی  اختصاص 
زندگ  فیتعر  است. هم   یسبک  و  آسان  هم 

اجماالً است،    دهیچیپ و    توانمی  اما  راه  گفت: 
بسته به زمان و مکان    ی، که مردم در زندگ  یروش

م،  خاص اعمال   رندیگی بکار  و  رفتار  شامل  و 
تغذآنه سبک  و   یخانوادگ  روابط  ه،یاست. 

فعالرسانه  ،یاجتماع   م ی ،تنظی بدن  ی هات ی ها، 
فوق برنامه    ی هات یو فعال  حیتفر  اوقات، آداب کار،

  ...   وی، روابط جنسی  داریخواب و ب  ی الگو  گر،ید
از جمله   (.24)  هستند  یسبک زندگ  قیاز مصاد
  ی ، خاستگاه نظرنهیزم  نیقابل تامل در امباحث  

نسبت به آن    ی و نگاه مکاتب فکر  سبک زندگی
به   مکاتب گوناگون فکری موجود و    انیاست. اد

زندگ  زانیم  کی سبک  و  انسان  او   یبه 
تنها نسبت به سبک  اند. مکتب اسالم نه نپرداخته

سبک   ،بلکه خود  ستیتفاوت نی انسان ب  یزندگ
انسان دارد    ی برا  ی گذشت  قابل ریجامع و غ   ی زندگ

قرار   لشعاعاسالمت انسان را هم تحت  ،که آثار آن
با    ی مکتب آسمان  نیعنوان آخردهد.اسالم بهی م

ارا  ینگاه با  و  انسان  به   تمام   عت،یشر  هیجامع 
ح از  اتیمراحل  تا   یک یژنت  نهیگنج  تکویناو، 

آخرت را مدنظر داشته    ی سرازندگی در  مرگ و  
فراوان و منابع    ثیاحاد  متعدد،  اتیدر آ   واست  

جهان    یادب  و  یخیتار  ،ییروا  ، یفقه  وناگون گ
ه  نشدغفلت  انسان  یسبک زندگ  تنها از، نه اسالم
اشاره   ای  حیمورد تصربلکه ابعاد گوناگون آن  است  

را با   یاسالم  یسبک زندگ   قرار گرفته است. البته



 

476 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
گرفت   کسانی  دیامروز مسلمانان نبا  یسبک زندگ 

در    کرد.  لیشناخت و تحل  آن را عالمانه  دیبا  بلکه
سالمت  مصادیق  بیان  از  پیش  از  اینجا،  محور 

های  سبک زندگی اسالمی، به معرفی برخی گزاره
اساسی سبک زندگی اسالمی در حیطه سالمت  

 شود:پرداخته می

برای  گزاره اسالمی  زندگی  سبک  اساسی  های 
 ت سالم
در حیطه   یاسالم یسبک زندگ ی هاگزاره  یبرخ

موارد   بویژه  پسالمت  با  و    ی ریشگ یمرتبط 
شرا  ریواگ  ی های ماریب  تیریمد در  جمله    ط یاز 
لزوم اهتمام به    -الف  :عبارتند از  ی و پاندم  ی دمیاپ

برخ سالمتی:حفظ   نظر  از    از مراقبت    یهرچند 
  ی بعض   یو حت  ردیگی سالمت مورد غفلت قرار م 

دانند  ی شجاعت م  نشانبه سالمت را    یتوجهی ب
تن  را  مراعات سالمت  م  ی پرورو  کنند  یحساب 

منقول از    ثیو احاد  میکر  قرآندر    ی اسالم  میتعال
  ی فقه   ی هادر رساله  ینیو احکام د  نید  انیشوایپ

الصحه   بر حفظ  رعایت  دارند    د یتاک  لزوم 
ا(21،14) اگر  باور  نی .  اسالم  عامامر   یجامعه 

زندگ سبک  در  و  تاث  یبشود  شود    رات یمراعات 
  ی های ماریو کنترل ب  ی ریشگیدر پ  یمهم  اریبس

داشت.  یعفون مهم  عقالنیت:    -ب  خواهد  گزاره 
زندگ  گرید است.    تی عقالن  ،یاسالم  ی در سبک 

  ره یو سخنان وس  میکر   قرآندر    یاجمال  ی مرور
عل حاکهم ی معصومان  جا  یالسالم   ژهیو  گاهیاز 

این  است.    تی عقالن در  مشهور  احادیث  از  یکی 
در  که  است  و جهل  عقل  جنود  زمینه، حدیث 

جمله   از  شیعه  روایی  شرکتب  کتاب   ف یدر 
قرن    ی از علما  یالحرانالعقول نوشته مرحومتحف

امام موسی    مبسوط حضرت  ی هاسفارش  چهارم،
 نیبه هشام درباره عقل در چند  السالم کاظم علیه 

عقل    انیسپاه   دیث،در این حصفحه آمده است.  
سهو    -تفکر  کفر،  -مانی ا  و  اندشده   یو جهل معرف

قذر )کثافت(،    - بال، نظافت  -(، سالمتیالیخی )ب

نشاطی )گرفتار  ی بلو  -تیعاف و  کسالت    -( 
تعداد به   بیترتبه سپاه  ی عنوان  و    انیاز  عقل 

 کلیدی   جایگاه.  (1)  اندشده   معرفیجهل  
زندگ  عقالنیت سبک  از   ،یاسالم  ی در  را  آن 

کند و راه ی ، تحجر و جمود حفظ می نگری سطح
را ضمن حفظ    یعلم  ی هاافته ی  نیاستفاده از آخر

  یی سازد و رهایهموار م   نید  یاساس  ی کردها یرو
ق بندها   دیاز  ناپسند   ی و  عادات  و  سنن  آداب، 

  سور یرا م  ی قیحق  ی هامصلحت   تیو رعا  یجاهل
ما    ی ها از خسارت  یبخش  کند.ی م جامعه  امروز 

و برخورد با حوادث و    نیتکو  عرصه  بخصوص در
  تیاست لذا تقو  تیاز غفلت از عقالن  یناش ،  اتیبل

  ی به سبک زندگ  یاب یدست  ی برا  ت یعقالن   گاهیجا
تفر  ی ضرور  یاسالم و  افراط  اال  و  و    طیاست 

ما را از هدف دور    ی گریاباح  ای  یسلف  شات یگرا
مباحث   بدیهی است گستره و عمقخواهد کرد.  

و دانش   فلسفی  با عقل در متون دینی،  مرتبط 
روان  امروز حوزه نظیر  به  توجه  و  های شناسی 

و عقل   یعمل  عقل   ،ی عقل نظرمختلف آن نظیر
در مباحث سبک و نحوه ورود این مباحث  معاش  

در جامعه،   تی عقالن  تیتقو  ی هاکارراه  و  یزندگ
را  واندیشمندان  محققان  پیش  از  بیش  تالش 

گزاره مهم سبک   نیسوم  :تیجامع  -ج  .طلبدمی 
است.    تیدر عرصه سالمت، جامع  یاسالم  یزندگ

زندگ  معرکه  در  مسلمان  فعال    یانسان  حضور 
از نعمت ا  ردیگیبهره م   یاله  ی هادارد و    ن یاما 

راستا  ی ریگبهره  ن  یطلب کمال  ی در  به    لیو 
و جامعه    ی(در بعد فرد)  ی انسان آرمان  ت یموقع
است. در    یعدر بعد اجتما،  فاضله  نه یمد  ای  یآرمان

زندگ نحو   یاجزا  ،یاسالم  یسبک  به  مختلف 
و   مرتبط  ابعاد یم   وستهیپبهم  مطلوب  تا  شوند 

ح معنو  ی ماد  اتیگوناگون  پوشش    یآدم  یو 
سا و  مسکن  لباس،  غذا،  از  انسان  شود.   ریداده 

  ی هدف اصل  نهایاما ا  ردیگی بهره م  ی مواهب ماد
زندگستندین سبک  در  و   ،یاسالم  ی.  تالش 
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ارزشمند است    ی ماد  ی ازهایرفع ن   ی کوشش برا
عل حالل    الهیع  ی)الکاد  فمن   یکالمجاهد 

ا4)  اهللل یسب در  انسان  اما  متوقف    نی(،  مرحله 
ال  ها یا  ای)  شودینم کادح  انک  ربک   یاالنسان 

انشقاق  6،آیه  هیکدحا فمالق  نی( لذا در عسوره 
چنانچه پیامبر اکرم  دارد    یاله  یتین  ،ی تالش ماد

)ص( به ابوذر غفاری برخورداری از نیتی الهی در 
  ییءکل ش  یلک ف  کن یل  کار را تاکید فرمود:  هر

النوم  ی ف   یحت  هین و  سب  ،(26)االکل  در    ک لذا 
روح    یجسم، مقدمه تعال  پرورش  ،یاسالم  یزندگ

م ح  ردیگیقرار  بستر  از  انسان    یتعال  ت یوانیو 
عالوهیم   دا یپ  یملکوت جسم،  سالمت  بر  کند. 

است    ،یذات  تیاهم روح  مرکب  جسم  چون 
تا سالمت فرد و جامعه    ابدیی مضاعف م  تیاهم

بهتر    تیجامعه سالم، فراغت و ظرف  حاصل شود.
بندگ و  ب  ابدیی م  ی عبادت  جامعه  موانع    مار، یو 

  ت ی مسوول  -د  .دارد  ی معنو  یتعال  ی برا  ی شتریب
فردیت ان  ی:اجتماع حصار  در  مسلمان  سان 

سرنوشت بشریت نیز   ماند و نسبت بهمحدود نمی
  ی مطهر  ضیکند. استاد مرتاحساس مسولیت می 

و روابط   یمشترك اجتماع  ی ازهای»ن  :سدینوی م
انسان یانسان  یزندگ  ی ژهیو به ،  آنچنان  را  ها 
را آنچنان وحدت    یزند و زندگیم   وندیپ  گریکدی
را  ی م افراد  که  مسافرانبخشد  حکم  قرار   یدر 
 ک ی  ای  مایهواپ  کی   ای  لیاتومب  کیدهد که در  ی م

اند و  در حرکت  ی مقصد ی سوسوارند و به  یکشت
با هم به منزل م با  ایرسند و  ی همه  هم از همه 

گردند  یهم دچار خطر ممانند و همه بای رفتن م
سرنوشت     ن یا  (.27)  کنند«ی م  دایپ  ی اگانهیو 

بدان معناست که رشد انسان مسلمان در بستر  
سالمت و    ،ی و غم و شاد  ردیگیجامعه صورت م 

... افراد جامعه در    و  ی، رشد و عقب ماندگ ی ماریب
سبک   گذارد.یم  ریتاث  گریکدیسرنوشت   در 

نسبت به سرنوشت آحاد   انسان  ،یماسال  یزندگ
پسندد  یخود م  ی نچه براآ  دارد،  ت یجامعه مسول

م  گرانید  ی برا برای هم  آنچه  و  خود   ی پسندد 
براینم نم  گرانید  ی پسندد  در یهم  پسندد. 

به   نسبت  مسلمان،  انسان  هم  سالمت  عرصه 
د  نیتام مسوولگرانیسالمت  احساس   تی، 
نت ی م در  به سال  -الف  :.جهیکند   ی فرد  متتنها 

برا  شدیاندینم جامعه  آحاد  سالمت   شیبلکه 
برا  -ب  دارد.  تیاهم آنچه   گرانید  سالمت  ی از 

رود  یم  برای آنضرر  ییگمان عقال  ایضرر دارد  
م ارتقا  -ج  کند. ی اجتناب  جامعه    ی در  سالمت 

ا و  دارد  م  نیمشارکت  طر  تواندیامر    ق یاز 
تام  در    پوشاك،   ،ییغذا  ی ازهاین  نیمشارکت 

و  مسکن ب  افراد  رفع    اتیروا  د ی)تاک  اشد ...  بر 
از منکر    یمعروف و نههامرب  -د  (.گرانید   جیحوا

است را در حوزه سالمت    ی همگان  ت یکه مسوول
ایم  ی جار پ  نیسازد.  به  از    ی ریگش یموارد 
کمک   ی عفون  ی های ریگهمه آنها  کنترل  و 

 . کندی م
 

  ر یتاث و  ی نوپدیدعفون  یها یریگهمه  وینعلل تک
 آنها از یر یشگی بر پ یاسالم ی سبک زندگ

چه در حد استان و کشور   یعفون  ی های ریگهمه
  تواند ی ( می( و چه در حد جهان )پاندمیدمی)اپ
بازگشت    ،ی جار  ی هاعفونت   انیطغ  امدیپ

  د یبازپد  ی ها)عفونت  یمیمنسوخ قد  ی هاعفونت 
Reemerging infections)  )یهاعفونت   نیتکو   ای 

نظ دینوپد  ی ها)عفونت   دیجد باشد.    ر ی(  کورونا 
عفونت  دیشا  موارداز    شتریب   د ینوپد  ی هاخطر 
معمواًل وجود ندارد    یقبل  یباشد چون آمادگ  گرید

در اینجا  .  ستی ن   ی و از دارو و واکسن موثر خبر
بر    یاسالم  یسبک زندگ  ریتاث  ق یاز مصاد  یبرخ

تکوین  ی ریشگیپ با    ی عفون  ی های ریگهمه  از 
بر می   دینوپد  ی هاعفونت   تمرکز  در   شود.ذکر 
تکو مختلف  د،ینوپد  ی هاعفونت   نیمورد    ی علل 

آنها سبک زندگ   یکه در برخ  شودیذکر م   ی از 
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ذیالًدار  یمهم  ریتاث که  قرار    د  بررسی  مورد 

 : گیرندمی 
 

 هیتغذنامطلوب سبک  
ن دغدغه  ییغذا  ی ازهایرفع  انسان    یاصل  ی هااز 

شرا با  متناسب  که  است  نوع    ،ستیز  طیبوده 
غذا  ییغذامواد فرهنگ  و  دسترس  به    ییدر 

م انجام  مختلف  ازی اشکال  است.  طرف    شده 
برا   گر،ید متداول  و  مهم  راه  برخی  ورود    ی غذا 

به بدن انسان    ی عوامل عفونها و  میکروارگانیسم 
منشاء است.   با  غذایی  مواد  گسترده  های تنوع 

گوناگون بویژه مواد غذایی حیوانی، تنوع سالیق 
ن  های گوناگوبشری بسته به اقوام، نژادها و ملیت

های  و جمعیت میلیاردی بشر در کنار محدودیت
سرمایه   اقتصادی، نظام  جهانی،سیطره    داری 

اقتصادی ووجود جریان نامطلوب   های  فرهنگی 
تنوع  و  مواد  نافذ  است  شده  سبب  انسان  طلبی 

که  گیرد  قرار  انسان  غذایی  سبد  در  گوناگونی 
بی غیر  وتوانند عامل انتقال عوامل میکربرخی می 

شکل  و  انسان  به  بیماری متعارف  های گیری 
و   یدمیاپ  ی ریگشکل   واقعه مهمدر    جدید باشند.
پاندم  از    یکی  د،یجد  ی کرونا  روس یو  یسپس 

و  ات،یفرض خفاش    روسیانتقال    ی برخ  ایاز 
به انسان    خوارمثل مورچه  گرید  یوحش  واناتیح

بزرگ  (.7)  است کشور  چ  یدر  تنوع  نیمثل   ،
غذا رعا  یی گسترده   یهاچهارچوب  ت یبدون 

و   قابل مالحظه است  یخصوص اسالمهو ب  ینید
نزدنه ی زم  تواندی م  امر  نیهم تماس    ک ی ساز 

ح  و  ورود    یوحش   واناتیانسان  و 
ا  ریغ  ی هاسم یکروارگانیم  نیمتعارف موجود در 
طر  واناتیح تغذ  قی از  و  و   هیتماس  انسان  به 

تعا  باشد.   دیجد  ی هاعفونت  ی ریگشکل   م یلدر 
اسالمه ب  ینید فقه  در  چهارچوب   ،یخصوص 

دارد    ی مشخص  ییغذا آن    توانی م  کهوجود  از 
غذا سبک  عنوان  برد.    ییتحت  نام  اسالم 

، منع  (9،12)  غذاها به حالل و حرام   ی بنددسته
  حرام گوشت   واناتیبا منشاء ح  ی مصرف غذاها

کل(2) منع  ح  ی ،  منع    واناتیخوردن  زنده، 
  ،یمن  ر،ادرا   ن،ها مثل خو ی دیو پل  ثیخوردن خبا

  که طبع انسان از آن متنفر است و   ی مواد  مردار،
ط. ورود  از  مانع  م  یفی..    ی هاسم یکروارگانیاز 

آنها    ی به بدن انسان، دسترس  عتیموجود در طب
 دینوپد  ی هاعفونت   ی ریگو شکل  دیجد  زبانیبه م

که    ستین   یمعن  استنتاج بدان  نی شود )البته ای م
اصل ا  ن یا  یفلسفه  الزاما  است(    نی احکام  مورد 

از   (.24) دستوراتی    1400  اسالم  پیش  سال 
و  فرد  سالمت  حفظ  جهت  در  که  است  داشته 

بوده برخ  هیتوص  اند، جامعه  خوردن    ی به 
  یدستوراتی،  کروبیضدم   یعیبا اثر طب  ییموادغذا

آلودگ  ی برا موادغذا  یکنترل  و  شرب   ییآب 
بر   دیتاک  وکردن آب  از آلوده  یمانند نه   یمصرف

ها قبل  دست  ی شستشوو    فوبسته بودن ظرسر
جلوگیری    از مواردی است که بهاز خوردن غذا  

های واگیردار و ایجادپاندمی  از گسترش بیماری 
عنوان یک  ها به که دستکند. ازآنجاییکمک می

به  عفونت  انتقال  مهم  میعامل  آیند حساب 
آن مداوم  اسالشستشوی  تاکید  مورد  بوده  ها  م 

اهلل علیه  چنانچه پیامبر گرامی اسالم صلی   است،
دست لزوم حفظ شستشوی  به  سلم  و  آله  ها و 

بسیار می  تاکید  غذا  از خوردن   .(6)  کردندقبل 
م   قیمصاد  تیرعا محدودی مذکور  کننده  تواند 

م طر سم یکروارگان یانتقال  از  و   ق یها  غذا  و    آب 
و فرد  به  فرد  پ  انتقال  از   ی ریشگ یسبب 

اعالوه  باشد.   دیجد  یدمیاپ  ی ریگشکل ، نیبر 
منجر به تعادل   هیدستورات اسالم در حوزه تغذ 

م  ییغذا سالم  جسم  سد    شودی و  خود  که 
 .(18) هاست در برابر عفونت  یمحکم

 

 ی عی طب ریمس زرفتار انسان وخروج او ا رییتغ
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  د، ینوپد  ی هاعفونت  ی ریگاز علل مهم شکل  یکی

و  رییتغ انسان  مس  رفتار  از  او    ی عیطب  ریخروج 
های منتقله از راه  این امر در مورد بیماری   .است

(  Sexually transmittedجنسی 

diseases=STD.است مداقه  قابل  معضالت    (  از 
بشر جنس  ی های ماریب  ،ی مهم  راه  از   یمنتقله 

کرده   ریجوامع مختلف را درگ  شی است که کم و ب 
از    دزیا  ی ماریب   یعنیموارد،    نی از ا  یکیاست و  

مبتال و    ونیلیمهم با حدود هشتاد م   ی های پاندم 
س  ش یب است.   ونی لیمی از  ترد  تلفات   د،یبدون 

جنس  یزندگ  سبک روابط  حوزه  ا  یدر    ن یدر 
مهم  ابطهر ب  ینقش  ، یجنس  ی بندوباریدارد. 

شرکا جنس  یجنس  ی داشتن  روابط    یمتعدد، 
بازهم   ر ینظ  یع یطبریغ در    و  ی جنس  اگر   ...

دخالت ی ماریب  نیا  ی های دمیاپ  ی ریگشکل ها 
قطعاً  میمستق  باشد  آنها    نداشته  گسترش  در 

دارد  ا  چنانچه   دخالت  در   دزینسبت 
بجنس هم سا  شیبازان  هاست.  تیجمع  ریاز 

 جیچون بتدر  خسارات جانی و مالی این بیماری 
  زیبرانگ   ت یامروزه کمتر حساس  ه است اتفاق افتاد

ندارد.   یهنوز واکسن و درمان قطع  نکهیاست با ا
  ی سبک زندگ  ریدر مقاله جداگانه به تاثنگارنده  

منتقله از راه   ی ها از عفونت  ی ریشگیدر پ  یاسالم
است  یجنس   ی زندگ   سبک  .(13)  پرداخته 
ا  یاسالم تاث  نیدر  در   ییسزاه ب  ریعرصه 

  ی برارضا  دیها دارد. تاکی دمیو مهار اپ  ی ریشگیپ
به ازدواج و سرعت    بیترغ  ،یجنس  زهیمطلوب غر

حرمت    ،یکانون امن روابط جنس  نیا  لیدر تشک
غ  یجنس  ی بندوباری ب روابط  مانند    یعیطبریو 

رعا  دیتاک  ،ی بازجنس هم نه  ایح  تیبر  از   یو 
جنس  ی درپرده روابط  تحر  یدر  شهوات،   کیو 

از   ی ریشگ یپ  جهیو در نت  یحرمت مشروبات الکل
براکنترل   ی رفتارها مجازات  و  روابط   ی نشده 

علن  یجنس ا  رینظ   ی نامشروع  در  لواط  و   نیزنا 
مهم   نهیزم بحران    دارد  ینقش  اوج  در  چنانچه 

  یاسالم   میاز تعال  ی، سازمان بهداشت جهاندزیا
 (.8د )استمداد کر دزیاکنترل  ی برا

 وانات یانسان و حنامناسب روابط 
حیوانات اعم از اهلی و وحشی با توجه به اینکه  

حامل به میکروارگانیسم   عنوان  مخزن  یا  های  و 
بیماری بیماری  بالقوه  یا  میزا  محسوب زا  توانند 

های جدید  گیری عفونت شوند نقش آنها در شکل
است. اهمیت  جهان   حایز  بهداشت  از   یسازمان 

(  ی)پاندم   ریگعفونت جهان  ی ری گشش فاز شکل 
ب بر  تمرکز  را    فلوانزا،آن  ی ماریبا  نخست  فاز  سه 

ز موارد  حضوی م  ریشامل  اول:  در    رداند.  عامل 
توسط آن    ی، دوم: گزارش عفونت انسانواناتیح

 ا ی(  کی)اسپوراد  ریگعامل، سوم: رخداد موارد تک
 ی وانیح  روسیتوسط و  یانسان   تی محدود در جمع

عبارت  . به ی انسان  -یوانیشده حییبازآرا  روسیو  ای
انسان  گر،ید شکل   وانیح  -تماس   ی ریگبستر 
در مورد    مرا  نی است و ا  یو سپس پاندم   یدمیاپ
تصر  دزیا آنفلوانزا  امروزه   حیو  است.  شده 

ح و  انسان  بعضاًگسترده  وانیارتباطات  و  از    تر 
در دو دهه اخیر خارج شده است.    ی عیحالت طب 

از   MERSو    SARS  دو کورونا ویروس خطرناك
عنوان کورونا قل شدند و بهحیوانات به انسان منت

و   انسان  بین  انتقال  قابل  و  مشترك  ویروس 
( شدندZoonosesحیوان  محسوب  د9)  (  ر (. 

  ات، یاز فرض  یک ی  د،یجد  ی کرونا  روسیو  یپاندم 
 ی وحش  واناتیح  یبرخ  ایاز خفاش    روسیانتقال و

چ  گرید در  که  است  انسان  غذا به   نی به  عنوان 
م  ا  (.7)  شودی استفاده  مورد  ارتباط    دزی در  هم 

ح با  که ماتی)پر   گرید  واناتیانسان  ها( 
ا  کی نزد   ی هاروسیو آنها وجود    دزیبه عامل  در 

اند قرار گرفته   زی داشته است و مورد شکار انسان ن
شده است  شمرده  دزیا  یپاندم  ی ر یگاز علل شکل

مه ب  .(15) بازی نظر  انسان  فیتعر  رسد   -روابط 
تعال  وانیح اساس  عقالنین ید  میبر  و    تی ، 
شکل   ی ریشگ یپ  ی برا  یعلم  ی هاافتهی  ی ریگاز 
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 ینید  میدر تعال  .ضرورت دارد  دی جد   ی های پاندم 

اسالمهب فقه  در    یهاچهارچوب  ،ی خصوص 
ح  ی برا  یمشخص با  دارد    واناتیارتباط  وجود 

ها،  به شفقت نسبت به آن  هیچنانچه ضمن توص
ارتباط قرار داده    نیا  ی برا  یمهم  ی هاتیمحدود

ا در  است.  رعا  نیشده  از  کرامت    تیارتباط، 
سالمت    ی از مخاطرات بالقوه برا  ی ریشگ یانسان، پ

مثل    ی طهارت و اجتناب از نجاسات  تیرعا  سان،ان
به    واناتیشکار ح  کردنو محدود  . و ..مردار    خون،
حالل گوشت )و    واناتیاز ح  ییغذا  ی ازهای رفع ن

تفر  ینه شکار  برد   توانی(میحیاز   نام 
(19،22،25 .) 

هدف از  تعادل  بهم  و  ات یح  یدارغفلت  زدن 
 ی عیطب

پ بشر  شرفتیبا  برای  دانش  او  توانمندی  ی، 
عرصهبهره  از  در برداری  مداخله  و  طبیعت  های 

ا برای  نگرش آنها  یافت.  افزایش  دلخواه    ستفاده 
او  محوری مطلقانسان   العنان را حاکم مطلق  و 

برا  و  شمردن  عت یطب روزافزون    ی رقابت 
طب  ی بردارهره ب مواهب خداداد  از  ،  عتیپرشتاب 

آس به  ح  ی هابی منجر  در    رینظ   اتیمهم 
 یهاو چرخه  یع یطب  ی هاستم یخوردن اکوسبهم 

ا  اتیح و  است  تغ  نیشده  سبب    ر ییامر 
ا   ی هاستگاه یز برا  جاد یموجودات،    یفشار 

م  یک یژنت  راتییتغ و سم یکروارگانیدر  ها 
است لذا   دهیگرد  آنها  دیجد  ی هاه یسو  ی ریگشکل
ا با  نیبا  شکل   دیروند  مستمر   ی ریگمنتظر 

پاندمی دمیاپ و   در(.  13)  بود  دیجد  ی های ها 
،  یاسالم   یتبع آن سبک زندگو به  ی نگرش اسالم

  ب یعنوان طعمه و رقبه   عت یطب  ی انسان به اجزا
نم و  ی نگاه  تسخ  رغمعلیکند  ،  عتیطب  ریجواز 

اساسی هستمبانی  نظام  در  تعادل  حفظ  ،  ی، 
رعا  یحداقل   راتییتغ ح  تیو    ر یسا  اتیحق 

حت و  است  ا  یموجودات  از  به    نیباالتر  نسبت 
م  اتیح  ی هاجلوه به  ز یآمحبت نگاه  و  قول  دارد 

جهان خرم    به  :شیخ اجل سعدی شیرین سخن 
عاشقم بر همه عالم    از آنم که جهان خرم ازوست

ازوست  که عالم  دیدگاه   .همه  به  عنایت  های با 
مبین   از دین  هستی  جهان  اجزای  همه  اسالم، 

شأن و جایگاه خویش برخوردارند و خلقت هیچ  
موجودی عبث و بیهوده نیست چنانچه در آیات 

ما   39-38 است:”و  آمده  چنین  دخان  سوره 
ما    - خلقنا السموات و االرض و مابینهما العبین

: ما لون“ بالحق و لکن اکثر هم الیعم خلقناهما اال  
ها و زمین و آنچه بین آنهاست را بازیچه آسمان

آنها را جز به حق نیافریدیم ولیکن   -خلق نکردیم
استاد مطهری )ره(   مرحوم  .داننداکثر مردم نمی 

  یوارگی“ اجزا با تاکید بر اصل همبستگی و ”اندام 
ناپذیر نویسند: جهان یک واحد تجزیهجهان می 

واری عالم است.  ارسطو طرفدار وحدت اندام  .ستا
در جهان اسالم همواره این اصل تایید شده است.  
میرفندرسکی، حکیم و عارف معروف عهد صفوی  

می  چنین  شعر  زبان  جهان    حق،  :گویدبا  جان 
اصـناف مــالئک چـو    است و جهان همچو بدن

و عــــناصر و مــــوالید،  افــالك قوای این تن
آنچه   .توحید همین است و دگرها همه فن  اعضاء

منظور ما از این اصل است، این است که جهان  
تجزیه واحد  رابطیک  یعنی  است  اجزاء    ه ناپذیر 

بتوان فرض کرد   نیست که  این شکل  به  جهان 
هایی هایی از آن قابل حذف و قسمتکه قسمت

چون چشم و خط و    جهان  .(23)   قابل ابقاء باشد
هــر چیزش بجای خویش  خال و ابروست کـه  

ا.  نیکوست بر  قانونمندنیعالوه  به  اعتقاد   ی ، 
و تاثرات عالم، انسان را از    ریو تاث  یجهان هست

ب و  گستاخانه  طبیمداخله  در  باز    عتیحساب 
عالمه طباطبایی )ره( در تفسیر   مرحوم  .داردی م

در آیه سه سوره ملک می الهی  ”تدبیر  نویسند: 
و  است  بهم  متصل  زنجیروار  جهان  سراسر 
موجودات بعضی به بعض دیگر مرتبطند به این  
معنا که نتایج حاصله از هر موجودی عاید موجود  
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شود و در نتیجه دادنش )به( موجوداتی دیگر می 

نی و  وابسته  امام خمینی  “ (3)  است  ازمنددیگر 
نامه  در  حجه)ره(  خود  فرزند  به  االسالم  ای 

)ره(  خمینی  سیداحمد  حاج  والمسلمین 
تلقین    توانی با تفکر ونویسند: پسرم! اگر می می 

بویژه  موجودات  همۀ  به  نسبت  را  خود  نظر 
این  انسان نه  مگر  کن  محبت  و  رحمت  نظر  ها 

ه موجودات از جهات عدیده که به  فاست که کا
د عالمیان    راحصاء  پروردگار  رحمت  مورد  نیاید 

باشند، مگر نه آنکه ”وجود“ و ”حیات“ و ... از می 
اند“ های الهی است که گفته ها و موهبترحمت

کل موجود مرحوم” پس چرا آنچه و آنکس که  
محبت  و  الطاف  و  عنایت  است  مورد  الهی  های 

نقصی   این  نباشد  اگر  و  نباشد؟  ما  مورد محبت 
بر کوتاهنیست  و  ما؟!  کوتاهای  و  نظری بینی 

انسان وسایر موجودات، از    حیات  .( 17)  !نیست؟
با توجه   جانب خداوند متعال افاضه شده است و

نگاه معرفت  هدفدار    را  یذکر شده که هست  یبه 
از    یدر نقشه جامع هست   ی و هر موجود  داندمی 

 ییجز  ج یشان و مرتبت خاص برخوردار است و ه 
نشده است، حفظ حیات   دهیآفر  هوده یاز خلقت ب 

 نیادیتوان از اصول بن یرا محمایت از تداوم آن  و
اساس زندگ  یو  کرد.   ی اسالم  یسبک  محسوب 

سلب یا آسیب به حیات جز در مواردی که هستی 
نیست مجاز شمرده جایز   در  (.5)  بخش جهان 

نباید   است،  ممکن  آنجاکه  تا  طبیعت،  مورد 
برهم را  تنها ضرورت»تعادل طبیعی«  های  زد و 

هم به تشخیص عقل سلیم و با رعایت  باالتر، آن
عدالت طبیعی را    تصرف درموازین دینی اختیار  

انسان دادبه  خواهد  ا  .ها  نگرش    جادیهرچند 
نظ با    عتیطب  ی هاجلوه  میتکر  ریمطلوب 

  ی ریگدر شکل  ثیو احاد   میکرقرآناز    ی ریگمالها
اما تعالیم  دارد    ی اساس  ریمناسب تاث  یسبک زندگ

کند وتکالیف دینی به اصالح نگرش بسنده نمی
سیره عملی هایی را در قالب احکام یا در  و توصیه

پیشوایان دین   بهزندگانی  بهتر در دل  و  عبارت 
می  بیان  اسالمی  زندگی  اینجاسبک  در   ، دارد. 

زندگ  یقیمصاد سبک  راستا  یاسالم  یاز   ی در 
  ی عیو حفظ تعادل طب  اتیح  یمراعات همبستگ 

مطالعه  -   :شودی م  ذکر به  اندیشمندانه  دعوت 
دعوت به نگرش مثبت و نگاه    -یع یطب   ی هادهیپد
خلقت  "ای آیه" جهان   یروح  ی ریگبهره  -به 

حراست   -زارمثالً با نگاه به سبزه  عتیاز طب  یروان
با احتراز از قطع درختان سرسبز    ستیز  طیاز مح

سرزم  یحت حقوق   تیرعا  -دشمن  نینخل 
 یاز کشتن موجودات )دواب(، نه  ی: نهواناتیح

به النه  سلب استراحت    و  توانایح  ی هااز حمله 
در    -آنان  ی ذا یوا اعتدال  از  خروج  از  اجتناب 

ح با  جنس  :واناتیبرخورد  روابط  با    یحرمت 
  ت یو رعا  یپرستو خرافه  یپرستبت   ینه  وانات،یح

مرتبط    ی احکام فقه  .( 22،19)  ...  کرامت انسان و
حرام   واناتیح  ی: حرمت مصرف خوراکواناتیبا ح

نجاسات با    احکام  ،یحیاز شکار تفر  یگوشت، نه 
ح مذکور    قیمصاد  ت یرعا  .(20) واناتیمنشأ 

ها از سم یکروارگانیکننده انتقال م تواند محدودی م
پ  واناتیح و  انسان  شکل  ی ریشگ یبه    ی ریگاز 

 باشد.  دیجد ی هاعفونت 

عدم رعایت بهداشت فردی و افزایش تماس با  
 های بیماریزامیکروارگانیسممنابع بالقوه انتقال  

مواد زیستی،  برخی  منشاء  با  مواد  ،  بویژه 
ها هستند  های بالقوه حضور میکروارگانیسم کانون 

و توسعه دسترسی این عوامل به میزبان انسانی،  
شکلمی  بسترساز  ژنتیکی  تواند  تغییرات  گیری 

است  حاصل    وباشد   ممکن  های  عفونت امر 
بسا مقاوم  جدید و چهخطرناك با چهره و قواره  

روش باشد به  رایج  درمانی  اساس  های  این  بر   .
می فردی،  مراقبت  و  بهداشت  از رعایت  تواند 

بکاهد.  بیماریزا  بالقوه  مواد  با  انسان    تماس 
انحای  به  که  است  مواردی  از  فردی  بهداشت 
مختلف در سبک زندگی اسالمی مورد توجه قرار 
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آنها اشاره از   :شودمی   گرفته است که به برخی 

تاکید بر نظافت شخصی: از نبی مکرم اسالم  -الف
مااستطعتم،   بکل  تنظفوا  است:  شده  نقل  )ص( 

النظافه و لن یدخل االسالم علیاهلل تعالی بنی فان
الجنه اال کل نظیف. شستشو با آب از موارد مورد 

آیه   در  است  بوده  اسالم  انفال    11تاکید  سوره 
الس من  علیکم  ینزل  و  است:  ماء آمده  ماء 

به رعایت نظافت در    لیطهرکم به. توصیه اسالم 
بویژه در دوران شکوفایی تمدن توسعه حمام ها 

 اسالمی نقش شایانی داشته است. آداب حمام و
راه   اروپا  به  اندلس  مسلمانان  طریق  از  نظافت 

رفتن به گرمابه در فرانسه،   14یافت و در قرن  
بون  تدریج همگانی شد و صاآلمان و انگلیس به

یافت. نظیر   رواج  بر استحمام و آداب آن  تاکید 
کردن تمیزی آب حمام و دفعات استحمام، کوتاه 

وسایل   در  اشتراك  از  نهی  و  شارب  و  ناخن 
مسواك در رعایت نظافت    حوله، شانه و  شخصی:

عفونت  از  پیشگیری  و  آنها  شخصی  کنترل  و  ها 
ب دارده نقش  کردن  محدود  - ب  (.21)  سزایی 
آموزه:  هابیماری انتقال   اسالمی،در  تماس   های 
شده سطح  پوشاندنافراد   علی  استبندی  رغم و 

دینی، اعمال  از  بسیاری  بودن  برای    اجتماعی 
آلودگی انتقال  از  دستورالعملپیشگیری  های ها 

چنانچه دارد  بر  در  روشنی  از    ی ریجلوگ  اسالم 
تنفس ذرات  سرفه    یانتشار  و  عطسه  هنگام  در 

 طیخصوص در شرااست که به   ارشده یبس  دیتاک
از عوامل مهم    یکیتواند  ی انتشار کرونا م  یکنون 

باشد،   ی ریجلوگ عفونت  انتقال    ی امبرگرامیپ  از 
صل علیاسالم  هنگا  هیاهلل  سلم  و  آله    م و 

با لباس   ایکردن صورت خود را با دست و عطسه
مقدمه عبادات:    ،طهارت  - ج  .(6)  پوشاند یخود م

مقدمه    جایگاه اعمال عبادی، طهارت،با توجه به  
به  و  است  عبادی  اعمال  از  دیگر  برخی  و  نماز 

غسل، مضمضه و استنشاق از    افعالی چون وضو،
توان نگریست. پاکی بدن، لباس  این منظر نیز می 

انتقال    و مکان نمازگزار به کاهش بار آلودگی و 
می کمک  بهداشت    .کندآنها  بحث  تکمیل  در 

شود اسالم با مقرر کردن وضو و فردی یادآور می
به  غسل غسل  نیز  و  نماز  مقدمه  های عنوان 

مستحبی متعدد، امکان پاکیزگی و نظافت انسان  
مرتضی   شهید  استاد  است.  داده  افزایش  را 

این در  )ره(  می مطهری  به  باره  اسالم  نویسند: 
های فردی نیز آنچنان شکل داده است که  عبادت

ایف زندگی است مثالً  ای از وظمتضمن انجام پاره
نماز که مظهر کامل اظهار عبودیت است چنان  
در اسالم شکل خاص یافته است که حتی فردی 

می  بهکه  خلوت  گوشه  در  نماز  خواهد  تنهایی 
خود پارههببخواند  انجام  به  وظایف  خود  از  ای 

به   احترام  نظافت،  قبیل  از  اجتماعی  و  اخالقی 
سی، ضبط  شناشناسی، جهت حقوق دیگران، وقت

احساسات، اعالم صلح و سلم با بندگان شایسته  
برای آب مصرفی   .(9)  گرددخدا و غیره مقیّد می

جهت غسل و وضو نیز شرایط خاصی ذکر شده  
عالوه باست.  هم  پوشاك  نظافت  این  طور ه بر 

جداگانه در بهداشت فردی در متون دینی مورد  
چنین دستورات هم   .(21)  تاکید قرار گرفته است

متضمنف بهداشت    قهی  در  نجاسات  از  اجتناب 
فردی و پیشگیری از انتقال عوامل عفونی نقش  

شدن خون، مدفوع،  نجس شمرده  :سزایی داردهب
و نجاسات،    ...،  ادرار  فروش  و  خرید  حرمت 

انتقال آلودگی )مانند دستمال   اجتناب از منابع 
رعایت    آلوده( تخلیو  به  مربوط  احکام    ،احکام 

احکام   ،جدا شده از بدن  ی ر و اعضامربوط به مردا
مجامعت، به  مطهرات،  مربوط  به  مربوط  احکام 

و آفتاب  خود  آب،  مسلمان  انسان  از هب...،  خود 
سازی خود و دیگران را ای عوامل بالقوه آلوده پاره

 نماید.طور نسبی محافظت می هب
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 چکیده 
تراریخته یا  ژنتیکی  و مصرف محصوالت دستکاری شده  تولید  که  است  و  نگران موضوع    چندین سال  کننده 

می چالش زیست  محیط  و  انسانی  حقوق  طرفداران  نوع    باشد.برانگیز  این  آثار  بررسی  مطالعه  این  از  هدف 
 قرآنباشد. برای رسیدن به این هدف از آیات  های اخالقی و اسالمی آن می کره و جنبه محصوالت بر کل زیست 

اوند بزرگ در آیات متعددی تغییر در خلقت الهی خد  کریم و مقاالت معتبر داخلی و خارجی استفاده شده است.
داند.  های گمراه می را مبارزه آشکار با آفرینش خداوند و قدرت کامله او دانسته و آن را دستور شیطان به انسان

تولید محصوالت غذایی تراریخته به بهانه تامین امنیت غذایی مردم در آینده بیانگر باور نداشتن قدرت خداوند 
باشد. مقاالت علمی و مستند نیز بیانگر آنند که تولید و مصرف و رهاسازی  تامین غذای مخلوقاتش می   بزرگ به

بار به کل کره زمین خواهد شد. آثاری  ذیر و فاجعهپناهای جبرانمحصوالت تراریخته سبب وارد ساختن آسیب
موجودات،  ،تن ذخیره ژنی طبیعیچون تغییر ساختار و عملکرد صحیح ژنوم انسان و موجودات زنده، از بین رف

بی تولید گونه  در طبیعت، مصرف  مهاجم  انتقال ژن های  به سایر موجودات، رویه سموم شیمیایی،  های جدید 
های طبیعی شامل انسان و و انقراض گونه ها از محیطهای مهلک، غیرممکن شدن حذف تراریختهظهور بیماری 

ها شوند و همه موجودات زنده و انسان  نابود  در جهان  ختهی همه محصوالت ترار   یزود به   میدواری امهمه موجودات.  
 شود استفاده کنند. ی که هزاران سال است مصرف م  یع یسالم و طب یاز غذا

 

 کره، ممنوعیت های طبیعی، تخریب زیست کریم، تغییر ژنوم  قرآنکلمات کلیدی: محصوالت تراریخته،  
 

 مقدمه
تراریخته یا  ژنتیکی  شده  دستکاری   محصوالت 

(GMO)   شود که یک یا به موجوداتی گفته می
ژن به  ژن  صفت  چند  تا  شده  اضافه  آنها  های 

  های انتقالی عموماً خاصی را نشان دهند. این ژن
سازی موجود جدید به انواع آفات  منظور مقاوم به

تنش  یا  بو  و  محیطی  روشه های  های وسیله 
)می   انجام  DNAنوترکیبی   روش2شود  های  (. 

ژن عملکرد  و  ساختار  بررسی  جهت  ها، مذکور 
بیماری  مکانیسم  داروها  مطالعه  طراحی  و  ها 

رهاسازی  و  تولید  اما  دارد،  زیادی  کاربرد 
تامین   بهانه  به  محیط  در  تراریخته  محصوالت 
غذای مردم جنبه منفی این قضیه است که هدف  

 باشد. یق می و منظور این تحق
 
 

 متن اصلی 
ی با موضوع خلقت الهی حاکی  قرآن بررسی آیات  

از قدرت مطلقه خداوند در آفرینش تمام هستی  
را   خود  قادر،  خداوند  متعددی  آیات  در  است. 
نام   آفریننده  بهترین  یعنی  الخالقین،  احسن 

،  64، غافر  4، تین  7، سجده  14برد )مومنون می 
ها و زمین را نخداوند بخشنده آسما  .( 3تغابن  

در اختیار انسان قرار داد تا بدرستی از آنها بهره  
(، نه آنکه در آن دخل و تصرف  20ببرد )لقمان  

نموده و اقدام به تغییر خلقت الهی نماید )نساء  
آیه    (.119و    118 نساء    119در  مبارکه  سوره 

( و تاکید 4آمده است که شیطان قسم خورده )
( است  ان5کرده  از  برخی  که  گمراه  سان(  را  ها 

کند تا در خلقت خدا تغییر کرده و به آنها امر می
دارد هر که از  ( و خداوند بیان می 6ایجاد کنند )

و   بوده  یار شیطان  کند  پیروی  امر شیطان  این 
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خداوند بزرگ به    (.119بسیار زیانکار است )نساء  

( ولی شیطان  31انسان علم اسماء آموخته )بقره  
برای ایجاد تغییرات مخرب در    این علم را ندارد و

(.  7، بقره  61آفرینش، انسان را می فریبد )هود  
های دقیق خالق یکتا تمام موجودات را در اندازه

)قمر   است  آفریده  مطلق  علم  روی  از  و 49و   )
به انسان خود  ناشایست  رفتار  با  که  هایی 
الهی  محیط  رحمت  از  بزنند  آسیب  خود  زیست 

هربان در نزدیک  خالق م(. 86ده ئدور هستند )ما
به خوردن غذای    هاانسان  ،قرآنآیه    250به   را 

فرموده است )عبس   امر  پاك و سالم و طبیعی 
( و عملکرد  87، مایده  32، اعراف  172، بقره  24

داند ها را برآمده از غذای سالم و طبیعی می انسان
آیه    (. 51  ، )مومنون بقره  مبارکه  سوره    168در 

ا انسان  به  کند روی زمین، غذای مر می خداوند 
از شیطان   و  بخورید  نکته  پ پاکیزه  نکنید.  یروی 

ها بسیار مهم در زمینه حفظ امنیت غذایی انسان
آید که خداوند سوره قریش بدست می   4از آیه  

دهد و کسی گرسنه  ها را روزی میمتعال انسان
از بررسی   ماند و از ترس بدور خواهند بود.نمی

بدرس  شده  ذکر  می آیات  که  تی  دریافت  توان 
تولید و رهاسازی محصوالت غذایی تراریخته به 
غذا  کمبود  دچار  آینده  در  جمعیت  آنکه  بهانه 

نه  شد  بیخواهند  ادعای  یک  بوده،  تنها  اساس 
به  متعال  بلکه  خداوند  ندانستن  قادر  معنای 

بررسی  به است.  مخلوقات  رساندن  روزی 
بیانگ خارجی  و  داخلی  دانشمندان  ر  تحقیقات 

سال   از  که  تراریخته، موش   1980آنست  های 
ها، مطالعه  منظور بررسی ساختار و عملکرد ژنبه

(.  9و    7ها و طراحی داروها تولید شدند )بیماری 
می نشان  بسیاری  رهاسازی  تحقیقات  دهند 

بسیار   تهدید  محیط  در  تراریخته  محصوالت 
زیست خواهد بود  بزرگی برای انسان و کل محیط 

اث8) این  عمدتاً(.  مخرب  مدت طوالنی   رات 
ها را های متمادی این ژنهستند، زیرا باید نسل

حمل نموده، بیان نمایند تا صفات موردنظر را به 
( دهند  نشان  غالب  مخرب    (.8شکل  آثار  از 

بینی  یش پمحصوالت تراریخته که تعدادی قابل  
توان به بینی هستند می یش پقابل  و تعدادی غیر

وارد شدن یک    -   (.8و    7)  :اشاره کردموارد زیر  
های  ژن خاص به ژنوم یک جاندار در عملکرد ژن

ها تنظیمی هستند( و در  مجاور )تعدادی از ژن
نهایت کل ژنوم اختالل ایجاد کرده و سبب بروز  

های کشنده خواهد  صفات نامطلوب و ناهنجاری 
انتقال ژن خاص به ژنوم جاندار سبب    -  (.8شد )

ذف ژنی در موجود پذیرنده خواهد  بازآرایی و ح
آمیزش گونه تراریخته با گونه وحشی    -  (.8شد )

گونه  خود  ایجاد  که  را  تراریخته  جدیدتر  های 
انتقالی    -  (.8کند )می  در مکانی  جایگزینی ژن 

شده  تعیین  ناحیه  از  )  غیر  ژنوم  عدم    -  (.9از 
دلیل آمیزش هها از محیط ب امکان حذف تراریخته

گونه  دبا  )های  ژن   -.  (10یگر  افقی  های انتقال 
  ( سبب 12و    11الحاقی به ژنوم جانداران وحشی )

ص پذیرندهبروز  موجودات  در  ناخواسته    فات 
این انتقال از طریق سه   (.14و    13خواهد شد )

و   دوکشن  ترنس  ترنسفورماسیون،  فرآیند 
  13کند )کونژوگیشن تغییرات خود را اعمال می 

ژ  (.15و    14و   افقی  افزایش ن انتقال  سبب  ها 
پاتوژنبیماری  انگل زایی  میها،  آفات  و  شود ها 

انتقاالت،   (.18و    17و    16) این  اثرات  دیگر  از 
 (19ها در محیط )شدن جمعیت تراریختهغالب 

انتقال ژن  از طریق دانه گرده امکان  های جدید 
دورگه  ،(20) و  ایجاد  وحشی  تراریخته/  های 

( و  22و  21های وحشی )نابودی همیشگی گونه 
در   آنها  تشدید  و  ناشناخته  معیوب  صفات  بروز 

 (.  23های متوالی )نسل
 

 گیری نتیجه 
و  مستندات  و  الهی  مقدسه  آیات  بررسی  از 

نتیجه خارجی  و  داخلی  علمی  گیری  مقاالت 
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شود که تولید و مصرف و رهاسازی محصوالت  می 

محیط  در  و  تراریخته  خلقت  با  مغایر  زیست، 
نقض آفرینش   و  مطلقه  خداوند  قدرت  کننده 

اوست. خداوند متعال تبدیل و تغییر در خلقت 
شیطان  آفریده مهلک  دستورات  از  را  هایش 

داند و هرکس اقدام به این کار نماید را دوست می 
ابدی می تولید و مصرف    داند.شیطان و زیانکار 

امنیت   تامین  بهانه  به  نابودگر  محصوالت  این 

انسانی جمعیت  از غذایی  و  بشری  فاجعه   ،
مخلوقات بین  و  موجودات  ژنتیکی  ذخیره  برنده 

حال  در  است.  محصوالت خداوند  واردات  حاضر 
کشو به  غذایی  تراریخته  سبد  به  آنها  ورود  و  ر 

زیرا   مردم انسانی است،  نیز نقض آشکار حقوق 
محصوالت  این  مرگبار  عوارض  از  مردم  اکثر 

 اطالعی ندارند.  
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 آکندی زهرا نوری 

 

 ( noori11zahra@gmail.com)نویسنده مسئول:  دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 

 چکیده 
همزمان با رشد اقتصادی، صنعتی و زراعی در جهان آلودگی محیط زیست نیز افزایش پیدا کرده است که این 

 ترینها بگذارد. بنابراین از مهم تواند آثار مخربی را بر موجودات زنده گیاهی، جانوری و سالمت انسانآلودگی می 

سالم،  زیست  محیط باشد. داشتنمی  از آن وحفاظت انسان، استفاده صحیح از محیط زیست زندگی یدغدغه 
برداری صحیح و بهره  زیست محیطاز  حفاظت  هایترین راهاست. از مهم  هر جامعه و پیشرفت ساز توسعهزمینه 

 احترام را به انسان هدایت،  کتاب عنوانبه  مجید قرآن است. جامعه آگاهی افزایش سطح بینش و آن، و اصولی از

پاکیزگی موجودات به نسبت نیز  و  به  و ضوابطی و اصول کرده ترغیب اطرافش محیط پیرامون خود  منظور  را 
زیست و حفاظت از  محیط  جایگاه با هدف مطالعه بررسی مطالعه مقررداشته است. این زیست از محیط حفاظت

  گیری بهره   و با  اطالعات  آوری جمع   از طریق  انسان انجام شده است. مقاله در زندگی آن  اهمیت و قرآناز منظر   آن
 کریم  قرآندر    و بررسی  مطالعه  .است  گردیده   انجام  قرآنو    محیط زیست  در زمینه  معتبر  و مقاالت  کریم  قرآناز  

گردیده   الهی  کتاب  ویژه   عنایت   مورد   زیست   محیط   که  است  آن  نشانگر عنوان  مقدس  کتاب  این  در  است، 
 گویتسبیح طبیعت اجزای همه زیرا مقدسند  نیز طبیعت موجودات یهمه است، کرامت انسان دارای که همانطور

 قرآن دارد. در نتیجه   مسئولیت خود اطراف طبیعت  جمله از همه چیز، مقابل در انسان اساس، این بر هستند حق
زمینه   فراوانی  کاربردی  هایآموزه   کریم استفادهمی   انسان.  است  کرده  بیان  زیست  محیط  یدر  با  از    تواند 

 داشته باشد.  زیست  محیط با منطقی  رفتار داده، قرار او خداوند در سرشت که هایی و خالقیت هاتوانایی 
 

 کریم، محیط زیست، منابع طبیعی.  قرآنکلیدی: حفاظت، کلمات 
 

 مقدمه:
 جهان  زیست  محیط وضعیت  به گذرا نگاهی با

 دهه اخیر چند طی در که دریافت توانمی امروز،

 کره  بشری، مسئوالنهغیر  های فعالیت  نتیجه در

 صدمات دچار طبیعی  منابع و زمین
  که است واضح بسیار و است شده ناپذیری جبران
 رفتارهای  ناشی از هاآسیب  این از  ای عمده  بخش

  برداریبهره  از اعم  انسان؛ ظالمانه و معقول غیر
 به   عدم توجه طبیعی، منابع از رویهبی  و نامناسب 

 همه  از و زیست محیط تحمل قابل  های ظرفیت 

زیست  محیط  حقوق نکردن رعایت تر،مهم 
 آنان نادرست  بینش در ریشه همگی که  باشد می 

  از  بسیاری  نظر از  زیرا دارد، طبیعت به  نسبت
طبیعت  و هاخواسته تأمین  برای  تنها افراد، 

  آدمی  و است شده خلق انسان پایان بی  نیازهای 
  نیز  و زیست محیط حقوق  به  که نسبتاین بدون

  زمین  کره روی  بر  موجود های انسان سایر حقوق
نسل  و   مسئولیت  احساس آینده های همچنین 

  آن  از دلخواه میزان هربه  است مختار کند،
 که   است موضوع این از اما غافل کند، برداری بهره 

 از  که هاآلودگی این ناگوار  پیامدهای  نهایت،  در

زمین  فساد بروز مصادیق   در  است، هستی و در 
 خواهد  را او خود گریبان طبیعی،  چرخه یک طی

چرخه سیر شرح  در گرفت.   طبیعت  مراحل 
  افزایش با هاانسان که، نمود بازگو چنین توانمی 

موجود زیست، محیط آالینده عوامل   در  تعادل 
  افزایش  باعث و زنندمی  هم بر را طبیعت اجزای 

افزون و آب، هوا، آلودگی مضاعف و روز   خاك 
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)شیردل،  می  طبیعت  عناصر سایر تخریب شوند 
 تخریب  یعنی زیست محیط  تخریب  (.1393

انقالب با انسان، زیستگاه   تسلط  صنعتی، شروع 
آن   موازات به و  شد بیشتر طبیعت بر انسان

  و دخل گرفت.  سرعت  نیز زیست محیط  تخریب
 و زیست محیط در انسان لجام گسیخته تصرف

  در  طبیعی  از منابع  او حصر  و حد بی  کشیبهره 
بار زیان فجایع و وقایع به منجر گذشته قرن یک
)اکبری   شده  زمین در شماری بی  راد،  است 

شاهد  جهان  (. 1392  مانند مسائلی  امروزه 
در   زمین کره شدن گرم و و هوایی آب تغییرات

  ازن، الیه شدن سوراخ ای،گلخانه اثر تشدید اثر
 انباشت  مراتع، و هاجنگل  گرسنگی، تخریب و فقر

 ها،آن مرزی انتقال برون و خطرناك پسماندهای 

معرض   در های گونه   افزایش و  زیستی تنوع  کاهش 
 طوفان، و سیل مانند  طبیعی سوانح افزایش خطر،

تاالبخشک  ها،زیستگاه  رفتن بین   از ها،شدن 

گسترش  های باران زایی،بیابان   اسیدی، 
  و   سطحی  های آب  منابع  آلودگی  ریزگردها،
 مختلف  سطوح  در  انرژی   های و بحران  زیرزمینی

 (. چرا1392راد،  است )اکبری   ملی  و  المللیبین 
  محیطی   زیست  فجایع  چنین  شاهد  بشر  امروزه

  مسائل،   از  بسیاری   ریشه  که   رسدمی   نظراست؟ به 
 ارتباط  در  معنویت  به  عدم آگاهی و عدم توجه

 بنابراین یکی  . است  زیست  محیط  و  انسان  میان

مهم  راهاز  محیط حفاظت های ترین  و   زیست از 
  جامعه  آگاهی افزایش سطح  آن، سالمت ارتقای 
را   انسان هدایت، کتاب عنوانبه  مجید  قرآن است.

پیرامون خود و نیز   موجودات به نسبت احترام به
و  و اصول کرده ترغیب اطرافش محیط  پاکیزگی 
به  ضوابطی محیط منظورحفاظترا   زیست  از 

است.  شده   مقررداشته  بیان  مطالب  به  توجه  با 
زیست    محیط جایگاه  این مطالعه بررسیهدف از  

از آن  در  آن  اهمیت و قرآناز منظر   و حفاظت 
 باشد. انسان می  زندگی

 

   بررسی: روش -2
 گیری بهره   و با اطالعات آوری جمع از طریق مقاله

مقاالت کریمقرآناز   زمینه معتبر و  محیط   در 
 است.  گردیده انجام قرآنو  زیست

 

 نتایج:ها و یافته  -3
  است   آن  نشانگر  کریم  قرآندر  و بررسی   مطالعه

 الهی  کتاب  ویژه  عنایت  مورد  زیست  محیط  که
 قرآن های زیادی از آیات  طوریکه بخش است، به 

ی اجزای طبیعت  های مختلف دربارهبه مناسبت 
از جمله:   از 1است  )آّب(: که مهترین جز  ماء   )

 قرآناجزای طبیعت است. بیش از ششصدبار در  
( ارض )زمین(: با مشتقاتش بیشتر  2ه است.  آمد

در   پانصدبار  است.    قرآناز  سماء  3آمده   )
  قرآن )آسمان(: و مشتقاتش بیش از سیصد بار در  

( اجزای دیگر طبیعت همانند کوه،  4آمده است.  
هر ماه  و  خورشید  انواع  حیوانات،  کدام درخت، 

نیا،  تکرار شده است )فیاض  قرآنبارها و بارها در 
بسیاری (1394  است  این بیانگر  قرآن آیات از . 

محیط   بلکه است،  هستی خالق تنها نه  خداوند که
 اوست. قدرت ی حیطه  در چیزهمه و بوده آن بر

 و آیه سوره نساء 126  آیه هود، سوره 92 آیات

 چیزهمه  بر ی خداونداحاطه  بر فصلت سوره  54

 است معنا بدان بودن خداوند  محیط دارند. داللت

 یک و دارد قرار هستی هرم در رأس خداوند که

طولیرابطه  نوع و   انسان  خدا، بین  یگانگی  و  ی 
  بودن  دیگر، محیط بیان به است،  برقرار طبیعت
 ارتباط  نوعی  بیانگر  مخلوقات،  تمامی  بر خداوند

  حاکم  طبیعت و انسان  میان که است یکپارچگی  و
این قابلاین به  یکپارچگی است.    درك  صورت 

  اجزای و هستی تمام بر خداوند آن، در که است
دارد سلطنت و احاطه آن،  و انسان لذا، و تام 

داشتن با طبیعت   به  همگی حوزه، این در قرار 
متکی  سرمنشأ یک   که صورتاین به  اند؛واحد 

   خدا محوری  دیدگاه در طبیعت با انسان ی رابطه
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 خداوند  که شود درك حقیقت با این باید اسالمی

 تمام  بر بلکه است، هستی  تمام خالق تنها نه

 داماد  دارد )محقق کامل احاطه خویش مخلوقات

 منابع  دیگر،  سوی  (. از1386 سروستانی، عابدی  و

 هستی  جهان  از  جزئی محیطی  زیست و طبیعی 

 جهان حقیقی  مالکیت ،قرآننگاه   در و است

 :فرمایدمی  شریفه  آیه است.  خداوند آن از هستی
 و هاآسمان در که  چیزهر  و هرکس باشید  آگاه

 اینگونه  .است  خداوند آن از تنها  است زمین

 به محیطی،  زیست منابع  و طبیعت به نگرش

خود دهدمی  وسیعی دید انسان  مالک را  که 

 که هرگونه  تا نداند  طبیعی  منابع االطالقعلی

خداوند   .نماید  آن استفاده از یا رفتار آن با  خواست
خلقت انسان را خالفت و یکی از اهداف    قرآندر  

ی  ه دانسته است. رابط  جانشینی انسان در زمین
قابل  نقش  با  خالفت،  انسان  رفتار  در  توجهی 

یکی از اهداف   خداوند  محیط اطراف خود دارد.
خاکی    ی ه آوردن انسان در این کرخلقت و فرود

  من   فرماید:کند و می بیان می   خود  را جانشینی 
م، فرشتگان گفتند  دهدر زمین جانشینی قرار می 

می  قرار  را  کسی  درآیا  که  و    آن  دهی  فساد 
که ما حمد و تسبیح تو خونریزی کند، در حالی

تقدیسمی  تو  برای  و  خداوند  می  گوییم  کنیم، 
می  من  نمیفرمود:  شما  آنچه  بقره  )  دانیددانم 

توجه به آیات و روایات و نیز آنچه    با  .(30(،  2)
  گرفت   توان نتیجهدر بحث کرامت اشاره شد، می 

واسط به  انسان  موهبت    ی هکه  و  کرامت  همین 
هوس از  پرهیز  و  شهوات،عقل  و    شایستگی   ها 

مسئولیت   و  یافته  را  متعال  خداوند  جانشینی 
از یک سو   عبارتی،سنگینی را پذیرفته است. به 

نوع شرافت و برتری یافته بر دیگر موجودات یک  
دیگر، سوی  از  وی   مسئولیتی   و  دوش  بر  نیز 

و  رها  هستی  جهان  این  در  که  شده  گذاشته 
و نیست  راه   باید  مطلق  عقلی  ادراك  اساس  بر 

های کمال و سعادت خویش را در پیروی از فرمان

برابر هموجست  الهی نماید و در  مظاهر   ی هجو 
از جمله محیط زیست، رفتاری    کریمانههستی 

سوره   14  آیه  .(1392راد،  )اکبری   باشد  داشته
نکت  بیانگر  اینکه   ی هیونس  آن،  و  است  مهمی 

که  در صورتی   جوامع  سنت الهی اینگونه است که
به دستورهای الهی وقعی نگذارند و اعمال و رفتار  

مطابق را  ندهند،    دستورهای   خود  قرار  خدا 
آن جانشین  را  دیگری  گروه  خواهد خداوند  ها 

رفتارهای جوامع همین رفتار    جمله  گرداند که از
  امروز بشر با محیط زیست است. خداوند در مورد 

  دهد. هشدار می  نامناسب با مظاهر طبیعت   رفتار
 محیط با  ارتباط در انسان  رفتارهای  از بسیاری 

طبیعی گونه  به   او نگاه  از ناشی  زیست،  و های 
 انسان مادی، تفکر براساس  است. آنان با رفتارش

 تابع رفتارش و طبیعت دانسته  بر مسلط را خود

 این برد.  خواهد هاپدیده  این از  که  است  منافعی 

 در طبیعت  با انسان ی رابطه  است که صورتی در

 و طبیعت نقش  .است متفاوت  یقرآن های آموزه
 انکار قابل انسان بقای  و حیات  در آن عناصر

جزء طبیعت   جزء نیست.   های نعمت  از عناصر 

 انسان تا  داشته ارزانی انسان  به  که است  الهی

آن استفاده  با بتواند  سعادت و کمال راه هااز 

 خویش وجودی  کمال   به و بپیماید را جاوید

 زندگی در مهمی نقش  که از عناصری  یکی برسد.

 انسان بقای  و وجود  اصل و کند می  ایفا بشر

تام  نیز آن اقتصادی  ابعاد  و دارد آن به بستگی 

زیست   منابع و  طبیعت   است، انکار  قابل غیر
 :فرمایدمی  زمینهاین  در قرآن. است محیطی
مسخرشما   را دریا که  است کسی همان خداوند
 بتوانید  و حرکت درآید  به در آن کشتی تا گردانید

 های نعمت شکر شاید  و ببرید بهره  خدا از فضل

زندگی بشر بستگی تام  طورکلی  به   .آورید بجا را او
  به محیط زیست او دارد و انسان برای برآوردن 

گیری از محیط  نیازهای طبیعی خود نیازمند بهره 
غذای انسان از حیوانات و گیاهان و   زیست است.
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تنفس    آید؛ در محیط زیستدست می درختان به 

به می  و  نمی کند  محیط  هرحال  از  فارغ  تواند 
خود طبیعی  حیات  به  خود  دهد.   زیست  ادامه 

تخریب و  آباد  زیست  محیط  نیز  نشده امروز 
شود که  تلقی می   عنوان سرمایه ارزشمند ملی به

جامعه   ی هپشتوان آن  اقتصادی  حیات  تداوم 
می صاحبان    .(1392راد،  )اکبری   شودمحسوب 

مبدأ   شناخت  ضمن  آیات  این  در  تدبر  با  خرد 
رسانی و نظم و روزی   هستی به شناخت چگونگی

پی   هماهنگی  طبیعت  و  عناصر  برد  خواهند 
بهره  ازچگونگی  باید    گیری  نیز  را  منابع  این 

دهند.مد  قرار  به    نظر  کالن  دید  با  وقتی  انسان 
نگرد و به عمق ن می آو روایات معصوم    قرآنآیات  
و آثار قطع درختان و نقش حیاتی درختان   فاجعه

این   برد، معنای عمیقبر زندگی بشر امروز پی می 
سال قبل بیان کرده روشن   1400مبر که  کالم پیا

زمانی می  شاید هیچشود.  زیست   گونهکه  بحران 
است: نداشته  وجود  در    محیطی  قیامت  اگر 

شما   ی ه آستان از  یکی  دست  در  و  است  برپایی 
دارد قبل از برپایی قیامت    نهالی است و توانایی

بکارد« را  آن  باید  پس  بکارد  را  طبرسی )  آن 
چگونه است که برپایی قیامت با آن   .(ق  1412

 اعمال   ی هها باید پاسخگوی همعظمت که انسان 
اعمال عبادی   ی هو رفتارشان باشند از میان هم

انجام   عبادی که انسان در این دنیا مکلف بهو غیر
قدر  آن این  درخت  نهال  یک  کاشتن  هاست، 

ا می  پید  بهاهمیت  آیا عمل کردن  همین   کند. 
عظی بخش  جمله  زیست یک  بحران  از  می 

نهایت ارزش   کند؟ آیا بیانگرمحیطی را حل نمی
های طبیعت و نوع  شدن برای عناصر و پدیده قائل 

توجه به معنای این    ؟نیست  هارفتار انسان با آن 
قطعاً  ، زمینه  این  در  روایات  دیگر  و  در    روایت 

بخش  رفتار انسان در برابر عناصر حیات  نگرش و
اصول رفتار انسان    د بود. ثیرگذار خواهأطبیعت ت

با طبیعت و حفاظت از آن، متأثر از نحوۀ نگرش  

و حفاظت از حقوق طبیعت    انسان به جهان است
جهان میرا  تعیین  انسانی  در  بینی  ، قرآنکند. 

یابد که خداوند به  آنقدر تقدس می   گاهی طبیعت
می  یاد  سوگند  آن  طبیعت  عناصر  گاه  و  کند 

برای زندگی انسان معرفی  منبعی مادی    عنوانبه
  شود. گاهی نیز به حفاظت از آن و اصالح و می 

می  توصیه  آن  طبیعت  آبادانی  گاهی  و  شود 
به    شود. توجهعنوان امانتی نزد انسان تلقی می به

ها به طبیعت، انسان را به این نتیجه  این نگرش
بهرهمی  که  بایدرساند  طبیعت  از  تابع    گیری 

الهی، جهان    بینیهاندر ج  مقرراتی جدی باشد. 
طبیعت موجودی هوشمند و دارای حیات و معنا  

از   بوده و بر آن حاکم است که تخطی  قوانینی 
زمینآن و  به  ی ه ها  یا هالکت عنصر  و  آمدن  راه 

آورد. بیشتر را فراهم می  خاطی حتی انسان  عضو
بخش  و  اختیار دولت  در  منابع زیست محیطی 

موال، ملک ا  عمومی است و بدیهی است که این
طلق دولت نیست، بلکه به نوعی امانت در اختیار  

مردم را    ی هاسباب رفاه هم  دولت گذاشته شده تا
فراهم آورد. بنابراین، در استفاده از این اموال باید  

مالک حقیقی    مردم را رعایت کند. ی  همصالح هم
اموال بخش خصوصی نیز، بر اساس آنچه از آیات  

استفاده روایات  این شودمی   و  و  است  خداوند   ،
مالکیت را بنا به مصالحی در اختیار انسان قرار 

است. به   داده  گذاشتن  اختیار  در  این  طور اما 
دار خداوند مطلق و رها نیست، بلکه انسان امانت 

و    است زیست  محیط  با  خود  رفتار  در  باید  و 
  استفاده از منابع طبیعی و زیست محیطی، اصول 

نمودامانت  رعایت  را  به داری  آنچه  با  و  عنوان ه 
حکیمانه و   امانت به او سپرده شده است، رفتاری 

بنابراین   .(1392راد،  )اکبری   امینانه داشته باشد
یادآوری و تکرار فراوان این عناصر بیانگر اهمیت  

  باشد. رعایت می  قرآندوچندان محیط زیست در  
  طبیعی،   مواهب  از  استفاده  در  اعتدال  و  نظم

  محیط   از  حفاظت  مسئولیت  بودن  همگانی
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 توجه  آن،  بهداشتی   جوانب  و  آب  به  توجه  زیست،

  زمین،   باد،  آب،)  زیست  محیط  اصلی  عناصر  به
  امر   حیوانات،  از  حمایت  ، (...  و  گیاهان  خاك،  هوا،

  مهم   بسیار  نقش  طبیعت،  احیای   زمین،  آبادانی  به
  دانش   سطح  باالبردن  در  یقرآن  و فرهنگ   آموزش

  محیط   و  جامعه  برابر  در  افراد  پذیری مسئولیت   و
  کریم قرآن  رهنمودهای   ترینمهم   از  زیست،

  در   آن  اهمیت  و   زیست  محیط  جایگاه  درخصوص
توان به این باشد، که از جمله می می   بشر زندگی 

  هستی   جهان  سراسر  کریم  قرآن  آیات اشاره نمود:
این  و  ستایدمی  زیبایی  به  را :  فرمایدمی   بارهدر 
االنسان   خلق  بدأ  و  خلقه  شیء  کلً  احسن  الذّی "

 خالفت   عنصر  ترینمهم   (.7  /)سجده  "طین   من
  آباد ساختن   دینی،  معارف  فراگیری   از  بعد   الهی

  تیرگی   و  تباهی  گونه  هر  از  آن  نجات  و  زمین
.  است  بشر  زیست  گستره  از زمین،  مقصود.  است

تا  عمق  از  پهناوری   یمحدوده   چنین   اوج   دریا 
  فرهنگ   بنابراین.  گیردمیبر   در  را  آسمان  و   سپهر

محیطی   خدا  جانشینی   برین   مقام  با   زیست 
 قرآندر منطق  (.  1380  جوادی،)  است  آمیخته

طبیعت )زمین( خاستگاه انسان و میعادگاه انسان  
  مِنْهَا"سوره طه اشاره شده است    55است. در آیه  

 تَارَۀً  نُخْرِجُکُمْ  وَمِنْهَا   نُعِیدُکُمْ  وَفِیهَا   خَلَقْنَاکُمْ
ما شما را از آن )زمین( آفریدیم و به آن   "أُخْرَى 

می  بیرون باز  آن  از  را  شما  دیگر  بار  و  گردانیم 
می می  تعبیری  به  اصلی  آوریم.  مادر  گفت  توان 

انسان زمین است، بنابراین حفاظت از آن مورد  
در   دیگر  جای  در  است.  زمین    قرآناهمیت  از 

ان و مهد یاد شده است و در عنوان گهواره انسبه
شده است  کنار آن نزول آب از آسمان نیز مطرح 

که نشانگر آن است که میان آب و خاك برکاتی 
آن به  انسان  زندگی  که  دارد است  بستگی  ها 

ها به زمین و  (. اگر نگاه انسان1394نیا،  )فیاض 
ها محیط زیست اینگونه باشد به یقین رفتار آن

بو متفاوت خواهد  از طرفی خداوند خالق نیز  د. 

به انسان  و  است  آن  حافظ  و  عنوان طبیعت 
جانشین خدا بر روی زمین است بنابراین وظیفه  
زیست   محیط  و  طبیعت  از  که  است  انسان 

  حفظ   در  انسان  ی وظایفمحافظت کند. در زمینه 
  نگاه   مجید  قرآنطبیعی،    زیست  محیط   احیای   و

مظاهر .  دارد  طبیعت  به  عمیقی  و  جالب   بسیار
  را   انسان  و  کرده  معرفی  خدا  مخلوق  را  طبیعی
مِنْ"سازد،می   آن  متوجه  و َالنَّهَارُ  اللَّیْلُ  آیَاتِهِ  وَ 

الْقَمَرُ...  و َالشَّمْسُ   هایاز نشانه   (37  /)فصلت  "وَ 
.  است  ماه  و  خورشید  و  روز  و  شب  خداوند

طبیعی   هرچند  کریم  قرآن  نظر  از  موجودات 
 روحبی  د، موجوداتیهستن  خدا  آفریده  و  مخلوق

با    توانندمی  و  داشته  جان  بلکه  نیستند   جانبی  و
 و   نشسته   وگوگفت  به  شوند،  مأنوس  طبیعت 
 از  طبیعی  موجودات .  عشق بورزند  آن  به  نسبت

قداستهیچ  و  هستند  مقدس  قرآن  نظر   و   گاه 
)اکبری نمی  منفک  هاآن  از  معنویت راد، شود 
  از   را  انسان  کریم  قرآن  از  آیات متعددی .  (1392
 کهآن  در  به اصالح  و  داشته  حذر  بر  زمین  در  فساد
  در   جمله   از.  کندمی  امر  است  صالح  عمل  همانا
  الْأَرْضِ فِی  تُفْسِدُوا  و َلَا":  فرمایدمی  اعراف  56آیۀ  
 بعدی   در آیه  "و َطَمَعًا  خَوْفًا  وَ ادْعُوهُ  إِصْلَاحِهَا   بَعْدَ

 باران،  را،  زمین  اصالح  مصادیق  جمله  از
  بافت .  کندمی   ذکر   دارمیوه   و درختان  هاروئیدنی 

  بعد   زمین   در  از فساد  منظور  که   دهدمی   نشان  آیه
 از  کردن ونابود   هاروئیدنی   و  باران با  آن  اصالح  از

  (. 1377  طبرسی،)  است  زیست  محیط  بردنبین 
  و   هستی  نظام  که   کندمی   حکم  خداوند  عدالت

از  اجزای   تمام  رابطه  یک  در  انسان،  جمله  آن 
 نظم  این  زدنهمبر   بنابراین  باشند،  هم  با  تعادلی
  زدنهمبر .  شودمی   هستی  نظام  در  خلل  باعث

  جانوری  های گونه  انهدام  یا  حذف و  تنوع زیستی،
  جانوری  های گونه  های تخریب زیستگاه  گیاهی،  و
اکولوژیکی  زنندههم بر  همگی   گیاهی  و  تعادل 

  روایات   و  آیات.  دارد  قرار  خلقت  بطن  در  که  است
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گوناگون  به  تمامی  حقوق  رعایت  به  صور 

 هاآن  از جوامع  حراست  و  حفظ  و  زنده  موجودات
  دیگر  عبارتبه.  است  برده   نام   صالح  عمل  عنوانبه

 از   الینفک  جزیی  را  زیستی  تنوع  روایات  آیات و
جهانمی   هستی  نظام براساس    الهی،   بینیداند. 

  ایمجموعه  بسان  آن  موجودات  و  هستی  جهان
  از   هر عضوی   که  اندشده   آفریده  ای گونه به   منظم

 خویش  کمال  مسیر  در  بتواند  مجموعه  این
  به .  برسد  فعل  به  قوه  مرحله  از  و  کرده  حرکت

 این  عناصر  تک  تک  استعدادهای   فعلیت رسیدن
  برهم   با  حال  است،  خلقت  اصلی  هدف  مجموعه،

  که   انسان  توسط  طبیعت  نظام اکوسیستم   خوردن
  تهی   نیز  و  طبیعت  عناصر  بردن  بین   از  معنای به

 مجموعه  این  هدف  رسیدن به  آن،   ذخایر  کردن
 (.1392راد،  گردد )اکبری می   مشکل  دچار  منظم

  شناخت   ی حوزه  در  مهم   مباحث  از  از طرفی یکی
 براساس  .است  طبیعت   با  انسان  ی رابطه  انسان

 آن   در  آنچههر  و  آسمان  و   زمین  ،قرآن  مفاهیم
در   را  هاآن  خداوند  و  است  انسان  مسخر  است

  گاه   مطلب  این  به.  است  داده  قرار  انسان  خدمت
  کلیّ   ای قاعده   صورت به   گاه  و  موردی   صورتبه

است  اشاره  کریم  قرآن  در   خداوند.  شده 
»فرمایدمی    که   است  کسی  همان  خداوند: 

  نازل   آبی  از آسمان  و  آفرید  را  زمین   و  هاآسمان
 شما روزی  و ساخت خارج را هامیوه  آن با و کرد
تا  شما  مسخر  را  کشتی  و  داد  قرار   بر   گردانید 

  نیز   را  نهرها  و  کند   حرکت  او  فرمان  به  دریا  سطح
همچنین  .  (32:  )ابراهیم«  گردانید  شما  مسخر

  رنگ   بهترین  138  ی آیه   بقره،  ی سوره  در  خداوند
  که  پدیده  هر  و  داندمی   الهی  رنگ  عالم،  را برای 

 مقدس  امری   باشد  رنگی  چنین   دارای   نحوی به
 دیگر  طرف  از.  (1393  همکاران،  است )زمانی و

 عالم،  موجودات  ی همه  دینی  مبانی  براساس
  باشند می  عالم  به مبدا  عشق  و  شعور  حیات،  دارای 

 سوی به  و  کرده  تقدیس  و  تسبیح  او را  پیوسته  و

ی همه  تسبیح  به  که  آیاتی.  اندحرکت  در  او
  قیامت   ی عرصه  در  هاآن  شهادت  نیز  و  موجودات،

  یهمه  شعور  ثبوت   دالیل  از  یکی  دارد،  اشاره
توان گفت افزایش  در مجموع می  .است  موجودات

نگرانی  زیست،  محیط   آلودگی و    اصلی   مشکل 
 خشن   مواجهه.  دهدمی  تشکیل  را  بشریت امروز

  ناشی  اخیر  در قرون  طبیعت  انسان با  بیرحمانه  و
وری بهره   و  خواهیفزون  طلبی،توسعه   انگیزه  از

دسترس  منابع   از  رویهبی  آلوده  در   کردناست. 
  هوای  و  آب  شدنها، گرمجنگل   سوزاندن  دریاها،

  هایگونه   انقراض  اوزون،  الیه  تخریب  و  زمین  کره
 شدن  خشک  و  هازیستگاه   تخریب وسیع  زیستی،
برای   خطر  زنگ  آبی  های محیط    ادامه   جدی 
 این  نهایی  راهکار.  است  زمین  یکره  در  حیات
برایمسئولیت  روحیه  ایجاد   و  بحران   پذیری 

 و   دینی  تعالیم  به  توجه   زیست،  محیط   از  حفاظت
نماینده   خلیفه.  است   کریم  قرآنرهنمودهای     و 

  که  کندمی   اقتضا  طبیعی  طوربه   انسان  بودن
زمین  او  تصرف   در   دارامانت   تصرف  همانند  در 
  ابعاد  همه  در  زیست  محیط  و  طبیعت.  باشد   امانت
خاص  خود  بشری   های نسل  از  یک  هیچ  ملک 

.  کند   تصرف  در آن  خواست  که   هرطور  تا  نیست، 
  خود  نفع  به  طبیعت  از  ندارد  اجازه   نسلی  هیچ

 آلوده  فرسوده و  را  آن  و  جا کردهبی   هاییاستفاده 
موظفیم  .  کند الهی  فرامین  مطابق  بنابراین 

که   از   سالم  و  پاك  را  محیط  این  همانطور 
  به   سالم   و  پاك  ایم،تحویل گرفته   پیش  های نسل
 . (1392راد، بسپاریم )اکبری  خود بعد نسل

 

 : گیرینتیجه 
 در  فراوانی  کاربردی   های آموزه  کریم  قرآن

محیط   ی زمینه  از  حفاظت  و  درست    استفاده 
ی قرآنهای  . هدف از آموزهاست  کرده  بیان  زیست

زیست، تغییر در نگرش انسان در رابطه با محیط  
بدین در اختیار دارد، می  به آنچه معنا که  باشد؛ 
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  دهد تا وابستگی او به این بینش را به انسان می 

امکانات، مال و دیگر مظاهر دنیایی کاهش یابد و  
امانتدار   به این فهم و ادراك عمیق برسد که او

است و امکانات و منابع طبیعی و زیست محیطی  
اختیار او قرار داده   اساس مصالحی دررا که بر  

می  جایی  در  فقط  که  شده  کند  استفاده  تواند 
 یه دهد و رعایت هممی   مالک حقیقی آن اجازه

اجتماعی، فردی،  و  ابعاد  انسانی  غیر  انسانی 
منابع  از  در    برخورداری  باید  را  محیطی  زیست 

در بگیرد.  با    نظر  رفتارهایی  ندارد  حق  نتیجه 

  که به تخریب آن بینجامد.   طبیعت داشته باشد
استفادهمی  انسان با  توانایی  تواند  و   هااز 

داده   قرار   او  خداوند در سرشت  که   هاییخالقیت
  کریم،قرآنهای کابردی  و با الهام از همین آموزه 

باشد  زیست  محیط   با   منطقی  رفتار تا    داشته 
بزرگ و عظیمی که خداوند در    بتواند این میراث

ممکن   نحو  بهترین  به  را  داده  قرار  اختیارش 
به   آسیبی  کمترین  اینکه  بدون  کند،  استفاده 

 محیط زیست برساند. 
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 قرآنهای هواشناسی در بررسی علمی برخی پدیده
 

 راضیه پهلوان 
 

 ( pahlavan1977@yahoo.com )نویسنده مسئول:  کارشناس پژوهشی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران
 

 چکیده 
اشاره شده و مطالبی    ها، شبنم و مه و دیگر پدیده باران  ،باد ر،  های هواشناسی چون اببه پدیده   قرآن در آیاتی از  

این آیات بررسی    .شده است  بیانعلمی   از  از دیدگاه علم هواشناسی برخی  این تحقیق سعی شده است  در 
و با علم روز هواشناسی و  شوند. در این راستا تعدادی از آیاتی که به این پدیده اشاره داشته است انتخاب شده  

گیری و آثار آن مورد  چگونگی شکل   ،ظاهر   نوع،  ها از نظرمقاالت معتبر علمی تطبیق داده شدند. این پدیده 
 د. بررسی قرار گرفتن 

 
 ، تگرگ، رعد و برق، هواشناسی، ابر، باد، باران، شبنمقرآن کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
پیامبر    قرآن معجزه  برای  )ص(    اسالمکریم 

معارف الهی به   کناردر  است که  ها  هدایت انسان
پدیده  هواشناسی  ذکر  جمله  از  طبیعی  های 

به توجه  با  زمان که    پرداخته که  مردم علم آن 
، چگونگی بحث در  نداشتند  علوماطالعی از این  

  به   قرآن. در  ها قابل تأمل استمورد این پدیده
شبنم، اثر کوه  کیل ابر، باران، تگرگ،  چگونگی تش

است.    شده... اشاره    و  روی هوا و بارش، ریزانفجار
 آن زمان این امر با توجه به عدم آگاهی بشر در  

 قرآن، ویژگی خاصی را به بیانات  هااز این پدیده 
عنوان اعجاز توان از این مباحث بهو می  بخشدمی 

کرد  قرآنعلمی   پدیده یاد  از .  هواشناسی  های 
  قرآن در برخی آیات  و تگرگ    باران  ،بادابر،  قبیل  

)ع( مورد توجه قرار    از امامان معصومی  و روایات
تناسب بحث  بسته به    نیز  گرفته است؛ مفسران

خالصه  به   اغلب آیات صورت  این  تفسیر  به 
بین  اند.  پرداخته می این  از  بهتفسیرها   توان 

الجواهر   و  قرآنال فی تفسیر المیزان    ،تفسیر نمونه
ال تفسیر  کرد.  الکریم  قرآنفی  همچنین    اشاره 

ررسی به بکتاب »باد و باران« مهدی بازرگان در 
در   باران  و  باد  پدیده  رویکرد    قرآندو  با  کریم 

فیزیک "همچنین در کتاب  .  است  علمی پرداخته
آبادی )  "قرآندر   و 1390،  پناهیو    فیض   )

( به بررسی  1391،  هاشمی)  "قرآن  فیزیک در"
های و برخی پدیده   قرآنهای فیزیکی در  پدیده

موضوعات   است.  پرداخته  و    قرآنهواشناسی 
، قرآنو ذرات، مکانیک در    قرآنشناسی،  کیهان 

، مکه  قرآننکاتی در مورد زمین، آب و باران در  
در  که    است و پیامبر و قیامت از جمله موضوعاتی  

انجامی و بهاری )  "قرآنفیزیک در منظر    "کتاب
. براتی بررسی قرار گرفته استمورد( 1397، ادلو

 علمی ز( در تحقیقی اعجا1394و قطب شریف )

قرار    "الریاح تَصریف "عبارت   بررسی  مورد  را 
باد و باران "در کتاب    (1345)  بازرگان  اند.داده
و    "قرآندر   علم  انطباق  حوزه    قرآنبحث  در 

از    کاردهد. برای اینرا انجام می های جوی  پدیده
تفسیر  "،  "المنجد"  ،"البحرینمجمع"  های کتاب
کرده    "العقولتحف"  و  "البیانمجمع استفاده 
عبارت است اعجاز  به  کتاب  این  در  وی   .

است.  "الریاحتَصریف" داشته  کتاب    اشاره 
ال العلمی  قرآن»االعجاز  االکتشافات  ضوء  فی  ی 

التفتنازی  شعبان  وحید  از  بررسی    الحدیث«  به 
اکتشافات  کریم  قرآن  اعجاز علمی پرتو   علم  در 
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استجدید   شریف    .پرداخته  فصل عدنان  در 

در مورد   یه«قرآن»من علوم االرض الم کتاب  چهار
 مباحثی را آورده است.   قرآنموضوع باد و هوا در  

»االعجاز العلمی النبوی«  در کتاب  لبیب بیضون  
گیری و  کریم با بهره   قرآنهای طبیعی  از پدیده

و آیات مربوط   گفتهاستفاده از علوم جدید سخن  
  به علوم هواشناسی را مورد بحث و پژوهش قرار 

»الرکام المزنی و الظواهر الجویه فی    .ستا  داده
از    قرآنال جنید  عارف  الدین  صالح  از  الکریم« 

های طبیعی  دیگر آثاری است که در آنها از پدیده 
گیری و استفاده از علوم جدید  کریم با بهره  قرآن

شده است    سعی  پژوهشدر این    .بحث شده است 
از  که   تعدادی  زمینه  به  در  علمی  مطالب 

هواشناسی    قرآندر    اشناسیهو علم  دیدگاه  از 
واژه برخی  راستا  این  در  شود.  و  پرداخته  ها 

در  پدیده که  هواشناسی  رفته  به   قرآنهای  کار 
تفسیرهای  کمک  با  و  شده  استخراج  است 
مختلف، از نظر علم هواشناسی مورد بررسی قرار 

 .  ند گرفت
 

 گیری بحث و نتیجه
علم هواشناسی  مطالب زیاد و مهمی از    قرآن در  

هایی توان به پدیده خصوص می وجود دارد. در این
کرد.   اشاره   ... و  تگرگ  باران،  ابر،  باد،  در مانند 

ویژگی   قرآن و  عبارت  با  بادها  ارسال  از  کریم 
است: شده  یاد  لَواقِحَ   »لواقح«  الرِّیاحَ  أَرْسَلْنَا  »وَ 
فَأَسْقَیناکمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ  فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً  

  ]ها[ را بارور کننده  (؛ »و باد22بِخازِنینَ« )حجر/
)ی ابرها و گیاهان( فرستادیم؛ و از آسمان آبی 
فرو فرستادیم و شما را با آن سیراب ساختیم؛ در  

ذخیرهحالی شما  نیستید«که  آن  از ل  .ساز  واقح 
  نده است. معنی باردارکنماده لقح و جمع القحه به

تفسیر   در  بادها  لقاح عمل  طبرسی  کنندگی 
کننده فرستادیم یعنی ما گوید: بادها را لقاح می 

زا کنند  آوریم تا ابرها را بارانبادها را به جریان می 

به  هم  ابرها  آبستن  و  لقاح  است  و  باران  وسیله 
مجمع  کلمه  6/514البیان،  )طبرسی،  از  بعد   .)

»فاء« تفریع آمده است که  »لواقح«، »فَأَنْزَلْنا« با  
می  نشان  امر  بادها این  کردن  تلقیح  دهد 

ای برای نزول باران است )مکارم شیرازی،  مقدمه 
(. با توجه به قسمت دوم آیه  11/61تفسیر نمونه،  

که    رسدنظر می »فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً« بعید به 
باروری درختان باشد؛ زیرا اگر این   منظور از آیه

مبار می ند وری  بود،  نیز    ادامهبایست  ظر  آیه 
فرمود و درختان و می  بودآن    ابتدای متناسب با  

میوه این را  قوی  احتمال  به  پس  کردیم.  دار 
)مصباح  است  باران  آمدن  با  ارتباط  در  باروری 

معارف   امین  259،  قرآنیزدی،  احمد  در  (. 
االسالم فی  آیه    التکامل  از  همان  را  منظور 

الکتریسیته مثبت و منفی در دو قطعه ابر یا ذرات  
باعث آمیزش و لقاح    که  داندبخار آب ایجاد می

مسأله می  ابرهادر   از  پس  شریفه  آیه  در  شود. 
د. پس نزول  شوتلقیح، نزول باران نیز مطرح می 

آسمان   از  ازباران  است  ناشی  )امین،    تلقیح 
  در علم هواشناسی   (.6/73التکامل فی االسالم،  

وجود آورنده باران همانا باد است.  علت اصلی به 
در واقع بادی که در ارتفاعات باالی جو است و 

نیست.   احساس  قابل  انسان  وزش   ینابرای 
اول جو(    یلومترک   10باال در وَردسپهر )  ی بادها

  وزش باد   . در آنجاالف(-1)شکل    شودیم  یجادا
ر هوا د  یکرپبا امواج غول  منظم و همراهکامالً نا

سطح باال   ی بادها  هرگاه  .است  ین اطراف کره زم
با   ی ایه بوزند )همگرا شوند(، ناح  یکدیگرسمت  به

کنند  یم  یجاد باالتر ا  یبا چگال  ی فشار باالتر و هوا 
سمت پایین ایجاد  شود جریان هوا بهباعث می که  

- 1چپ شکل  سرد در سمت    ی )ستون هوا  شود
سمت پایین باعث  ی بههوا  جریان  ین(. الف و با

  شود. سپس در سطح زمین می فشار هوا  افزایش  
به داخل    یرون و ب  سمتباالتر به  با فشار  یهوا  ینا

. یابدجریان میاطراف خود   یینفشار پامنطقه با  
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این جریانات  یاسمق   یلدلبه باد  بزرگ   دلیلبه، 

سمت یولیس در نیمکره شمالی زمین به اثر کور
و پادچرخندی   راس چرخیده و گردش چرخندی

به میرا  در  هنگامی   .آوردوجود  باد  وزش  که 
باال  م   یکدیگراز    ییوَردسپهر  )واگرایدور   شوند 

ناح شوی م پا  ی ایهند(،  فشار  ایجاد  را    ییناز 
به سمت    یینهوا را از پا  ،فشار کم  ین. اکندمی 

  ین در سطح زم  ی و باعث فشار کمتر  کشدباال می 
ای م اتفاق  ینشود.  که    یهمان   سمت  دراست 

دهد و ی رخ مالف و ب  -1یین شکل  پا  راست و
اطراف   ی که در مرکز وجود دارد هوا  ی فشار کمتر

حال اگر هوایی که   کند.ی عنوان باد مکش مرا به
یابد دارای رطوبت باشد،  سمت باال جریان می به

 شود.باعث ایجاد ابر و بارش می 
 

 
 
 
 
 

 

الف(  -1 شکل 
 جریانات باد در سطح باالی جو، ب( ایجاد پادچرخند و چرخند و ابر توسط باد

 
قرار    در توجه  مورد  که  دیگری  آیه  باد  مورد 

حق  سوره تکویر آمده است که 18آیه  گیرد،می 
به    قسم "  :»و الصبح إذا تنفّس«فرماید:  تعالی می 

هنگامی  کندصبح  تنفس  عالمه .  "که  مرحوم 
طباطبایی در تفسیر این آیه و بیان معنای تنفس  

این جمله عطف است بر کلمه    :فرمایدصبح می 
، و جمله إِذا تَنَفَّسَ قید کلمه صبح است،  سخن

صبح   اگر  این  و  به  خوانده،  تنفس  داراى  را 
افق   در  را  خود  نور  صبح  که  بوده  مناسبت 

گرفته بود  گستراند، و ظلمت را که افق را فرامى 
برد، و این نوعى استعاره است که صبح،  مى   از بین

بعد از آنکه ظلمت شب را شکافته و طلوع کرده 
به کسى تشبیه کرده که بعد از اعمال دشوارى  

لحظه فراغتى یافته تا استراحت   که انجام داده و
مى عمیق  نفسى  هم  کند  افق  روشنى  کشد، 

، ص:  20ترجمه المیزان، ج  )  تنفسى است از صبح
که    .(357 است  بیان شده  تعبیر همچنین  این 

از  بعد  مدثر  سوره  در  که  است  تعبیرى  شبیه 
فرماید: وَ الصُّبْحِ  سوگند به شب آمده است که مى 

به سوگند  أَسْفَرَ:  هنگامى   إِذا  از صبح  نقاب  که 
برگیرد نق  ،چهره  اب  گویى ظلمت شب همچون 

دم هنگام سپیده سیاهى بر صورت صبح افتاده، به 
زند و چهره نورانى و پرفروغ خود  نقاب را کنار مى 

جهانیان   به  است  حیات  و  زندگى  نشانه  که  را 
نمونه، ج  )نشان دهد   با    (.188، ص:  26تفسیر 

می آیه،  دو  این  تفسیر  به  و توجه  تفسیر  توان 
آیه   از  نیز  را  دیگری  تکویر   18معنای  سوره 

برداشت کرد که مرتبط با علم هواشناسی است  
آ که  و  است  خشکی  به  دریا  نسیم  پدیده  ن 

می صبح  رخ  گردش    یک  یادر  یمنسدهد.  گاه 
در سراسر   یساحل  ی هااست که در مکان  یمحل

م اتفاق  پاتیاراچی،   افتدی جهان  و  )ماسلینک 
 ییتا استوا  یاز مناطق قطب  پدیده  ین. ا(1998

نس است.  شده  ودر  یممشاهده  بوده  خنک   یا 
کند و  راحت    ،گرم   ی از شر هواانسان را  تواند  ی م

ای به کالبد انسان بدمد همچنین نسیم  جان تازه
بارباتو،  )  کند  یجادا  یا مه  رعد و برق  توانددریا می
و    ین؛ کمبرل 1982کوزو،    ؛1988هسو،    ؛1975

 الف 

 ب
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س 1994،  یمپسونس  ؛1997پالنچون،    یلوا؛ 

  یماز نس  ما. ادامه درك  (1997و ماچادو،    یاسد
 یتاز جمع  ی ا قسمت عمده  یرامهم است ز  یادر

شهرها  یانسان ساحل  ی در  مناطق  در    یبزرگ 
که  می   کنند. ی م  یزندگ   ییگرما  یتظرفدانیم 

سطح   یناست، بنابرا  یشترب  ینسبت به خشک  یادر
کمتر  یادر سرعت  خشک  ی با  به  گرم    ینسبت 
  تابش نور خورشید و   . با(1995)آکرمن،    شودی م

آن را گرم    ی باال   ی ، هواینسطح زم  ی دما  یشافزا
هواشوی م شده  ی د.  م   ، گرم  ، شودی منبسط 

کمتربنابراین   فشار    داشته  ی تراکم  را  و  بر هوا 
)حرف    دهدی ساحل کاهش م  یکنزد  ینزم  ی رو
L  فشار  یادر  روی  ی . هوا( 2در سمت چپ شکل

راست    H)حرف    دارد  بیشتری نسبتاً   در سمت 

م  (2شکل   باعث  هوای و  که شود  دریا  روی   ی 
  یسمت فشار کمتر بر روبه است،  ساحل    یکنزد

  یادر  یم. قدرت نس(2)شکل    شود  یرسراز  یخشک
متناسب است.   یاو در یخشک ینبا اختالف دما ب
زم آنجاکه  تابش    یعترسر  یاربس  ین از  آب  از 

اتفاق   یک  یادر  یم کند، نس یرا جذب م  یدخورش
  است.   یدمعمول در سواحل پس از طلوع خورش

نس  مقابل،  غروب    یا در  هب  یخشک  یم در  از  پس 
میبه  آفتاب از خشک  آیدوجود  باد  سمت  به  یو 

باعث    یدخورشدر واقع طلوع    شود.یم  ی جار  یادر
ای م شود.  معکوس  باد  جهت  پدیده    ینشود 

  یدهکش  یربه تصو  قرآنسال قبل در    0414علمی،  
بود خورش  یمدانی م  هامروزو    شده  باعث    یدکه 

 شود.ی م یاو در ینزم  ینب باد جهت   ییرتغ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چگونگی شکل گیری نسیم دریا به خشکی  -2شکل 
 

کریم به اثر اوروگرافی کوه برای ایجاد    قرآندر  
بقره خداوند    256باران اشاره شده است. در آیه  

ابْتِغَاءَ  فرماید:  می  أَمْوَالَهُمُ  یُنْفِقُونَ  الَّذِینَ  »وَمَثَلُ 
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّۀٍ بِرَبْوَۀٍ  
یُصِبْهَا   لَمْ  فَإِنْ  ضِعْفَیْنِ  أُکُلَهَا  فَآتَتْ  وَابِلٌ  أَصَابَهَا 

فَطَلٌّ   »مثَل  .  «بَصِیرٌ  تَعْمَلُونَ   بِمَا  وَاللَّهُ وَابِلٌ 
که اموالشان را بخاطر خشنودى خدا، و با کسانى 

انفاق  او  راه  در  دلى،  آرامش  و  اطمینان  کمال 
است که در زمین بلندی    بوستانیکنند، بسان  مى 

موقع باران زیادى بر آن ببارد، و ثمره باشد و به 
کم بار  دو چندان بدهد، و اگر باران هم نبارد کم 

. در کار نیکان بینا است«دهد، خداوند به و ثمر  
  . باشندباران  موجب ریزش  توانند  ی ها مکوه واقع  
مکوه  بر  چگونه  تأث  یزانها   گذارند؟ی م   یربارش 
هوا    یدار پا  یاندر برابر جر  یتوجهها مانع قابل کوه 

نزد با  هوا  به    یکهستند.  مجبور  کوه،  به  شدن 
و    تهیاف شود. در ارتفاعات، دما کاهش  ی م  صعود

م متراکم  آب  اشوی بخار  به    یند.  منجر  روند 
که هوا توسط کوه  هنگامی شود.  ی ابرها م  یلتشک

م ابرهای باالتر  تشک  ییرود،  در شده   یلکه  اند 
بارش  یت نها اشوی م  موجب  که  اثر    ینند. 

نامیده میاروگرافاثر  اصطالحاً   ا  شود،یک    ین به 
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نسبی    دهد که با کاهش دما، رطوبتی رخ م   یلدل

می  بیشتر  شبنم  هوا  نقطه  دمای  به  دما  و  شود 
ابرها   ین. اشودشود و ابر تشکیل می تر مینزدیک

همراه رعد های تندری به بارش صورت  بارش را به 

برق و    و  تابستان  در   یدشد  یهاوفانتدر  برف 
در سمت    یککنند. اثر اروگرافمی  ایجادزمستان  

صعود هوا   ( که باعثکه رو به باد است  یطرف)  باد
 . (3)شکل  دهدی رخ م شود،و تشکیل ابر می 

 
 
 
 
 
 
 

 اثر اوگرافیک کوه بر تشکیل ابر و بارش  -3شکل 
 

به آیه  همین  در  در  شبنم  و   هابیابان وجود 
است.  جایی شده  اشاره  ندارد  وجود  باران  که 

فَطَلٌّ«فرماید:  خداوند می  وَابِلٌ  یُصِبْهَا  لَمْ  .  »فَإِنْ 
 . یعنیکم بار و ثمر دهد«»اگر باران هم نبارد کم

شرا گاهى  هم  محیط،  یاگر  عوامل  و  بیرون  ط 
پرمایه بر    امداد کاملش ننمود و چون باران تند

ط درونش یها و بذرهایش نرسید، چون شراریشه
شود مرده نمی کامل و مددکار است، خشک و پژ 

ب شبنمى  چون  که  حیاتى  مایه  همان  آن  ه  و 
  ا دارد: فَإِنْ لَمْ یُصِبْهاش میرسد، زنده و رویندهمی 

  فعل،   به این  طل«  »فیصیبها  به تقدیر  فَطَلٌّ  ابِلٌو
  تند   باران  اگر  پس:  برساند  را  ثبات  تا  نشده  تصریح
. در ت اس  بس  رطوبت،  و  شبنم  همان  نرسد  به آن

مهذب   آمده کتاب  کلمه طلل  مورد  االسماء در 
  س اسم عربی شبنم است که به هندی او "است:  
 هاشب  آسمان  از  که  است  رطوبتی  وآن  گویند

 اشجار  و  زمین  بر  و  فرودآید  شب  آخر  خصوصبه
زم .  "نشیند   غیره   و در  ن یاگر  نکند،    افتیباران 

که شبنم    میدانی کند. امروز م یم   افتیشبنم در
جالب    رسد.ی م  ن یزم   ی رو  ابانی ب  نیتربه خشک

باران بر روی کره است که در مناطق خشک و بی
مورد رطوبت  از زمین،  گیاهان  رویش  برای  نیاز 

عنوان شود. به شبنم ناشی از مه دریایی تأمین می

در   به  که   آتاکاما  ریکومثال  عنوان معمواًل 
م  نیتر خشک شناخته  جهان  در  شود،  ی مکان 

)در منطقه    ی ونگایدر اطراف شهر متروکه    ژهیوبه
طور متوسط  بارش به  زانی( میل یآنتوفاگاستا، ش 

از    یبرخ  حتیمتر در سال است،  ی لیم  15حدود  
دارند   سال  کی در    بارانمتر  یلی م   3تا    1مناطق  

  نیبر ا  الوه. عمعنای بارش صفر است و تقریباً به 
برخ ا  ی ،  آتاکاما    یهواشناس  ی هاستگاه یاز  در 

ا  ثبت  یباران بارش  رگز  ه با استنشده  حال،  نی. 
مکان  یبرخ در  ی هااز  مه    افتیدر  ییایآتاکاما 

به نام کامانچاکا شناخته    یکنند که در محلی م
ها ها، گلسنگجلبک  ی برا  یشود، رطوبت کافی م

حت م  یبرخ  یو  فراهم  را  ها  کاکتوس    کندی از 
به 3)شکل   در  (.  دیگر   نیتر خشکعبارتی 

نیاز جهت رویش گیاهان آب مورد  ،نیزم  ی صحرا
درتوسط   وایمه  اشوی م  تأمینشبنم    یی    ن ید. 

آمده  قرآنشناخته شده، در  یتازگبه  موضوع که 
، شبنم  ندی باران نب  نیاگر زم  دیگوی م  قرآن.  است

برنامه نجوم   یعنوان بخشبه کند.یم  افتیدر از 
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 ی هاداده(  2003و همکاران )  1یکناسا، گروه مک

و باد را   دی، باران، تابش خورشیدما، رطوبت نسب 
  ی که به درك بهتر منشا خشک  ندکرد  ی آور جمع

کار تمرکز بر    نیا  یاصل  لیآتاکاما کمک کرد. دل
مناسب    طیمح  جادیمنابع رطوبت و نقش آنها در ا

آنها    2یاهسم یارگانکرویم  ی برا بود.  فتوسنتز 
 زطردوره چهار ساله، به  کی یکه در ط افتندیدر
فقط  ی زیانگرتیح به باران  دادیرو  کی،  میزان ی 
را    سندگانیواقعه نو  نیثبت شد. ا  مترمیلی   3/2

تا   داشت  آن  دهندبر  است    احتمال  ممکن  که 
دلیل وجود محیط مناسب برای رشد گیاهان در 

گرفتند    جهینت   نی باشد. آنها همچن این منطقه، مه  
آب سطح    ین یرزمیز  ی هاکه  رطوبت  خاك  به 

هارتل  مطالعاتکند.  ی نم  یکمک و  ی هوستون 
  ر یکو  کیعنوان  آتاکاما به   ی بندبه طبقه   (2003)

خشک، از  این  . انجامید   بیش   حالبا 
خشک  یحتها  سم یکروارگانیم مناطق   نیتردر 
اند، که دانشمندان را در مورد  شده   افتی  ریکو  نیا

حیات این حفظ  ی برا ازیبه آب مورد ن یدسترس
است دکرمتعجب    گیاهان و    ه  بوستوس  )آزوا 

ا(2012همکاران،   در  گروه نی ب  نی.   ییها، 
 ی برا  ازینمنابع بالقوه آب مورد  افتنیمند به  عالقه
این  رشد   در  بنابرا  منطقهگیاهان  ،  نیبودند. 

منشأ و رفتار    (2008و    2002)  و همکاران سرکادا
شبنم  مهپدیده   ساحل  و  محدوده  در  و    یرا 

. آنها  ندآتاکاما مطالعه کرد  ی کویرداخل  ی هامکان
تجز تحل  هیبا  شده   ی آورجمع  ی هاداده  لیو 
ابر   لیتشک  ی الگو   ، GOES  ماهواره   توسط

شدن آن به    کینزد،  ایدر  ی بر رو  یاستراتوکومول
 یمحدوده ساحل  قی، ورود مه از طریخط ساحل

تابش مه  وجود  توص  یو  را  کشور  داخل    ف یدر 
)شکل  استاندارد    ی رهایگکردند. با استفاده از مه

مختلف در امتداد   تیشده در شش سانصب (  4
  مه بررسی شد.   ی آور ، نرخ جمع یلمحدوده ساح

مه  و زمان  مشخص شد که  به فصل  با توجه  ها 
شدت  با  خشک  ی هاروز،  در  حرکت    یمختلف 

بی م و  مه فضا  زانیم  نیشتریکنند  پیشروی   یی 
آزوا بوستوس و  دهد.  ی در زمستان و شب رخ م

 نشان دادند  خود  قاتیتحق  ( در2011همکاران )
ساحل محدوده  در  م  یکه  پوشش    زانیآتاکاما، 

ا  گیاهی اصلیی منطقه، جا  نیدر  منبع    ی که مه 
است است   یتوجه قابل طور  به،  رطوبت    بیشتر 

سال    1440که    پیامبر امی  کیچگونه  .  (4)شکل  
میم   ی زندگ  شیپ به دی کرد  شبنم  که  انست 

 رسد؟یمناطق م نیتر خشک

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 در کشور شیلی  آتاکاما طبیعت کویر -4شکل 

 
1 McKay’s group 2 microorganisms 



 

500 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 

سوره انعام به اثر ارتفاع بر   125در آیه    قرآن در  
فَمَنْ یرِدِ "فشار هوا و اکسیژن اشاره شده است:  

اهلل أَنْ یهْدِیهُ یشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ وَ مَنْ یرِدْ أَنْ  
فِی   کأَنَّما یصَّعَّدُ  حَرَجاً  یضِلَّهُ یجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقاً 

عَلَی الرِّجْسَ  اهلل  یجْعَلُ  کذلِک  ال   اَلسَّماءِ  اَلَّذِینَ 
هدایت  آن".  "یؤْمِنُونَ بخواهد  خدا  که  را  کس 

برای کند، سینه  را  اسالم، گشاده    اش  )پذیرش( 
کس را که بخاطر اعمال خالفش سازد؛ و آنمی 

را آنبخواهد گمراه سازد، سینه  تنگ اش  چنان 
گویا می می  برود؛ کند که  باال  به آسمان  خواهد 
ااین بر  را  پلیدی  خداوند  ایمان  گونه  که  فرادی 

کس  فرماید: خدا هر می   . "دهدآورند قرار مینمی
اش را وسعت و را که بخواهد هدایت کند سینه 

می  به گشایش  را  گونه بخشد،  حق  کلمه  که  ای 
پس اسالم حیات و   بپذیرد،  و اسالم را  دفع نکند

آن که  خداست  جانب  از  هرکس  نوری  به  را 
می  عطا  کند  هدایت  و  بخواهد  عکس،  نماید  به 

بخواهد که  را  هرکس  کند    خداوند  گمراه 
ای که گونه سازد، به اش را تنگ و سخت می سینه 

شود و تضییق  متوجه چیزی از حق و صدق نمی
معنای معنایی مقابل شرح و توسعه دارد و حرج به 

تنگی و شدت آن است و اینکه فرمود: سینه او را 
می  به   کنیم، سخت  به  یعنی  حق  که  نحوی 

ی و سختی در آن وارد شود. عبارت بعدی دشوار
فی  یصعد  برای   السماء()کانما  تفسیر  منزله  به 

اینکه  می  (حرجاً  )ضیقا  به  است  اشاره  و  باشد 
دل  به  امتناع  شبیه  حق  قبول  از  گمراهان  های 

که  را  چیزی  بخواهند  که  است  ظرفی  امتناع 
حجمش بیشتر ازحجم آن است درآن جای دهند 

می  مانندو  رود  فرماید:  باال  آسمان  در  او   اینکه 
المیزان(. افزادانیم که  امروزه می  )تفسیر   ش یبا 

در جو کاهش    ژنیفشار جو و غلظت اکس  ،ارتفاع
انسان   گریکه د  م یرسیم  ییبه جاتا اینکه    ابدیی م

بکشدینم نفس  مرگ    تواند  منطقه  آن  به  که 

کوهنوردگویندمی  در  مرگ،  منطقه  به ی .   ،
اکس  یارتفاعات مقدار  آن  در  که  دارد   ژنیاشاره 

 یزمان طوالنمدت  ی انسان برا  یحفظ زندگ  ی برا
  . است  متر  8000  ارتفاع تقریباً  ن ی. استین   یکاف

نم زیانسان  ارتفاع  در  زمین   ادیتواند  سطح    از 
باال  بکشد.  مرگ    ی نفس    د ی با  انسانمنطقه 

باشدخود  همراه  به  ژنیاکس   این موضوع.  داشته 
تصو  قرآندر   بود.    دهیکش  ریبه   قرآنشده 

م  دیگوی م به آسمان صعود  نفس    میکنی هرچه 
 ی هانه ی او س"  :شودیما دشوارتر م  ی برا  دنیکش

که دارند    ییکند، گوی آنها را محکم و منقبض م 
م صعود  آسمان  به    ."کنندی به  منابع  برخی  در 

است   اشاره شده  آیه  این  از  علمی  برداشت  این 
نمونه،  ) ، آبادی فیض  و  پناهی ،  436/  5تفسیر 

در    شیسال پ  1450نزدیک به  چگونه  .  (1390
  آمده است؟ ارتفاع بر تنفس    ریتأثگی  چگون  قرآن
ابرها   قرآن در   داشتن  وزن  به  آیه  دو  در  کریم 

سوره رعد آمده است:    12اشاره شده است. در آیه  
یُنْشِئُ  " وَ  طَمَعاً  وَ  خَوْفاً  الْبَرْقَ  یُرِیکُمُ  الَّذِی  هُوَ 

که برق )آسمان(  سىاوست ک".  "السَّحابَ الثِّقالَ
ابرهاى    دهد وبیم و امید به شما نشان مىرا براى  

 57همچنین در آیه    ."آوردبار را پدید مى گران
هُوَ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ    وَ"سوره اعراف آمده است:
  ثِقَالًا   سَحَابًا  أَقَلَّتْ  إِذَا  حَتَّىبُشْرًا بَیْنَ یَدَْی رَحْمَتِهِ  

  مِنْ   بِهِ  فَأَخْرَجْنَا  الْمَاءَ  بِهِ  فَأَنْزَلْنَا  مَیِّتٍ  لِبَلَدٍ  سُقْنَاهُ
 لَعَلَّکُمْ  الْمَوْتَى  نُخْرِجُ  کَذَلِکَ  الثَّمَرَاتِ  کُلِّ

به ".  "نَوتَذَکَّرُ را  بادها  که  است  خدایی  او  و 
بشارت باران رحمت خویش در پیش فرستد، تا  
چون بار ابرهای سنگین را بر دارند ما آنها را به  
شهر و دیاری که )از بی آبی( مرده است برانیم و 
و   ثمر  هرگونه  و  فرستیم  فرو  باران  سبب  بدان 

گونه مردگان را هم  حاصل از آن برآوریم، همین 
خا ااز  )بر  که  باشد  برانگیزیم،  قیامت  حك  وال 

گردید متذکر  فکر    شی پ   هاسال   ".خود(  مردم 
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  م یدانی وزن هستند. امروز ما میکردند ابرها ب ی م

ا است  نیکه  بس  و  نادرست    ن یسنگ   اریابرها 
خوب است بدانیم    . وزن ابر چقدر است؟هستند

قدری سرد شوند که هوا بهابرها زمانی تشکیل می 
 دیگر نتواند بخار آب را در خود نگه دارد.شود که  

 بسیار  قطرات  شکل  به  آب   بخار  حالت  این  در
  آنها   نوع   به   ابرها  چگالی   .شوند می  متراکم  ریزی 

 ابر  یک  چگالی  دانشمندان.  دارد  بستگی 
گرم بر مترمکعب اندازه   5/0  را حدود  1کومولوس

اند. ابرهای کومولوس، ابرهای پف کرده و  گرفته 
  ابرهای   نامبه   که  پشتکم   ابرهای   سفیدی هستند.

کمتری دارند.    چگالیمعروف هستند    2سیروس
 3کومولونیمبوس   زای باران  ابرهای   کهحالی  در

چگال  است  کومولوس  ممکن  ابرهای  باشند.  تر 
محاسبه برآورد مناسبتر    وزن  برای  زیرا    هستند 

  روش  یک.  است  آسان  نسبتاً   آنها  اندازه  و  شکل
 ابر  سایه  راستای   در  ثابت  سرعتی  با  که  است  این

  است،   ابر  باالی   درست  خورشید  کهزمانی   در  و
از    عبور  برای   شده  طی  زمان  مدت.  کنید  حرکت

  . مسافت = زمان × سرعت  .سایه را اندازه بگیرید
یک ابر کومولوس   طولباال،    رابطهبا استفاده از  

یا   کیلومتر  یک  حدود  متر    1000معمولی 
می  آنجاشودمحاسبه  از  کومولوس .  ابرهای  که 

تقریباً به اندازه طول خود، ارتفاع و عرض دارند  
 : پس حجمشان برابر است با 

 طول × عرض × ارتفاع = ابر حجم

 متر 1000متر ×   1000متر ×  1000 =ابر حجم

 متر مکعب 000/000/1 =ابر حجم

 چگالی توان از ابرها واقعاً عظیم هستند! حال می 
 : درابر برای محاسبه جرم آن استفاده ک

 دانسیته = حجم / جرم 

 متر مکعب / جرم  1/ 000/ 000گرم برمتر مکعب = 0/ 5

 گرم  500/ 000/ 000جرم = 

 
1 Cumulus 
2 Cirrus 

تن.    500کیلوگرم یا    000/500که برابر است با  
  بدانید   است  جالبفیل.    100اندازه وزن  تقریباً به 

  طول   و  چگالی  کومولونیمبوس  ابرهای   کهآنجا  از
یک میلیون   حدود  در  چیزی   دارند  بیشتری   بسیار

دارند وزن  در    قرآندر    .تن  ریزانفجار  پدیده  به 
سوره    31هواشناسی نیز اشاره شده است. در آیه  

  وَ مَنْ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ  "آمده است:    حج
  الطَّیْرُ   فَتَخْطَفُهُ   السَّمَاءِ  مِنَ  خَرَّ  فَکَأَنَّمَا  بِاللَّهِ  یُشْرِكْ

که  در حالی".  "سَحِیقٍ   مَکَانٍ   فِی  الرِّیحُ  بِهِ  تَهْوِی   أَوْ
گرا باشید ]و در مناسک حج[ به او برای خدا حق
کس به خدا شرك ورزد، گویا  و هرشرك نورزید.  

چنان است که از آسمان سقوط کرده و پرندگان 
ربایند، یا باد او را به جایی دور  ]شکاری[ او را می

می  آیه "اندازددست  انتهای  در  بسیار    .  ترسیم 
ای از وضع حال مشرکان و سقوط و  گویا و زنده 

گوید:  کند و چنین می بدبختی و نابودی آنها می 
که شریک برای خدا قرار دهد، گویی از  »و کسی

آسمان سقوط کرده، و پرندگان در وسط هوا او  
منقار را می او در  از گوشت  )و هر قطعه  ربایند 

مرده  می پرنده  از چنگال  خواری  )اگر  یا  و  افتد( 
به  بهآنها  را  او  باد  تند  بگذرد(  جای  سالمت 

می دور پرتاب  آسمان    .کند«دستی  حقیقت  در 
توحید« است و شرك سبب سقوط از کنایه از »

از آسمان کسی  گردد، مسلماًاین آسمان می که 
از دست کند، قدرت تصمیمسقوط می  را  گیری 

دهد، با سرعت و شتابی که هر لحظه فزونی  می 
رود و سرانجام سوی نیستی پیش می گیرد بهمی 

های سرکش  در چنگال شیطان و هوی و هوس
نابود می ج    ،برگزیده تفسیر نمونه)  گرددمحو و 

ص:  20 فکر    .( 357،  مردم  قدیم  زمان  در 
که  می  به   بادهاکردند  به    ت سطحی وصورفقط 

زم م  ینموازات  زمان ی حرکت  آن  در  کنند. 

3 cumulonimbus  
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مورد  یچه در  زم  بادهاییکس  به  باال  از    ینکه 
نداشت.    کندمی  خوردبر امروز  ینا  بااطالع  حال 
هواپ  ی جو  یدهپد  ینا دچار  را    یماییصنعت 

است کرده  شدید .  مشکل  بادهای  این  نام 
که  انفجار  ریز گزارشاتاست  هلمفلت   طبق 

  1700تا    600  ینب  ینزول  رکتح ، قطر  (1988)
است   ریز5)شکل  متر  حالت    یک  انفجار(. 

مق  یدشد  انفجاری  که    یاسدر  است  کوچک 
شود. دو نوع ی م  یدرگبار باران تول  یاوفان  تتوسط  

ر  یزر دارد:  وجود  و   یزانفجار  مرطوب  انفجار 
تواند یانفجار کوچک مریز   یکانفجار خشک.  یزر

 رشب  یلدلبه  یماخصوص در هنگام فرود هواپبه

خطرناك    یماهواپ  ی از جبهه انفجار برا  ی باد ناش
تصادف    یندهه گذشته چند  ینچند  یباشد. ط

ا به  و   یدهپد  ینمرگبار  است  شده  داده  نسبت 
چگونگ  مورد  در  پرواز  خدمه    مواجهه   یآموزش 

است  انفجاریکروم  یک  با  یحصح  یک  .الزامی 
  به پایین   ید رووزش باد شد   ی انفجار اغلب دارایزر

که مدت    است  ثاندر  دق  یهچند  چند    یقه تا 
از    بزرگ  تواند درختان ی م بکند را   با وجود  .جا 

ه شده  تهای اخیر شناخاین که این پدیده در قرن
این در    شده بود.  یدهکش  یربه تصو  قرآندر  است،  
 یین باد اشاره شده است. جهت رو به پا آیه به

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گیری ریز انفجارچگونگی شکل -5شکل 
 

از    42در     "ریاح"و    "ریح"های  واژه  قرآنآیه 
اغلب    "بادها "و    "باد"معنای  به که  است  آمده 

کار  به  "ارسلنا الریاح"عبارت فرستادن باد مانند  
ه و آیه سوره جاثی  5آیه  رفته است و در دو آیه ) 

باد )  164 از عبارت گردش  بقره(  تَصْرِیفِ سوره 
واژه  الرِّیَاحِ است.  شده  استفاده   "تَصْرِیف"( 

عبارت  به و  گردانیدن  الرِّیَاحِ"معنای   "تَصْرِیفِ 
به معنای  به از سویی  باد   سوی دیگر برگردانیدن 

می  فشار  است.  با  هوا  توده  دو  وقتی  که  دانیم 
وا یا باد از  هوای متفاوت داشته باشیم، جریان ه

به  کم پرفشار  می سمت  حرکت  این فشار  کند. 
چرخش   یلدلبهحرکت مستقیم و راست نیست. 

 Coriolis)  کوریولیس  نیروی نام  نیرویی به ،  ینزم

force) توسط سال   که  در    1985کوریولیس 
در   هوایی کهشد، به   ( کشف2005هورسمیر،  )

  شود و جریان هوا راوارد می   است  حال حرکت
شمالی   نیمکره  راستبه در  نیکره    سمت  در  و 

به زمین  چپ جنوبی  م  سمت  کند  ی منحرف 
شود که جریان هوا  . این نیرو باعث می (6)شکل  

به پادچرخند در  را  یا  صورت گردشی و چرخند 
باشیم  داشته  پرفشار  و  فشار  کم  مرکز  .  اطراف 

شود جالب است نیرویی که باعث گردش باد می 
میالدی کشف شده است،  در اواخر قرن بیستم  

قرن  حالیکه  در  در  قبل  باد   قرآنها  گردش  به 
 اشاره شده است.  
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 گردش باد در اثر نیروی کوریولیس و ایجاد چرخند و پادچرخند -6شکل 
 

انبیاء  32آیه  در   است:    سوره  جَعَلْنَا   وَ"آمده 
.  "مُعْرِضُونَ  آیَاتِهَا  عَنْ  وَهُمْالسَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا  

و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم؛ ولی آنها "
روی  آن  آیات  آنجا.  "گرداننداز  از  آرامش  و  که 

تنهایی برای آرامش زندگی انسان کافی  زمین به 
نیز   باال  طرف  از  باید  بلکه  داشته  نیست  ایمنی 

»و ما آسمان را    :کندباشد در این آیه اضافه می 
و   آیات  از  آنها  ولی  دادیم  قرار  محفوظی  سقف 

های توحید که در این آسمان پهناور است  نشانه 
روی گردانند« )وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ 

مُعْرِضُونَ آیاتِها  عَنْ  در    .(هُمْ  آسمان  از  منظور 
جوّی است که گرداگرد زمین را گرفته و  اینجا  

صدها   دانشمندان  تحقیقات  طبق  آن  ضخامت 
لطیف که از هوا و    ، این قشر ظاهراًاستکیلومتر  

ت  مقدری محکم و پر مقاوگازها تشکیل شده به 
به  بیرون  از  مزاحمی  موجود  هر  که  سوی است 

شود، و کره زمین را در برابر  زمین بیاید نابود می 
های »شهاب« که از هر  روزی سنگنه بمباران شبا

خطرناكگلوله میای  حفظ  عالوه به   .کند ترند 
های مرگباری است  اشعه آفتاب که دارای قسمت

می به تصفیه  آن  اشعه  وسیله  نفوذ  از  و  شود، 
به بیرون جو،  از  سوی زمین  کشنده کیهانی که 

برگزیده تفسیر )  کندسرازیر است جلوگیری می 

واقع    (.167، ص3ج  ،نمونه در   ینزم  ،جودر  را 
شهاب و  سنگبرابر  بزرگ   کوچک  اشیاءها   و 
ها وارد  سنگشهاب  ینا  یکند. وقتی محافظت م

م ما  ، شده هنگام ورودید تول  ی شوند، گرمای جو 
که از خأل عبور    یسنگشهاب   سوزاند.ی ما  آنها ر

ساعت    بر  یلها ماده   ش بهکند معمواًل با سرعتی م
وقترسدمی  برخورد    سنگشهاب  ی .  جو  به 

هوای م فوق   ی کند،  سرمقابل  فشرده    یعالعاده 
وقتی م م  یشود.  فشرده  دماشی گاز  آن   ی ود، 

ایابدیم  یشافزا گرم   ین.  باعث  شدن  امر 
. هوا تا سوزدمی شود که  می  ی حدسنگ به شهاب

را آن  نماند،  یسنگ باق شهابیزی از  که چییجا
  ذرات را از بمباران    ینزم  جو  .(6)شکل    سوزاندی م

به محافظت از    جو  کند.ی م  حفظ  و بزرگ  کوچک
آس برابر  در  زنده  اشعه   یناش  یبموجودات  از 

و اشعه   یدی خورش  های ، بادیدبنفش خورش  ءماورا
ازن    یهال در واقع    . (6)شکل    کندی کمک م  یهانیک

سپربه  جو برای  عنوان  برابر   ینزم  یارهسی  در 
طر از  که  بنفش  ماورا  س   یقاشعه  به   یاره جذب 

م یم  یکنزد  ینزم عمل  و  )  کندیشوند،  هوسا 
به   .(2009خان،   موضوع  آیه  این  این  در  وضوح 
 آمده است.  قرآن

 
 

 شکل 6-  محافظت آسمان و جو از کره زمی ن 
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انبیاء  44آیه  در   به    سوره رعد  41آیه  و    سوره 
پدیده تغییر اقلیم و باال آمدن آب دریا و کاهش 

 44آیه  زمین خشک ساحلی اشاره شده است. در  
بَلْ مَتَّعْنا هؤُالءِ وَ آباءَهُمْ  "آمده است:    سوره انبیاء 

أَ فَال یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ  حَتَّی طالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ  
الْغالِبُونَ فَهُمُ  أَ  أَطْرافِها  مِنْ  آنها و ".  "نَنْقُصُها  ما 

نعمت )از  را  بهره پدرانشان  تا  ها(  ساختیم،  مند 
که عمر طوالنی پیدا کردند )و مایه غرور و  آنجا

نمی آیا  شد(  پیوسته  طغیانشان  ما  که  بینند 
کاهیم؟!  آمده، و از آن )و اهلش( می سراغ زمین  به

 سوره رعد  41آیه  ، و در  "!آیا آنها غالبند )یا ما( ؟
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ  "آمده است:  

 سَرِیعُ  وَهُوَ  لِحُکْمِهِ  مُعَقِّبَ  لَا  یَحْکُمُ  وَاللَّهُأَطْرَافِهَا  
ما  ".  "سَابِالْحِ که  ندیدند  به آیا  سراغ  پیوسته 

می  کم  زمین  آن  جوانب(  )و  اطراف  از  و  آییم 
کس کند؛ و هیچکنیم؟! و خداوند حکومت می می 

او   و  نیست؛  او  احکام  ردّ  یا  جلوگیری  یارای  را 
استسریع درتفسیر"الحساب  )قرائتی،    .  نور 

که1383 است  آمده  متعدّد   (  روایات  در 
کممى  از  مراد  که  زمین،  خوانیم  اطراف  شدن 

ولی    .رگ و فقدان علما و دانشمندان بزرگ استم
توان آن را به پدیده گرمایش جهانی نیز ربط  می 

زمگرمداد.   کره  شدن    نیشدن  ذوب    خ یباعث 
مقطب  بهی ها  که  افزاشود  باعث  خود   ش ینوبه 

 جه یشود. در نتیجهان م   ی هاانوسیاقآب  سطح  
  هستند.   نشینیدر حال عقب  یتمام خطوط ساحل

در حال از  اقلیم    ریی، تغدیجد  اتاساس مطالع  بر
است    نلندیاز گر  خی  کریپغول  ی هابردن تکه نیب

حال   یخ  ذوب این  که    ی طوربه سهم در  حاضر 
داشته است.    هاایدر آمدن آب  باال در    یتوجهقابل 

  ، رهیجز  نیا  های ذوب یخ  و  نیشدن کره زم رمگ
 50تا    40.  ندکیم  دیرا تهد  ایدن  یساحل  ی شهرها

هستند    ییدر شهرها  ارهیس  نیا  تیدرصد از جمع
 

1 Cumulonimbus 

طغ معرض  در  دارند  ایدر  انیکه   تمام و    قرار 
جالب  رفتن هستند.  در حال عقب   یخطوط ساحل

  قرآن ها قبل در  است که این مسأله علمی قرن
أَلَمْ  ":  خوانیمسوره نور مى  43در آیه    آمده بود. 

ثُمَّ یَجْعَلُهُ سَحاباً    یُزْجِی  اللَّهَ  تَرَ أَنَ ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ 
یُنَزِّلُ مِنَ   یَخْرُجُ مِنْ خاِللِهِ وَ  الْوَدْقَ  فَتَرَى  رُکاماً 

یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ  فَ  السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِیها مِنْ بَرَدٍ
یَذْهَبُ   بَرْقِهِ  سَنا  یَکادُ  یَشاءُ  مَنْ  عَنْ  یَصْرِفُهُ  وَ 

)آی"بِالْأَبْصارِ به  ؛  را  ابرهایى  که خداوند  ندیدى  ا 
دهد و  ها پیوند مى راند سپس میان آنآرامى مى 

بینى  حال، مى سازد؟! در اینبعد آن را متراکم مى 
شود  الى آن خارج مى هاى[ باران از البهکه ]دانه 

هایى در آن ]ابرهایى به شکل  از کوه  ،و از آسمان
دانهکوه  تگرگ[  مى   هاى  را و هرکس    کندنازل 

رساند و هرکس را وسیله آن زیان مىبخواهد به 
بخواهد او  زیان  این  که  از    ؛ کندمى   برطرف  را 

  را  هاچشم  هاآن  برق  درخشندگى  است  نزدیک
صورت آب  است که به تگرگ نوعی بارش    .(!ببرد
می   زدهیخ ایجاد  هنگامی  تگرگ  که است.  شود 

ابرهای  باالی  با هم در مناطق سرد   قطرات آب 
کومولونیمبوس کومه  یا  این   1ای  بزنند.  یخ 
می تکه تگرگ  را  یخ  بیشتر  های  قطر  نامند. 

متر است و  سانتی   15متر و  میلی   5ها بین  تگرگ
دندانهمی  یا  گرد  های دانهباشد.    شکل  ای تواند 

زده تگرگ قطرات باران منجمد نیستند. باران یخ
ین  بارد و با نزدیک شدن به زم میباران  مانند آب  

واقع تگرگ  یخ می  بهزند. در  صورت جامد ابتدا 
سپس   و  شده  تشکیل  ابر  باالی  و  آسمان  در 

تگرگ در اثر چسبیدن و انجماد های  دانهافتد.  می 
شوند. یک های آب در یک ابر بزرگ ایجاد میالیه

یخ هنگام  قطره  در  به تزده  شروع  ابر  از  وفان 
  کند، اما توسط یک وزش باد شدید به سقوط می 

درون ابر به شود. وقتی تگرگ  درون ابر رانده می
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می  رانده  برخورد  شودباال  مایع  آب  قطرات  به   ،

یخمی  تگرگ  به  قطرات  این  سپس  زده کند. 
کنند. با  و الیه دیگری به آن اضافه می چسبیده  

  کاهش و  زده به باالی ابر  یخقطرات    باالتر رفتن 
شوند و در  ی به آب فوق سرد م  لیدما، آنها تبد

 برشزنند.  ی م  خی چگالش    ی هااثر تماس با هسته
را   ازیپ  هیشب ی تگرگ بزرگ، ساختار کی یعرض

که بیش  دهد. تگرگ سرانجام هنگامی ی نشان م
  در ابر بماند   توانددیگر نمیشود  از حد سنگین می 

می   و زمین  هواشناسی  افتد.  به  امروز  علم  با 
ای، با گسترش کومهاز ابرهای  دانیم که تگرگ  می 

(. 7بارد )شکل  می شکل کوه  قائم چشمگیر و به
ابرهایی هستند که رشد عمودی  ای هکوم  ابرهای 

تا   پایین  ارتفاعات  از  معمواًل  و  داشته  بارزی 
شوند. این ابرها ارتفاعات بسیار باالتر کشیده می

که مرز بین   وردایستحتی ممکن است تا الیه  
دوم  و  اول  ارتفاع    جو  الیه  تا  یعنی   11است 

ابرهای (7)شکل    رشد کنند  کیلومتر از زمین،  .
ر هوانوردی مشهور د  CB  که به ابرهای   ای ه کوم
ترین ابر در هوانوردی شناخته ند، خطرناكهست
زدگی شدید بدنه هواپیما  که خطر یخچرا  ؛اندشده 

و همچنین وجود تالطمات بسیار شدید را دارند.  
صورت کوه است  در این آیه به شکل ابرها که به 

همچنین اشاره است.    که   ابر  این  پایه  زیر  شده 
تیره معمواًل بسیار  ابرهای    غالباً  است،  رنگ 

پاره وجود دارد که ممکن است به آن پیوسته  پاره
ا باشند. یا  جدا  آن  پیوستن    ز  به  آیه  این  در 
در درون   .(7های ابر اشاره شده است )شکل  تکه

باال  شدید  بسیار  جریانات  ابرها  و  این  رونده 
و  پایین  برق  و  رعد  معمواًل  و  دارد  وجود  رونده 

شدیدبارندگی  به   های  ابرها  این  وجود  توسط 
نیز    برق  و  رعد  ابرهای   نامبه   ابرها  اینآیند.  می 

صورت رگباری است.  معروفند و بارندگی آنها به 
وجود رعد و برق نیز هنگام بارش در این آیه به

، شاکفورد 1960تگرگ اشاره شده است. در سال  
ی که تگرگ  درصد مواقع  60کشف کرد که در  

بار در یک ساعت   100بارد، رعد و برق با نرخ  می 
با   وجود دارد. همچنین حداقل نرخ رعد و برق 

بار در ساعت است. جالب    10وجود بارش تگرگ،  
 است  است که در این آیه بیان شده که نزدیک

در   را  ها  چشم  هاآن  برق  درخشندگى ببرد. 
از    قرآن های  ترجمه منظور    درخشندگى "اغلب 

یاد شده    "برق ابرها  درخشندگى"، به  "هاآن  قبر
توان منظور از آن را رعد و برق و است؛ ولی می 

  تعداد زیاد آن دانست.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 گیری تگرگ درون آنای و چگونگی شکلابر کومه -7کل ش
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 گیری یجه نت

واژهدر   برخی  بررسی  به  تحقیق  و این  ها 
در  پدیده هواشناسی  علم  با  مرتبط   قرآنهای 

هواشناسی   روز  علم  با  علمی  نظر  از  و  پرداخته 
 قرآنمطابقت داده شد. در این راستا واژه باد در  

سوره   22توجه و تحقیق قرار گرفت. در آیه    مورد
باد به  حجر باران یاد از  عنوان علت اصلی بارش 

ا مطابقت  شده  هواشناسی  روز  علم  با  که  ست 
ه و  سوره جاثی  5آیه  در دو آیه )دارد. همچنین  

باد    164آیه   گردش  عبارت  از  بقره(  سوره 
( استفاده شده است که به گردش تَصْرِیفِ الرِّیَاحِ)

باد و ایجاد چرخندها و پادچرخندها اشاره دارد. 
، به  "و الصبح إذا تنفّس"،  سوره تکویر  18آیه  در  
یده نسیم دریا به خشکی عنوان شده است. در  پد

بقره به اثر اوروگرافی کوه و اینکه کوه    256آیه  
تواند عامل بارش برای ایجاد باران اشاره نیز می 

به  آیه  همین  در  است.  در  شده  شبنم  وجود 
که باران وجود ندارد اشاره شده  و جایی  هابیابان 

می خداوند  لَمْ  فرماید:  است.  وَابِلٌ  »فَإِنْ  یُصِبْهَا 
بی فَطَلٌّ« و  واقع در مناطق خشک  بر . در  باران 

رویش  برای  نیاز  مورد  رطوبت  زمین،  کره  روی 
تأمین  دریایی  مه  از  ناشی  شبنم  از  گیاهان 

سوره انعام به اثر ارتفاع بر    125در آیه    شود.می 
امروزه   است.  شده  اشاره  اکسیژن  و  هوا  فشار 

فشار جو و غلظت   ،عارتفا  شیبا افزادانیم که  می 
 ییجابه تا اینکه    ابدیی در جو کاهش م  ژنیاکس

د  میرسی م نم  گریکه  بکشد یانسان  نفس    تواند 
منطقه مرگ می  آن  به  از  .  گویندکه  آیه  در دو 

)آیات    قرآن و    12کریم  رعد  سوره    57سوره 
ابرها  اعراف( به وزن داشتن ابرها اشاره شده است.  

حدود  جرم  دارای   در  از  زیادی  تن    500بیش 
به پدیده ریزانفجار   سوره حج  31در آیه    هستند. 

آیه  این  است.  شده  اشاره  نیز  هواشناسی  در 
حرکت قائم و رو به پایین باد در پدیده ریز انفجار 

مورد در  را  است.  داده  قرار  سوره    32آیه  توجه 
به محافظت آسمان و جو از کره زمین در   انبیاء

و بزرگ و   کوچک  اشیاءها و  سنگشهابمقابل  
در آیه اشعه فرابنفش خورشید اشاره کرده است.  

نور  43 با   سوره  ابرهای  از  تگرگ  بارش  به  نیز 
شکل کوه و وجود رعد و برق زیاد  ارتفاع زیاد به

است.  شده  اشاره  تگرگ  بارش  هنگام  این   در 
برای نشان دادن و یادآوری  تحقیق کار کوچکی 

البته که با    بود.  قرآنبرخی مسائل هواشناسی در  
نکات   بهتر  تدبر  و  مطالعه  و  بیشتر  تحقیق 
 بیشتری از این کتاب آسمانی آشکار خواهد شد. 
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 کریم  قرآن بررسی تربیت زیستی از منظر 

 
 4میردیلمی  سیدمصطفی  ،3خانی مریم  ،2فیروزجایی غالمی علی ،1میردیلمی سیدحسن

 

 ( mir.seyyed@yahoo.comنویسنده مسئول: ) خوارزمی ،دانشگاه وتربیت تعلیم فلسفه دکتری دانشجوی -1
 تهران اسالمی مذاهب دانشگاه اسالم تاریخ دکتری -2

 قزوین خمینی  امام المللی بین اسالمی،دانشگاه فلسفه ارشد کارشناسی -3

 طلبه سطح دو حوزه علمیه.  -4
 

 چکیده: 
داشتن  است.  شده  آن  با  مواجهه  ونحوه  زیست  محیط  بحران  دچار  مدرن  دوره   سالم،  زیست   محیط   انسان 

تسخیری   . است  هرجامعه  پیشرفت   و  توسعه  ساززمینه  حصر  حدبی   نگاه  بعد   و  تفکرات  در  ریشه  که  انسان 
  قرآن خوردگی و اختالل در محیط زیست شده است.  رنسانس فیلسوفانی همچون رنه دکارت دارد، سبب بهم

خود و نیز   پیرامون  موجودات  به  نسبت  احترام  رابه  عنوان نوری در دل تاریکی و کتابی دارای برنامه، انسانبه
  . است  داشته  مقرر   زیست محیط از  منظورحفاظتبه   را  ضوابطی  و  اصول   و  کرده  ترغیب  محیط اطرافش   پاکیزگی

صورت گرفته   نسبت به محیط زیست دارد،  قرآنکه    ی جایگاه محیط زیست و بعد تربیتیاین مقاله با هدف بررس 
باشد و روش گردآوری داده اسنادی  تحلیلی می   -ه شده در این مقاله توصیفیکار گرفتاست. روش تحقیق به

 انتساب   و  است  طبیعت  خداى  همان  انسان،  خداى  که  است  آن  نشانگر  کریم  قرآن  در  بررسی  و  مطالعه  است.
بیانگر  هستى،  یگانه  پروردگار  به  طبیعت  و  انسان  آفرینش   و  متقابل  رابطه  از  چندى   هاىنکته  و  نتایج  خود 
انسان توصیه .است  شده  بیان  روشنىبه   قرآن  آیات   در   دوسویه  رابطه  این  البته  که   است  دو   آن  هماهنگى به 

 زیست،   محیط  از  حفاظت  مسئولیت  بودنهمگانی  طبیعی،  مواهب  از  استفاده  در  و اعتدال  نظم  شود که رعایتمی 
  آبادانی  امربه  حیوانات،  از  حمایت   ، ...(  و  گیاهان  خاک،  هوا،  زمین،  باد،  آب،)   زیست   محیط  عناصراصلی  به   توجه
افراد   پذیریو مسئولیت   دانش   سطح   در باالبردن  ی قرآن  آموزش و فرهنگ  مهم  بسیار   نقش  طبیعت،  احیای  زمین،

 اهمیت  و  زیست  رابطه محیط  درخصوص  کریم  قرآننکات تربیتی    تریناز مهم  زیست،  و محیط  در برابر جامعه
 باشد. می  بشر  زندگی در آن

 

 پذیری مسئولیت نگاه تسخیری، نظم و اعتدال، ،قرآن  محیط زیست، کلید واژگان:
 

 مقدمه
ی است  یهاطبیعت و محیط زیست یکی از نعمت

ها عنایت  که از سمت خداوند متعال به ما انسان
داشتن است.  مقدمه    ،سالم  زیست  محیط  شده 

تعالی    توسعه نرخ    افزایش.  است   هرجامعهو 
انسانی لوازم مورد    جمعیت   نیاز این جمعیت،و 

را  و  کنونی  های نسل  محیط  سالمت   در   آینده 
  مهم   های راه  از  یکی .  است  قرارداده  تهدید  معرض

ارتقای   زیست  ازمحیط   حفاظت   آن،   سالمت  و 
جامعه  سطح   افزایش   است   آگاهی 
در   . (1394:1)فتایی، ما  پیرامون  طبیعت 

وزمان اهمیت  چنان  از  گذشته  تقدسی    های 
دربر بود.   و  هانگرش  از  برخی  خوردار 

  که   بوده   مهم   اندازه   بدان  طبیعت  هابینی جهان
  تلقی   ستایش  قابل   و  مقدس  امری   عنوانبه   حتی

زمان  . (1391:1)مثنوی،  است  شدهمی  های  در 
به  طبیعت  عناصر  مورد عنوان  باستان  خدایان 

و می  پرستش  قرار  همین    .گرفتنداحترام  حتی 
حاال هم در فرهنگ برخی از مردم جهان همانند  

حتی   هندوها فرهنگ احترام به گاو وجود دارد و
کشور درختان  در  برخی  به  احترام  ایران   ،ما 

 در  گیاهان و حیوانات ریشه در این نوع نگاه دارد.
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  گردانندگان   طبیعت  عناصر  باستان  ایرانیان  ذهن
  که   گفت  توانمی  و  اندآمدهمی   شماربه   دنیا  اصلی

  نفوذ  آنها  زندگی  وجوه  تمامی  در  دوستی،  طبیعت
  نظیر   جهان  دیگر  های فرهنگ   تاریخ  در.  بود  کرده
  زمینه  این  در  تشابهاتی  نیز  قدیم  هند  و  یونان
و    .(1)همان،  شودمی   دیده رنسانس  بعد  اما 

نوع نگاهی که  دگرگونی در جهان بینی و تغییر 
- اش با خداوند و طبیعت  انسان نسبت به روابط

د گردید انسان ایجا  -ه هر دو مورد احترام بودندک
در قالب گفتمان اومانیسم    مدرن غربی سعی کرد

 تفکر در مورد خداوند را کنار گذارد و ضمناً   اواًل
رشد،  جهت  و  در  مورد   رفاه  را  طبیعت  توسعه 

  تسخیر قرار دهد و آن احترام گذشته را وانهد. در 
  و   علمی  های انقالب  از  پس  و   مدرن  دوران

 پیشرفت  و  توسعه  به  اعتقاد  با  انسان  صنعتی،
  به   یافتندست  برای   عاملی  عنوانبه  تکنولوژی 

  و   طبیعت  کنترل  بر  سعی  رفاه،  و  خوشبختی
  طبیعت،  بر تسلط ی بهانه  به و نمود آن بر تسلط

 فراهم  را  آن  نابودی   و  تخریب  های زمینه   تدریجبه
معجزه پیامبر اسالم   قرآن  .(1391  )مثنوی،  نمود

 از  ،قرآن  گوناگون  ابعاد  و   اوصاف  است. شناخت 
 و   معارف  از  تربیش  گیری بهره   برای  هاراه  بهترین 
  نشان  ما   به  زیرا  است،   آسمانی   کتاب   این  حقایق

  چه   است،  شده  نازل  چه  برای   قرآن   که  دهدمی 
  سازندگی  در تأثیری  چه کند، می دنبال  را هدفی

 صورت به  چه  ها،انسان   تربیت  و  بخشیکمال  و
  و   شرایط  و  دارد   اجتماع،  در  چه  و  فردی 
  چیست؟  الهی  آیات   این  از  فیض  کسب  های زمینه 

  و   طبیعت  از  حفاظت   .(1382:2)میرباقری،
  مبین   دین  مؤکد  سفارشات  از  یکی  زیست  محیط
  آن  بر  متعددی   روایات  و  آیات  در  که   است  اسالم
  مکتب   هیچ  در  کهطوری به   است  شده  تأکید

چنین  دیگری   برای   سفارشاتی  و  تأکیدات  این 
  قرآن   های سوره   از  بسیاری   .ندارد  وجود  طبیعت 

 عنوانبه   است  طبیعی   عناصر  از  یکی  نامبه   کریم

  بقره،   نجم،  عنکبوت،  نور،  نحل،  رعد،  سوره  مثال
 کریم  قرآن  آیات  در.  قمر  و  لیل  حدید،  شمس،
  خَلَقْنَاهُ  شَیْءٍ  کُلَّ  إِنَّا»  قمر  سوره  49  آیه  همچون

 «ایمآفریده  اندازهبه  را  چیزى   هر  که  ماییم   بِقَدَر؛
 دارد  طبیعت  و  جهان   بر  حاکم  نظم  از  حکایت  که
 که  آیدمی   دستبه   نتیجه  این  آن  از  و

 هایآلودگی  و  طبیعت  در  موجود  های نابسامانی 
  و   طبیعت   از  نادرست  وری بهره   از  ناشی  زیستی

از   .است  آن  منابع یکی  زیستی  محیط  تربیت 
در که  مورد  مسائلی هست  بسیار  دوره  نظر  این 

تربیت    نظران و اندیشمندان حوزه تعلیم وصاحب 
است. گرفته  اهمیت  قرار  بیان  ضرورت   در  و 

ر غالب  که تفکنگارش این مقاله اینکه در زمانی
نگارانه از طبیعت و احد و حصر و سودتسخیر بی

باشد و اینکه این نوع نگاه چه  محیط زیست می
هم بر جوامع   آثار سوء و مخربی هم بر طبیعت و

داشته، زیستی    انسانی  محیط  تربیت  ضرورت 
تربیت رسمی و    نوجوانان در تعلیم و  کودکان و

رسمی تربیت غیر   همه ارکان جامعه در تعلیم و
 شود. بیشتر احساس می

 

 سواالت تحقیق 
و  قرآننگاه   طبیعت  چگونه    به  زیست  محیط 
 است؟

به چه مواردی اشاره   قرآنمحتوای تربیت زیستی  
 دارد؟ 

 

 فرضیه اصلی 
 به   را  انسان  هدایت،  کتاب  عنوانبه  مجید  قرآن

 نیز  و  خود  پیرامون  موجودات  به   نسبت  احترام
  و   اصول  و  کرده  ترغیب  اطرافشمحیط   پاکیزگی
  زیست   محیط  از  حفاظت  منظوربه   را  ضوابطی

 .است  داشته مقرر
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 فرضیه فرعی 

انسان را   قرآننشانگر آن است که    قرآنبررسی  
قبیل  از  موجودات  تمامی  حقوق  رعایت  به 

 احیای   زمین،  آبادانی   به  امر  حیوانات،  از  حمایت
از    طبیعت، استفاده  در  پیشگی  و قناعت  منابع 

 غیره امر نموده است. 
 پیشینه تحقیق 

  موضوع   مورددر  گرفته  انجام  تحقیقات   عموم
نسبت به محیط زیست  نگاه مدرن    صرفاً  مذکور

کشند ولی وقعی به تربیت محیط  را به چالش می 
  خال  این  به  توجه  با  حاضر  نهد. مقالهزیستی نمی

ابراهیم  .یابدمی   سامان پژوهش    فتایی   همچون 
که   قرآن  منظر  از  زیست  با عنوان محیط  (1394)

نگاه   بررسی  به  آن  محیط   قرآندر  به  نسبت 
صورت جزیی هعناصر آن ب  صورت کلی وزیست به 

  ( 1381)  زادهپرداخته است. همچنین بهناز امین
  محیط   و  دینی  بینیدر مقاله خود با عنوان جهان

طبیعت به نقد    به   اسالم  نگرش  بر  درآمدی   زیست
ینی علمی در برخورد با طبیعت پرداخته  بجهان

جهان  و نمودهاز  دفاع  دینی  صادق    است.   بینی 
با عنوان نگرش 1389)  صالحی   ( در مقاله خود 
انرژی به    مصرف  و   زیست  محیط  به   نسبت   جدید

پردازد.  معرفی نگاهی جدید به محیط زیست می 
  بیشتر  شد،   بیان  این  از  پیش  که   گونههمان

  نسبت   مدرن   نگاه  حوزه، صرفاً  این  های پژوهش
  وقعی  کشند ولی می   چالش   به  را  زیست  محیط   به
  با  حاضر  مقاله  .نهد نمی  زیستی  محیط  تربیت   به

 . یابدمی  سامان خال  این به توجه
 

 روش تحقیق 
  مقاله   این  در  شده   گرفته  کاربه  تحقیق  روش

  داده   گردآوری   روش  و  باشد می   تحلیلی  - توصیفی
 . است اسنادی 

 
 

 به محیط زیست  قرآننگاه 
و   رابطه  به  اسالم  نگرش   بسیار   محیط  انسان 
 اخیر   قرون  در  غرب  دیدگاه  با  متفاوت   و  روشن

  به   عنایت  و  اسالمی  مروری بر تعالیم  با.  باشدمی 
 و   طبیعت  نظام  شناخت  قبیل  از  موضوعاتی

و   نقش  آن   در  که  زمین  آگاهانه  آبادی  و  اصالح
  بخشی   کمال  و  ارتقا  جهت  در  انسان  خطیر  وظیفه

 ای نسخه  به  توانمی  است  شده  مشخص  محیط  به
  اشرف   انسان  . رسید  پایداری   از  فردمنحصربه 
  خداوند .  است   زمین  در  خداوند  خلیفه  و  مخلوقات
  سایر   و  انسان  برای   را  زیست  محیط   و  طبیعت 

  و   حق  آن  مقابل  در  و  است  آفریده  موجودات
  در  انسان. است گذاشته   انسان برعهده  را تکلیفی

  بینش   آگاهی،  به   زیست نیاز  محیط  حفظ  جهت
 رهنمودهای   و  دستورات  از  استفاده.  دارد  دانش  و

منابع    تریناصلی  از  زیست  محیط  زمینه  در  قرآن
  فرهنگ  نقش  لذا.  گرددمی  قلمداد  زمینه  این  در

 برای   و  بوده  مهم  زیست  محیط  سالمت  در  یقرآن
اصولی  کار  این   بر   نظر  که  هستیم  نیازمند 

 حالعین   در  و  باشد   داشته  اخالقی  های آرمان
  .گیرد  بر  در  نیز  را  مادی   زندگی   بهبود  و  توسعه
  بر   مبتنی  بایستی  محیطی  زیست  اخالق  تبیین
  تا  باشد   جامعه  اعتقادات  و  هاارزش  باورها،

فنی،  و  قابلیت   صورتبه  و  تخصصی  توانایی 
 اصلی   ریشه  کهچرا  شود،  ظاهر  افراد  در  نگرشی

  منابع   از  حفاظت  در  موجود  های نابسامانی 
چگونگی  طبیعی،   انسان   باورهای   و  درك  به 

  )فتایی،   گرددبرمی  زیست  محیط  به  نسبت 
 الرحمن  سوره   15  آیه  در  . خداوندمتعال (1394:6

  آن   در  هرچه  و  زمین  از  برداری »بهره :  فرمایدمی 
زمان   در  هاانسان  همه  به   است  تعلق  هاهمه 
 را  هاانسان  بسیاری   آیات  در  خداوند«  .دارد

  آنها  از  مناسب  برخورداری   و  الهی  مواهب  متوجه
  را   او  بسیار  های و بشارت  هشدارها  با  و  است  کرده

  کرده   دعوت  الهی  درست  راه  پیمودن  و  یافتن  به
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  همچنین.  ( 1388:3)محمدزاده،  است

  و   زیست  محیط  درباره حفظ  فراوانی  های سفارش
 قرآن  در  پیرامون  محیط  با   انسان  رابطه   تنظیم 

خلقت    فرآیند  الهی،  آیات  طبق.  است  شده  ارایه
. دارد  قرار  عدالت  چارچوب  در  و  موزون   موجودات،
 خاص  نسل  کی   به  طبیعی  مواهب  از  برخورداری 

 حتی  دینی،  های آموزه  در  است و  نیافته  اختصاص
  است   شده  گرفته  نظر  در  نیز  حیوانات  حقوق

 .(1389:4)صباغیان، 
 محتوای تربیت زیستی

  رابطه   چگونگی  درباره  شریعت  کلی  چارچوب
  شکل   انسانی  جامعه  و  طبیعت  خداوند،  با  انسان
  مرکز  در  انسان  چارچوب،  این  در.  است  گرفته
  آن   باالی   رأس  در  که  شودمی  تصویر  مثلثی

 جامعه  دیگر  رأس  دو  در  و  دارد  قرار  خداوند
  رابطه   مثلث،   این  در.  هستند  طبیعت  و  انسانی
  رابطه   طبیعت،  و  انسانی  جامعه  با  خداوند

 .است  تدبیر و قیومیت   خالقیت،
 انسانی  جامعه  و طبیعت خداوند،  با انسان رابطه

 عبودیت  رابطه  خداوند،  با  هااین  رابطه  مقابل  در
 و  انسانی  جامعه  رابطه.  است  بودن   مخلوق  و

  مسخر   طبیعت   یعنی  است؛   تسخیر  رابطه   طبیعت 
 رابطه  این  دیگر  سوی .  است  انسانی  جامعه

  جامعه   یعنی   است؛  امانت   و  مسئولیت  دوطرفه،
  برابر   در  هاییمسئولیت  و  وظایف  نیز  انسانی

  الهی   امانت  صورتبه   آن  به  و   دارد  طبیعت 
 در  مثلث،   این  مرکز   در  انسان  رابطه .  نگردمی 

  و   خداوند  با   انسانی،  جامعه  از  عضوی   جایگاه
  افراد   سایر  با  و  مسئولیت   و  بندگی  رابطه  طبیعت،

  .بود  خواهد  عدالت  و  احسان  تعاون،  رابطه  جامعه
  حاکم   روابط  این  همه  بر   آن  عام  معنای به   عدالت
  نگاه   و  طبیعت  برابر  در  انسان  مسئولیت.  است
  طبیعت  بودن  مسخر  شودمی   سبب  آن  به  امانت
 هرگونه از فارغ و  نینجامد آن تخریب به او، برای 
. بپردازد  آن  از  برداری بهره   به  تفریط  و  افراط

  گرایان زیست  مانند   نه  اسالم،  مکتب  در  انسان
  و   طبیعت   از  استفاده   هرگونه  که   است  افراطی

  نه   و  کنند می   منع   را  گیاهی   و  جانوری  های گونه 
 قیمت  به  را  اقتصادی   رشد  که  اقتصادگرایان  چون

محتوای   .دهندمی  اجازه  زیست  محیط  تخریب
 قرآنر  زیستی شامل دستوراتی است که د  تربیت

ذیل به تفصیل  اند که در  انسان را به آن امر نموده
 گیرد: مورد اشاره قرار می
 تقویت آن  محیط زیست و  حفاظت از طبیعت و

به  اسالمی  تعالیم  و    و  قرآنویژه  در  انبیا  سنت 
نه ائمه ب اطهار  بر  بلکه  طبیعت  بر حفظ  هتر  تنها 

شر استکردن  شده  تاکید  هم  که  چنان   .ایط 
  اَلَمْ : »فرمایندمی  حج  سوره  از  18  آیه  خداوند در

 فِی  مَنْ  وَ  السَّمواتِ  فِی  مَنْ  لَهُ  یَسْجُدُ   اللّهَ  اَنَّ  تَرَ
 وَ   الْجِبالُ  وَ  النُّجُومُ  وَ  الْقَمَرُ  وَ  الشَّمْسُ  وَ  ااَلرْضِ
 بینی نمی  آیا  .النّاسِ  مِنَ  کَثیرٌ  وَ  الدَّوابُّ  وَ  الشَّجَرُ

 در  هرکس   خداوند  برای   کنند می   سجده   که
  و   ماه  و  خورشید  و  است  زمین  و  هاآسمان

  عدّه   و  جنبندگان  و  درخت  و  هاکوه   و   ستارگان
 ییجا  در(  ص)  اکرم   پیامبر  .«مردم  از  شماری بی 
 حفر  چاهی  یا  بکارد  درختی  کهکسی :  فرمایندمی 
  جانب   از  پس   کند،   زنده   را  ای مرده  زمین   یا  کند 
  من ) شودمی  او نصیب پاداش( ص ) رسول و خدا

بر    . (240  ص   ،3  ج  یحضرالفقیه،  ال  هم  امامان 
و فراوانی   حفاظت  سفارشات  طبیعت  تقویت 

 و  نخل:  فرمودند  نیز(  ع)  حسن  امام  اند.اشتهد
 برای   و  است   برکت  درختکار،  خانواده  برای   درخت

 خداوند  شکرگزار  اگر  نیز  آنان  از  پس  بازماندگان
  ص   ،12  ج  کنزالعمال،)  است  برکت   نیز  باشند
 اسالمی،  اعتقادات  در  . (35306  حدیث   ،339

  زیست   محیط  نگهداری   و  حفظ  مسئول  انسان
  و   اصول  که  گذشته   در  .(2)فتایی،   باشدمی 

 تعادل   را  شهرها  زیست  محیط  اعتقادات اسالمی،
  بود   اسالمی  تفکر  این  از  ناشی  بخشید،می  وتوازن

علمی  در  آنها  از  برخی  امروزه  که  تفکرات 
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  شناسان جامعه  جغرافیدانان،  شهری،  ریزانبرنامه 

 . (1360:50)شکویی، شودمی  دیده معماران و
 زیست  داری از محیطامانت

از موضوعاتی که می  تربیت محیط  یکی  با  توان 
این  به  توجه  کرد،  نهادینه  کودکان  در  زیستی 

طبیعت امانتی نزد    نکته است که محیط زیست و
نظر   از  که  است  محسوب    قرآنانسان  امانت 

  زیست   محیط  از   داری امانت   خصوصشود. درمی 
:  فرمایدمی   متعال  خداوند  211  آیه  بقره،  سوره  در

 به  آمد  او   برای   آنکه  از  پس  را  خدا  )هرکس نعمت
 . است(  کیفر سخت خدا  کند  بدل کفران

 پذیری تقویت حس مسولیت
لغت فرهنگ  به   در  یا  »مسئولیت«  قابل  معنای 

  شایسته بازخواست بودن انسان آمده است و غالباً 
انسان  به که  آنچه  و  وظیفه  یا  تکلیف  معنای 

  )سیاح،   تعریف شده است  باشد،دار آن میعهده 
یکی از نکات مهم در تربیت محیط  (.  664:1  ج

پذیری در متربیان  زیستی تقویت حس مسولیت 
  باشد. انسانست می نسبت به طبیعت و محیط زی

  در   الهی،  مکاتب  دامان  در  شدهتربیت   و  معتقد
  رفتار   هستی،  جهان   عنصر  تریناساسی   جایگاه

 ای گونهبه   جهان،  این  دیگر  عناصر  با  را   خود
  تضییع   درباره  نگرانی  گونههیچ  که  دهدمی   سامان
  و   زیست  محیط  تخریب  نوعان،هم   حقوق

غفلت از   .داشت  نخواهد  همراهبه  توسعه  ناپایداری 
مس زندگی  ولیتئمسئله  سبک  در  پذیری 

وبه کلی  به  صورت  زیست  خاص محیط  صورت 
 پی داشتهناپذیری درهای جبرانتواند خسارتمی 

 در   کریم  قرآن  . (152  :1393  نژاد،)سبحانی باشد  
 و  جامع  نگاهی  با  اقتصادی،  مسائل  از   ای پاره   بیان

  باز   زمین   در  فساد  هرگونه   از  را  انسان  فراگیر،
  بَعْدَ   اْأَلرْضِفِی  تُفْسِدُوا  ال   وَ: »فرمایدمی   و  داردمی 

  فساد   آن  اصالح  از  پس  زمین،  در  إِصاْلحِها؛
 دینی   های آموزه   مجموع  از  .(85:  اعراف)  «مکنید

  طبیعی   منابع  و  طبیعت  از  مواظبت  و  حفظ  بر  که

 همه  که  شودمی  استفاده  است،  شده  تأکید
  هستند   مسئول  خداداد  طبیعت   برابر  در  هاانسان

 . باشند کوشا آن حفظ در باید و
 حقوق محیط زیست 

  است   حقوق  علم  از  ای شاخه   زیست،  محیط   حقوق
  زمینۀ   در   موجود  حقوقی  قواعد  مطالعۀ  به  که

  که   پردازد،می   انسانی  و  طبیعی  زیست  محیط
 طبیعت  اکولوژیک  تعادل  حفظ  آن   اهداف  از  یکی

 بنابراین.  است  انسان  های فعالیت   با  رابطۀ  در
 را  هاانسان  های فعالیت   زیست  محیط   حقوق

 و  تعریف  طبیعی  های محیط   و   عناصر  روی بر
  را   بهتر  زندگی  کیفیت  و  بخشدمی   سازمان
و    .نمایدمی   تضمین گیاهان  اهمیت  باب  در 

رعایت حقوق آنها از سمت انسان همین بس که  
گ  قرآندر   به  زیادی  همچون اشارات  یاهانی 

و  خرما،  زیتون، در   انگور  است. خداوند  ... شده 
می  بقره    کسی  شما  میان  از  »آیا  فرمایند:سوره 

  از  بوستانی  را  او  که  باشد  داشته  دوست   که  هست
  « .دهد  ای میوه   هرگونه  و  باشد،  بوده  انگور  و  خرما

که:    دارندیا در جای دیگر بیان می   . (266  /بقره)
یا   و  (28  /عبس. )خوردنی  های سبزی   و   تاك  و

  طور   به   سوگند .  زیتون  و  انجیر  به   »سوگند
 نیکوتر  در  را  آدمی  ما  که  امین  شهر  این  به.  مبارك
از   .(1  ـ4  /تین  سوره)  بیافریدیم«  اعتدالی یکی 

تربیت محیط زیستی   بسیار مهم در  محتواهای 
محیط   حقوق  مبحث  با  متربیان  آشناسازی 

 جایگاه آن است.  زیست و اهمیت و
 حیط زیست م آیه بودن طبیعت و

 عظمت  آیه   را  زمین  و  هاآسمان  کریم  قرآن
»داندمی   خداوند   األرْضَ   وَ  السَّمَوَاتِ  اهللُ  خَلَقَ. 
  « لِلْمُؤْمِنین  آلیه  ذَلکَ  فِی  إنَّ  بِالْحَقّ

»44/عنکبوت)   السَّمَواتِ   خَلْقُ  آیَاتِهِ  مِنْ  وَ( 
 ذَلِکَ  فِی   إِنَّ   اَلْوانکُمْ  وَ  اَلْسِنَتِکُمْ   اخْتِالفِ  وَ  وَالْأرْض

 روییدن   خداوند  .(22  /روم)  «لِلْعَالَمِین  آلیاتٍ
 است   دانسته  خود  از  ای آیه  زمین  در  را  گیاهان
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  زَوْجٍ   کُلِّ مِنْ  فِیهَا اَنْبَتْنَا  کَمْ  االرضِ  إلَی  یَرَوْ  اَوَلَمْ»

  « مُؤمنین  اَکْثَرُهُمْ  کَانَ  مَا  وَ  آلیه  ذَلِکَ  فِی  إنّ  کَرِیمٍ
 گیری بهره   و  زنبورعسل  زندگی  و (  8  و  7  /شعراء)
 و  آیه  بر   مشتمل  عسل   تولید  برای   هاگل   شهد   از

»است  شده   تلقی  تفکر  اهل  برای   نشانه   مِنْ   وَ. 
 وَ   سَکَراً  مِنْهُ  تَتَّخِذُونَ  االعْنَابِ  وَ   النَّخیلِ  ثَمَرَات

 /نحل)  «یَعْقِلُونَ  لقومٍ  آلیه  ذلکَ  فی   إنَّ   حَسَناً  رِزْقاً
  و   طبیعت  کریم،  قرآن  شناسی جهان  در  لذا   .(67

امام    .است   الهی  آیات  مصادیق  از  زیست  محـیط
نهج  در  می علی   اللَّهُ  )فَتَبَارَكَ  فرمایند:البالغه 

  طَوْعاً  الْأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ  فِی  مَنْ  لَهُ  یَسْجُدُ  الَّذِی 
  بِالطَّاعَۀِ   إِلَیْهِ   یُلْقِی  وَ  وَجْهاً،  وَ  خَدّاً  لَهُ  یُعَفِّرُ  وَ  کَرْهاً،  وَ
  وَ  رَهْبَۀً   الْقِیَادَ  لَهُ   یُعْطِی   وَ  ضَعْفاً ،  وَ  سِلْماً[  إِلَیْهِ ]

  خداوندى   لِأَمْرِهِ بزرگاست،  مُسَخَّرَۀٌ  رُ فَالطَّیْ  خَوْفاً؛
 روى  از  چه   است،  زمین   و  هاآسمان  در  هرچه  که

  حاضرند   برابرش  در  اضطرار  روى   از  چه   و  رغبت
  و .  سایندمى   خاك  بر   گونه   و  چهره  او  آستان  بر  و
  بیم،   از  و  برند مى  او  فرمان   ناتوانى  و  تسلیم  روى   از

 دهند( مى   او  دستبه  خود  فرمانبردارى   زمام
باید در 185خطبه    البالغه،)نهج  نکاتی که  از   .)

نگاه   گیرد  قرار  مدنظر  زیستی  محیط  تربیت 
 محیط زیست است.  ای داشتن به طبیعت وآیه

 

 گیری نتیجه
 ای گستره   چنان  از  آن  اعم  معنای به   زیست  محیط

  و   طبیعت   عناصر  برعالوه   که  است  برخوردار
  شامل   را  انسان  زندگی   کیفیت  مسألۀ  آن،  تعادل

  مسخرسازی  قدرت  و  استعداد  با  انسان  شود،می 
 است قادر خویش آفرینندگی قدرت با و طبیعت

  زندگی   کیفیت  عناصر   با  طبیعت  عناصر  تلفیق  با
  محیط   تفریح،  و  کار  زندگی،  محل  در  خویش
  ضمن   کـه  ببخشد  سامان  خـویش  برای   را  زیستی

 و  تاریخی  فرهنگی،  ابعاد  طبیعت،  از  مندی بهره 
  انسانی   بُعد   دهندۀشکل  که  آورد  پدید  را  معنوی 
تربیت    ضمناً  .است  زیست  محیط فضای  در 

گرایانه تسخیری محیط زیستی نه آموزش اقتصاد
و طبیعت  به  طبیعت   افراطی  نگاه  دوستی  نه 

رین  تافراطی مناسب است بلکه بهترین و درست
می را  طبیعت  با  برخورد  نحوه  و  در نگاه  توان 

 به متربیان آموزش داد.   قرآنهای اسالمی و  آموزه

 
 منابع 

 کریم  قرآن .1
 13 سپهر، انتشارات: ،تهران «دراسالم  محیطی تربیت  اصول(:»1384)صادق لفمجانی، اصغری .2
 سال.منیر  سراج.«اسالمی   زندگی  سبک  در  پذیری  مسولیت  ابعادشناسانه  تحلیل(:»1393)  نجفی  حسن.نژاد،مهدی  سبحانی .3

 16 شماره.5
 اسالم :تهران(.مصور  فارسی -عربی.)نوین جامع بزرگ فرهنگ(.1366.) سیاح،احمد .4
 و  علمی  انتشارات  شرکت:  ،سیدجعفرشهیدی،تهران«البالغه  نهج (:»  1378)موسی  بن   الحسین  بن  محمد  رضی،ابوالحسن  سید .5

 فرهنگی،پانزدهم 
 1 جهاددانشگاهی، ،تهران،انتشارات«شهرها اجتماعی جغرافیای(:»1390.)،حسین شکویی .6
  غفاری،تهران،   محمدجواد  ،«  یحضرالفقیه  ال  من  (:»1385)قمی  الحسین  بن  علی  جعفرمحمدبن   ابی  بابویه  ابن  ،  صدوق  شیخ .7

 ( 240 ص ،3 ج  6،االسالمیه دارالکتب
 نمایشگاه   و  همایش  «،چهارمیناسالم  در  زیست  محیط  جایگاه(:»1389سمیه)  حمیدپناه،  و  زهرا  حمیدپناه،  و  سمیه  صباغیان، .8

 زیست،تهران  محیط مهندسی تخصصی
 کنفرانس   ،اولین«قرآن   منظر  از  زیست  محیط (:»1394)ویدا  امیری،   و  مرتضی  عالیقدری،  و  عزیزه  پناه،   عالی   و  ابراهیم  فتایی، .9

 زیست،اردبیل  محیط  مدیریت و علوم ملی
 « العمال کنز(:»975)  حسام بن علی الدین عالء ، هندی متقی .10
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 و  صنعتی  پیشرفتهای  با  زیست  محیط  تخریب  رابطه  بررسی(»1391)نفیسه  سیده،  و  سعید  پور،  غالم  و   رضا  محمد  مثنوی، .11

  محیط  مدیریت  و  ریزی  برنامه  کنفرانس  ،دومین«زندگی  منشا  عنوان  به   طبیعت  به  صنعت  عصر  انسان   اعتقاد  کاهش
 زیست،تهران 

 احادیث  و  قرآن  دیدگاه   از  محیط  بهداشت   اصول(:»1388)مرضیه  نوروزی،  و  سمیه  بسطامی،  و  رضا  محمدزاده، .12
 بهشتی شهید پزشکی علوم  دانشگاه دوازدهمین، مقاالت مجموعه محیط،تهران بهداشت ملی همایش ،دوازدهمین«مذهبی

 3،شمارهقرآن آموزش ،رشد«قرآن اوصاف(:»1382)محسن سید میرباقری .13
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 ی قرآنزیست در سایه آیات ظت از محیط حفا

 
 3، عارفه ساالری2، نگین ناصح1صفیه رستگار

 

 دانشجوی مقطع کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -1

)نویسنده مسئول:   مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -2
Negin.Nasseh2020@gmail.com ) 

 دانشجوی مقطع کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -3
 

 چکیده 
گریبان  متعددی  مشکالت  مهم امروزه  از  یکی  محیطی  زیست  مشکالت  و  است  بشری شده  جوامع  ترین گیر 

یک از ادیان و مکاتب به اندازه اسالم به حفظ محیط  تفاسیر موجود هیچآنهاست؛ از طرفی با توجه به شواهد و  
کند که طبیعت دارای شعوری  بیان می   قرآنساز و مبارک  زیست و طبیعت اهمیت نداده است. کتاب شگفتی 

و اسماء خداوندگار می  و مخلوقات آن مظهر صفات  و هدفمند است  نظامی منسجم  و  باشند که تحت باطنی 
در جهت   های طبیعی راپیمایند؛ همچنین در این نظام خداوند تمام پدیده مسیر مشخصی را می   تربیت الهی

روی و نیز  تعالی و تکامل انسان مسخر نموده و در مقابل به انسان تکلیف کرده است تا بارعایت عدالت و میانه
منتقل نمایند. در نتیجه بشر باید  های بعدی دوری از اسراف و تبذیر و فساد در زمین این امانت الهی را به نسل 

به این مسئله بپردازد و    قرآنولیت کند و در پرتو آیات مبین  ئنسبت به حفاظت از محیط زیست احساس مس
می  ببرد بدون شک  پی  آن  و چگونگی  به چرایی  کرده   .تواند  مقاله سعی  این  در  بهره ما  با  روش ایم  از  گیری 

ی محیط زیست  درباره   قرآنهای  تحقیقات و مقاالت منتشر شده؛ دیدگاهکریم،    قرآنای، بررسی آیات  کتابخانه
بپردازیم و تحلیل هریک  بررسی  به  ادامه  و در  بیابیم  نظیر؛ محیط   .را  بررسی موضوعاتی  و  بیان  به  همچنین 

کریم، بررسی سبک زندگی انسان در    قرآنزیست چیست؟ تعامل انسان با طبیعت و محیط زیست از منظر  
کریم، اقتصاد محیط زیست   قرآنکریم، حفاظت از محیط زیست از منظر    قرآنمحیط زیست از منظر  تعامل با  
آنها،   قرآناز منظر   برای حل  راهکار  ارائه  و  بهداشت محیط زیست، مشکالت محیط زیست  و  کریم، سالمت 

است این مقاله امید   .وظایف دولت و مردم برای حفظ هرچه بهتر از محیط زیست در مقاله پرداخته شده است 
های دیگر خواهی چه برای هم نسل خود و چه نسل سمت دگر خواهی برای خود به نگاه بشر امروزی را از تمامیت 

 . سوق دهد تا بدین نحو بتوانیم بخشی از دین طبیعت را ادا کنیم تا در نزد پروردگار سرافکنده نباشیم
 

 ، اسالم، انسان، طبیعت، حفاظت محیط زیست  قرآنکلید واژه: 
 

 مقدمه
نگاهی آیات    با  آن قرآنبه  در  تامل  و  درنگ   ،  

گردد که هیچ مکتبی مانند اسالم به  روشن می 
از   است.  نداده  اهمیت  زیست  محیط  و  طبیعت 

دیگر،   آیات،    قرآنسوی  از  بسیاری  در  کریم 
آن انسان عناصر  و  طبیعت  مطالعه  به  را  ها 

سوره از  بسیاری  است. همچنین  های فراخوانده 
نام یکی از عناصر طبیعت خوانده  کریم به  قرآن
شود، مانند سور شریفه بقره، رعد، نحل، نور،  می 

قمر،  لیل،  حدید،  شمس،  فجر،  نجم،  عنکبوت، 
را   و   تین بشر  سرنوشت  منان،  خداوند  ناس. 

طبیعت  ای  گونه به دامان  در  که  است  زده  رقم 
شکلی  رشد کند و به آن نیازمند باشد. طبیعت به 

و  باشد  انسان  خدمت  در  که  است  شده  خلق 
رفتن این گنظر  نیازهای او را برطرف کند. با در 

چیز در جهان کریم همه  قرآننکته که به حکم  
پایه بر  و آفرینش  استوار است  نظم و عدالت  ی 

بههر )قمر،اندازه  چیزی  است  شده  آفریده   الزم 
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های آید که نابسامانی دست می این نتیجه به  (49

های زیست محیطی  موجود در طبیعت و آلودگی
وری نادرست از طبیعت و منابع آن  ناشی از بهره 
های انسان برای رسیدن به رفاه و است. فعالیت 

توسعه اقتصادی و اجتماعی، خود باعث تخریب  
این تخریب آنچنان در محیط زیست شده است.  

وضعیت آب و هوای کره زمین، دگرگونی ایجاد 
او و سایر موجودات   کرده که سالمتی و حیات 

به  را  بهزنده  شرایط  است.  انداخته  وجود  خطر 
به  آن  آمده  از  امروزه  که  است  وخیم  حدی 

میبه یاد  زیست«  محیط  »بحران  شود. عنوان 
خالقی و برای رهایی از این بحران باید به اصول ا

متون دینی بویژه اسالم مراجعه کنیم، زیرا مبنای 
بحران   کنونی،  محیطی  زیست  بحران  پیدایش 

انسان میان  در  از   قرآندر    هاستاخالق  کریم 
بهنابود  زیست  محیط  تخریب  و  عنوان کردن 

اعتداء )تجاوز( نام برده شده است و بر این اساس 
زیست  که رفتار ناشایست نسبت به محیط  کسانی 

داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم  
درست است که خداوند    .( 86)مائده ،  خواهند بود

عنوان طبیعت را مقهور انسان آفریده و انسان را به
جانشین خود در زمین قرار داده است، اما این به  
آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هرگونه که مایل  

بر خداوند و تمامی است رفتار کند. انسان در برا
اراده برابر  در  باید  او  است.  مسئول  ی آفرینش 

کنار   در  صفا  و  صلح  با  و  باشد  تسلیم  خداوند 
انسانی که  طبیعت زندگی کند. به  عبارت دیگر، 

باید همواره در   جانشین خداوند در زمین است 
پژوهان دین  راه حفظ و سالمت طبیعت بکوشد.

ارزشاعالم کرده به  و اند که توجه  های اخالقی 
مذهبی، تضمینی برای حفاظت از محیط زیست  

ها عالوه بر اجرای  است. آنها معتقدند که انسان 
قوانین باید استانداردهای اخالقی را نیز مراعات 
کنند تا به اهداف پایدار خود دست یابند. در دین 
اسالم حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و  

حیاتهای  نسل آن  در  باید  اجتماعی   بعدی 
وظیفه بهرو یک  باشند،  داشته  دینی رشدی  ی 

می  و  تلقی  هدفمند  را  طبیعت  خداوند،  شود. 
لحاظ کمیت  هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به

اندازه و متناسب آفریده است. مؤید  و کیفیت به 
کریم است   قرآناین جمله را گفتار خداوند در  

می  هر که  »ما  به فرماید:  آفریدیم  ه اندازچه 
فرماید که »زمین  آفریدیم«. یا در جای دیگر می

های عظیم برنهادیم را هم بگستردیم و در آن کوه
و از آن هر گیاه و نیک، متناسب و موافق حکمت  

برویاندیم. عنایت  نشان    و  نتایج  که  همانطور 
زیست،  می  محیط  و  انسان  بین  اسالم  دهد، 

یکدیگر  مکمل  را  آنها  و  نیست  قائل  جدایی 
ترین سفارشات  رو دین اسالم کاملد، از ایندانمی 

را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی 
و  جنبه  هماهنگ  ارتباطی  در  را  انسانی  های 

در   الهی،  مسیر  با  تصویر   قرآنموزون  به  کریم 
است.  مقاله سعی کرده   کشیده  این  در  با  ما  ایم 

کتابخانه بهره  روش  از  آیات  گیری  بررسی  ای، 
شده؛   قرآن منتشر  مقاالت  و  تحقیقات    کریم، 

ی محیط زیست را بیابیم  درباره  قرآنهای  دیدگاه
  .و در ادامه به بررسی و تحلیل هریک بپردازیم

 ؟ ستی چ ستیز طیمح
  ی کی  :است   افتهی  بیاز دو کلمه ترک  ستیز  طیمح
واژه  《طیمح》 و    یعرب   ی اکه  است، 

واژه  《ستزی》ی گرید   . است  یفارس  یاکه 
مکان و اوضاع و احوال    ی معنابه   《طمحی》واژه

را احاطه    ی زیچ  ایآمده است و آنچه که شخص  
تغ منشأ  و  م  رییکرده  تحول    .باشد   یو 

ز  ی زندگ  یمعنبه  《ستزی》واژه و   ستنی و 
است  اتیح بخش   ستیز  طیمح.  آمده  دو  به 

  ی مفهوم،  یعیطب   ست یز  طیمح  :شودی م  میتقس
نشأت گرفته و در آن با   عتیاست که از علوم طب

انسان ب  ی جوامع  برخورد   یکیاکولوژ  نش ی با 
و    ی علوم معمار  از،  یانسان  ستیز   طیمح .شودی م



 

517 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
است    یشود، و درباره تعاملی م  ی ناش  ی شهرساز

ب به  نیکه  که    یطیمفهوم عام، و محساختمان، 
 . وجود دارد شودیم جادیدر آن ا 

  محیط زیست تعامل انسان با طبیعت و
مح با  انسان  مسائل  ستیز  طیتعامل   ی از جمله 

  ده یرا به چالش کش  ی بشر امروز  یاست که زندگ 
بحران سبب    ،ی طیمح  ستی ز  میعظ  ی هاو 

است.    دهیگرد  یاس یس  یو حت  ی اقتصاد  ،یاجتماع
ا جد  یکیرو  نیاز  مسائل  هزاره   ی از  در  جهان 

مسا جلوگ  یطیمح  ستیز  لیسوم  از    ی ریو 
با    . تاس  عت یطب  هیرویب  بیتخر انسان  تعامل 

مزایای   جمله  از  زیست  محیط  و  طبیعت 
رو ما کریم است. از این  قرآنموردتوجه و تاکید  
دادن   قرار  الگو  به  قرآنبا  منشور  کریم  عنوان 

تعامل سازنده انسان با طبیعت و محیط زیست،  
بررسی   زیست  محیط  با  انسان  تعامل  چگونگی 

در    نیهمبه   م؛ یکنی م امده    میکر  قرآنمنظور 
  ط ی و مح  عتیتعامل انسان با طب  ربحثد  :است که

وری صحیح از آن را ، ابعاد حفاظت و بهره ستیز
گران.  کنیمبررسی می  کتاب  به  مراجعه  بهای  با 

می   قرآن متوجه  خداوندکریم،  که  در    شویم 
دهنده آن  شناسایی محیط زیست و عناصر شکل

قبال  در  انسان  وظایف  و  ارتباطات  نحوه  درباره 
زیس استفاده  محیط  کلیدی  واژگان  برخی  از  ت 

به  است.  بکرده  منظور  از   ه همین  نمونه  چند 
اشاره    ی قرآنمستندات   فوق  سخن  باب  در 

 یم: کنی م
شی:  خلقت کُلُّ  اعطَی  الّذی  ثمَّ ربُّنا  خلَقهُ  ئ 

از مهم ترین ویژگی این :رحمت .(50هدَی )طه،
رحمت تقدم آن بر غضب الهی است. ربَّنا وسِعت  

و لِله :  مالکیت  .(7کُلَّ شی رحمَه و عِلما )الغافر،
قدیرُ   شی  کلِ  االرضِ  و  السماوات  ملکُ 

الهی  .(189)العمران، ف   یاِن :  خلیفه    ی جاعلُ 
خَل  اِنا  :امانتداری  .(30)البقره،  فَهَیاالرضِ 

عل االمانَتهَ  االرضِ   ی عَرَضمنا  و   السماواتِ 

ال  ی هوَالذ   و:  تسخیر  .(72)االحزاب، بَحرَ سَخَّرَ 
)النحل، منهُ...  لکُم  .  (14لِتاکُلُوا  جعلَ  هوَالّذی 

االرضِ ذلوال فامشُوا فی مناکِبِها و کلوا مِن رزقهِ  
و لئن کفَرتُم    :تهدید   .(15و الیه النشورُ )الملک،

)االبراهیم، لشَدیدُ  عذابی    نَ یهاالذیُّاای.  (7  انَ 
وال تُفسِدوا    :تخریب  .(81  امنوا...والتَعتَدوا... )طه،

اصالحِها )االعراف،  :هدایت  .(85فِی االرضِ بعدَ 
خُلِقت   کیفَ  االبلِ  الی  ینظُرونَ  افال 

  که   یدرستبه "  :میکر  قرآن.  (20_17)الغاشیه،
 ".نظارت و حفاظت دارد  زیچپروردگار من بر همه

جانش خل  نیانسان  استعمار،  فهیو  در   خداوند 
و خالفت    ی نیاست. جانش   ن یزم  یعمران و آبادان

طب   دینمایم  جابیا امانت  اساس    عتیکه  بر  را 
حفظ نموده و    یی کویبه ن  یاله  یهادستورالعمل

و ساخت مصون نگه دارد   بیرا از هرگونه تخرآن
انسان به    و  نسبت  تفکر  و  علم  دانش،  با 

  ی ، که فضاکوشدیم  نیو عمران زم  ی برداربهره 
  د ینما  نیرا تضم  گریموجودات د  یطیمح  ستیز

 ی را برا  یشگیو هم   یهمگان  ی مند و امکان بهره
زم در  موجودات  حق    نیهمه  و  آورد،  فراهم 

تض  عتیطب مشاهده   .نکند   عیی را  با   ی انسان 
و اله  عظمت  رحمت  کتاب  به   ی وسعت  عنوان 

امانت   ینیجانش  ی ادآور یو    یهست  یاله  ی دارو 
بندگ عبود  یخلوص  درجه  به  و  که    تیخود 

م  ی جوهره نائل  است  اله  شود،ی بنده  رنگ    ی و 
خود، با    ی بقا  ی هم برا  یطرف  از  .ردیگی خود مبه

که خدا در    ییهاییاستفاده از استعدادها و توانا
و رفع    عتیطب   نی وجود او نهاده، دل به کشف قوان

 قیو در جهت توسعه و تعم  زندی دست م  ازها ین
و    ریذخا  عتیطب   .کندیتالش م  شرفتیعلم و پ

انسان قرار داده    اریت در اختمنیمنابع خود را ب
  ت یشرافتمندانه راه عبود  ی است تا انسان با زندگ

 . کند یرا ط یو تعال
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  طیانسان در تعامل با مح  یسبک زندگ  یبررس

  ستیز
 تعامل با آب  در

موجودات    یتمام  یاست که زندگ   اتیح  هیآب ما
هوا از چرخه    ای با آن گره خورده است، اگر آب و 

نم  اتیح زنده  به    توانندیحذف شود موجودات 
و    اتیکل ح  جهیخود ادامه داده و در نت  اتیح

عنوان برکت  آب به  .شودینابود م  ستیز  طیمح
می  حیات  که  است  را خداوندی  حیات  بخشد، 

و  حفظ می  بشر  و  پاکیزه می کند  را    کند. زمین 
 قرآنآب در آیات متعدد    دهندگی حیات  خاصیت

کریم اشاره شده است از جمله: وهوَالذی ارسَلَ 
السما  انزَلنا من  و  بینَ یدی رحمتِهِ  بُشراّ  الریاحَ 

)الفرقان، طهورا  در    ،یقرآن  اتیآ  . (29_28ماءّ 
تاک  ح یصح  تیریمد و    دیآب  انسان از  دارند 

آن، در    یاز آلودگ  زیو پره  یمنابع آبشده  خواسته
 ن یآب کوشا باشند، بنابرا  نهی مصرف درست و به

تبذاز هر و  اسراف  پره  ریگونه  داده شده    زیآب 
 (31واشرِبوا وال تُسرِفوا... )الاعراف، کُلوا :است

 

 تعامل با هوا  در

ن آب    زیهوا  فوق  یکیهمانند  و  عوامل  العاده از 
ح عامل    انسان  یزندگ  ی برا   ی اتیمهم  است؛ 

حت  یاتیح آن  بدون  زندگ   یکه    ی لحظه 
از جمله    ستیز  ط یمح  یآلودگ  .ست ین  ریپذامکان

نمودن به سالمت افراد هوا مصداق بارز ضرب وارد
و    یعملکرد اجتماع رای ز د،یآی حساب مجامعه به

وابسته   یکیولوژیب اتمسفر  به  موجودات  تمام 
ما جاءَتهُ  بَّدِلُیُمن    :است بعدِ  اهللِ من  اهلل    نِعمَه 
 . (211العقابِ )البقره، یف دُیشد

 

 و جانوران  اهانی تعامل با گ در

به   اهانی گ  میکر  قرآن آنها  از  و  عنوان را دانسته 
  اهان یگ   کرده است.   ادیداوند  خرسانه متخصص  

  ی عوامل  دیانسان با  رزق و نعمت خداوند هستند، 
که    ینعمت  نیکه به آنها داشته باشد و در برابر ا

باشد به ما عطا کرده شکرگزار  ادامه   . خدا  و در 
ح کشتن  برا  واناتیخداوند  را  گوشت   ی حالل 

ح  هیتغذ حفظ  و  جا  اتیانسان   د. شماریم  زیو 
فِ  وجَعَلنا  یالذ  اهللُ  .(20)الحجر،   شیِمَعَا  ها یلَکُم 

تاکُلونَ منها  و  منها  لِتَرکَبود  النعامَ  لَکُم   جَعَلَ 
 .(79الغافر،)
 

 هاو کوه نیتعامل با زم در

انسان از  فعالخداوند  با  تا  است  خواسته    تی ها 
به کشف و استخراج منابع پرداخته   ن،یزم  ی روبر

 نیبنابرا  .خود را فراهم آورند  ی و با کوشش روز 
زم آلوده آن   بیتخر  ن،ی ساختن  کردن  فساد  و 

آ  یخودخواه به  ستم  و   شماربه   ندگانیبوده 
 رایهستند، ز  نیثبات زم  لهیوس  ز یها ن. کوهدیآی م
  یو همچون ذره محکم  وسته یهم پ آنها به   شهیر

که از درون وارد   ییرا در برابر فشارها  نیکره زم 
م  شودی م از    هاکوه  . کندی حفظ  که  هستند 

  ی هاکوچک و ساده به طوفان   ی شدن بادها لیتبد
االرضِ  ی فِ  وجَعَلنا  : کنندیم  ی ری جلوگ  نی سهمگ
تَمِ  یَرَوَاس فِ  وال .  (31ا،ی بِهِم )انب  دَیآن   ی تُقسِدوا 

 . (56االرضِ )االعراف،
 

 مبانی حفاظت از محیط زیست 
دیدگاه   و    قرآندر  الهی  آیات  طبیعی  عناصر 

وجود  روشنی بر های خداوندی هستند که بهنشانه 
واقع همگی خداوند واحد متعال داللت دارند و به 

معرفت  راه  و  از   قرآن  اند.کلید  نهایی  هدف 
ها درباره  بر معرفت انسانشناسی را عالوهطبیعت 

می او  به  تقرب  در  شناخت  خداوند  ولیکن  داند 
را جزو  طبیعت و نحوه تعامل صحیح انسان با آن

می متوسط  محیط    شمارد.اهداف  و  طبیعت 
باشند که  یست از آن جهت شایسته حفاظت می ز

شکل  شوند که به جزئی از خلقت خدا حساب می
شده  آفریده  درآیه  هدفمند  که  همانطور  اند 

ها سوره دخان بیان شده است که »و آسمان38
و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازی  
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سوره ص که بیان    27ایم« و نیز در آیه  نیافریده 

ه از  خواهیم  دیگری  شاهد  را  طبیعت  دفمندی 
ها است  ها و زمین و آنچه میان آنبود: »ما آسمان 

نیافریدیم« بیهوده  طبیعت  .  را  دیگر  طرف  از 
دارای یک شعور باطنی است که برپایه این شعور 

پدیده  حتی  و  خلقت  جهان  اجزای  های همه 
جان جهان عالم طبیعت به تسبیح و تنزیه و  بی 

اند، مشابه آنچه  سپردهسر سپاسگزاری از خداوند  
آیه در  می   44  که  مشاهده  اسرا    کنیم: سوره 

که  »آسمان هرکس  و  زمین  و  هفتگانه  های 
می درآن تسبیح  را  او  هیچهاست  و  چیز گویند 

او  تسبیح  ستایش  حال  در  اینکه  مگر  نیست 
نمیمی  در  را  آنها  تسبیح  ولی شما  یابید گویند 
آمربه و  بردبار  او همواره    . زنده است« راستی که 

ها حاکی از آن است که اگر بپذیریم تمامی  این
باید   ناچار  هستند،  تعالی  مسبح حق  موجودات 
پذیرفته باشیم که تمام موجودات ادراك و آگاهی 
حیات   نوعی  از  موجودات  تمام  بالطبع  و  دارند 

.  (151،13،ج  1374)طباطبایی،   مند هستندبهره 
انسجام است بدان جهت که طبیعت دارای نظم و  

که این امر دال بر  حفاظت از آن الزامی است چرا
می پروردگار  بودن  نیز حکیم  و  باشد 

ی آن است که حوادث طبیعی عالم  دهنده نشان
استوار  منظم  قوانینی  پایه  بر  نیست  تصادفی 

ای که در آیات متعدد آمده است که  گونه است؛ به 
برای سیر طبیعی حوادث مهلت معینی قرارداده 

و  ش اشیا  خلقت  که  آمده  آیات  برخی  در  و  ده 
اندازه است: امور طبیعت روی حساب و   جریان 

»آیا در پیش خود تفکر نکردند    سوره روم  8آیه  
ها وزمین و اشیای بین آنها را جز  که خدا آسمان

آیه   به حق و برای مهلت معینی نیافریده است«،
ماه روی حساب در    »خورشید و  سوره الرحمن  5

خوبی نمایانگر یکی از این آیات به  و  د«انگردش
هستند  خشم سیل  چون  طبیعت  اخیر  های 

دار  سیل  با  ا چراکه  که  است  بازگشت  دوره  ی 

شده و های بشر این امر از نظم خود خارجدخالت
محیط    دنبال داشته است.اثرات مخرب خود را به

های دیگری هم شایسته حفاظت  زیست از جنبه
طبی که  است  آن  یکی  همگانی  است  حق  عت 

واقع استفاده از طبیعت باید    آید؛ درحساب میبه
برداری ای باشد که امکان استفاده و بهره گونه به

انسان برای همه  زماناز آن  به ها و همه  طور ها 
رعایت  و  نیازها  رفع  در جهت  و صحیح  اصولی 

جنبه   ها صورت پذیرد؛ و دیگرحقوق دیگر انسان
هاست  طبیعت در تسخیر انسانآن، این است که  

و این حاکی از آن است که تمامی موجودات برای 
ا... جوادی آملی اند. آیت وری انسان رام شده بهره 

می تسخیر خدا  را  اصلی  رابطه  کننده  و  شمارد 
تا جایی را  و طبیعت  انسان  انسان تسخیری  که 

امانت به می شکل  شایسته  را  کند  رفتار  داند دار 
انسا  اگر  شاهد  ولی  باید  کند  خیانت  ن 

های نظام هستی باشد چراکه  العمل پدیدهعکس 
الهی خاضع و تحت فرمان   آنها فقط در برابر اراده

هستند حریم   او  پرهیزکار  از  او  فرمان  به  و 
فلذا   گیرند و از تبهکار انتقام خواهند گرفت.می 

با اینکه طبیعت مسخر انسان است اما تصرف در  
ای باشد که انسان را در جهت گونهطبیعت باید به 

متعادلیدست توسعه  و  به حیات طیبه  که    ابی 
یاری   است،  بشر  روحی  و  وضع جسمی  ارتقای 
نعمات  این  که  کنیم  فکر  این  به  اگر  و  کند 

اند نه هدف چیزی جز گمراهی و انحراف  وسیله
 از مسیر حق شامل حال ما نخواهد شد. 

 

 اصول حفاظت از محیط زیست 
و روایات گوناگون اشاره شده است    قرآنبارها در  

طبیعت   و  خلقت  نظام  در  تفکر  و  تامل  که 
الهی انسان معرفت  به  را  انسان  و  بوده  ساز 

بدیهی است که هرچه می  امری  این  لذا  رساند؛ 
قدردان نعمات الهی باشد با رعایت    انسان شاکر و

بهره  به  زیست  از  اصول حفاظتی محیط  برداری 
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بشر اگر  اما  بپردازد  این مسی  آن  برخالف  ری 

با  در و  بگیرد  های خواهیزیادهپیش 
زمین پایان در  تبذیر  و  تخریب  به  ناپذیرش 

شک نتایج اعمالش  بپردازد، معصیت کرده که بی 
را هم در دنیا و هم در آخرت خواهد دید و دچار 

های دنیوی که ناشی از برهم خوردن  به عقوبت 
نظام هستی و طبیعت هست، خواهد شد؛ همانند  

»در دریاها   سوره روم آمده است:  41آنچه در آیه  
خاطر کارهای ها فساد ظاهر گشت و به و خشکی

بد مردم ظاهر گشت تا خدا به این وسیله بعضی  
از آثار کار بد ایشان را به ایشان بچشاند«؛ و نیز  

سوره شوری نیز به این امر اشاره   30  -29در آیه  
ها »و یکی از آیاتش خلقت آسمان  شده است که:

و زمین و جنبندگانی است که در آن دو منتشر 
هر  او  و  می کرده  بخواهد  آنوقت  را    هاتواند 

به جمع که  مصیبت  آنچه  و  کند  شما آوری 
بهمی  خود  رسد  بدست  که  اعمالیست  خاطر 

بسیاکرده از  خدا  و  در  اید  گناهان  از  ری 
 گذرد«.می 

 

 اصل اعتدال در مصرف 
روی همانطور که از نامش پیداست  اعتدال و میانه 

معنای پیمودن و گزینش راه میانه و وسط و  به
است.  تفریط  و  افراط  دوطرف  به  تمایل    عدم 

که  به است  متنوع  انسان  نیازهای  اینکه  دلیل 
بهآن محدودیتهم  نمیدلیل  بیشترین  تواند  ها 

مقدار را برآورده سازد و نیز آنکه بیشتر امکانات  
روی گروهی و منابع مادی محدود هستند و زیاده

محرومی مصرف،  را  تدر  خواهد رد  دیگران  پی 
میانه  و  مصرف  در  اعتدال  و داشت؛  روی 

موجب  صرفه و  است  ضروری  درست  جویی 
 یابی مومنان به کمال همگانی خواهد شد. دست

 
 و آبادانیاصل عمران 

عنوان خلیفه و جانشین خداوند بر روی انسان به 
برعهده   را  زمین  آبادانی  و  عمران  وظیفه  زمین 

بسا که خداوند سبحان به انسان عقل،  دارد و چه
آوری و خالقیت را از درون و وحی را هوش، فن 

بیرون برای راهنمایی بشر قرارداده است تا هم    از
وری از این منابع  از وجود و هم از چگونگی بهره 

جهت سامان بخشیدن و آبادانی    مطلع گردد و در
 ها بهره گیرد. زمین از آن

 
 اصل عدالت 

نصیبی بسیاری  عدم توزیع یکنواخت منابع و بی 
ها از مواهب الهی نقض غرض در آفرینش از انسان

و  مهم  اصل  یک  عدالت  بنابراین  است؛  الهی 
عدالت    مندی از نعمات الهی است.اساسی در بهره 

همانگونه که در بین یک نسل مطرح است، بین  
دهد چراکه نعمات و ها نیز خود را نشان می نسل

مواهب الهی به افراد و مردم زمان یا مکان معینی  
مندی ها در بهره اختصاص ندارد بلکه همه انسان

در  پس  هستند؛  شریک  یکدیگر  با  آن  از 
عناصر  مندی  بهره  و  منابع  از  استفاده  محیط  و 

نسل به  اکیدی  توجه  باید  و زیست  آینده  های 
 نیازهایشان شود. 

 

 اصل عدم اسراف و تبذیر 
به لغت  در  حداسراف  از  تجاوز  و  معنای  واسط 

دادن مال است.  کردن و هدرمعنای نابودتبذیر به
ها  بارزترین اثر نامطلوب اسراف، هدردادن ثروت

و اسراف  است.  مادی  امکانات  و  منابع  اتالف    و 
حقوق   تضیع  سبب  اجتماعی  بعد  در  تبذیر 

گردد زیرا منابع و امکانات مادی در دیگران می
زمین محدود بوده و از آن تمام افراد بشر است و  
خود  متعارف  نیازهای  محدوده  در  تنها  هرکس 

بهره  بهره حق  و  دارد  را  آن  از  برداری برداری 
میازبیش  آن  سبب  خود  متعارف  تا  حد  شود 

سبب نابودی  های آینده بهیگر و نسلهای دانسان
علی  تجدیدمنابع  منابع  حق  الخصوص  از  ناپذیر 

مندی از این امکانات محروم گردند. یکی از  بهره 



 

521 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
در زیاد  روزها  این  که  همه   مسائلی  از  و  جهان 

تر در کشورهای اسالمی و متاسفانه در ایران  م مه
میبه دیده  تجملشدت  مسئله  و  شود  گرایی 
کمد  بهگرایی  شیوه  ه  و  سبک  از  دوری  واسطه 

خاتم ساده  پیامبر  زندگی  ائمه    زیستی  و  )ص( 
به  اطهار که  است؛  شده  ایجاد  مصرف  )ع(  علت 

پارچه و  الیاف  از  حد  از  انواع بیش  حتی  و  ها 
این  امثال  و  چوب  از سرویس  اعظمی  بخش  ها 

شده  جنگل  واداشته  تخریب  به  را  شمالی  های 
به  از گونهعنوان  است که  بسیاری  های زیستگاه 

تهدید  را  آنها  بقای  بزرگ  خطری  جانوری 
کند؛ ازطرفی کارخانجات تولید محصوالت در می 

بیشتر   عرضه  و  سود  به  بیشتر  دستیابی  جهت 
کاال، سبب اخالل در چرخه آب و هوا و آلودگی 

ابع دردسترس شده است که  حجم عظیمی از من
پیامد جبراناز  آنهای  می ناپذیر  به ها  توان 

های نادر گیاهی  گرمایش جهانی و انقراض گونه
های ناعالج و جانوری و حتی بسیاری از بیماری 

از   العالج برای بشر به ارمغان آورده است.و صعب
با اسراف منابع غذایی و دخالت در  سوی دیگر 

نهزنجیره و شبکه  تنها سبب کمبود های غذایی 
ای جانوری هغذا و در نتیجه انقراض برخی گونه

زیادهشده  با  بلکه  حقوق  خواهیایم  تضیع  و  ها 
خیلی  در  گرسنگی  و  فقر  موجب  دیگران، 

 ایم.کشورهای جهان شده 
 

در   تعدی(  و  تجاوز  )عدم  فساد  از  نهی  اصل 
 طبیعت: 

شده است  نهی   قرآنفساد در زمین بارها در آیات  
»و فرمان مسرفان را    سوره اعراف  85همانند آیه  

کنند  همانا که در زمین فساد میاطاعت نکنید!  
سوره    152  _151کنند!« و نیز آیه  و اصالح نمی 

  »و در زمین از پس اصالح آن فساد نکنید«.   شعرا
تخریبی  هرکار  به  و  است  مقابل صلح  در  فساد 

می  درجهت  فساد  که  هرکاری  واقع  در  گویند؛ 

در   تفریط  و  افراط  یا  و  باشد  تخریب  و  نقض 
و   فردی  تلقی مسائل  فساد  باشد  اجتماعی 

کریم مصداق بارز مفسدان روی    قرآنشود. در  می 
دانسته شده  کسانی  تخریب زمین  را  آن  که  اند 

  کشانند. کنند و زراعت و نسل را به نابودی میمی 
فلذا هرکس که از طریق فساد و تباهی و تجاوز  
از حدود و مرزها، پیمان الهی را بشکند و تعادل  

محا با  محیط  شمول میان  از  زند  برهم  را  ط 
 گردد.رافت الهی دور می رحمت، محبت و 

 ست یز  طیبهداشت مح

را بر  آن  ریزا و تاثی ماریباشناخت عوامل ب  انسان
با  ، یسالمت که  مح  دیآموخت  و    زهیپاک   ط یدر 

زندگ مح  دینما   یسالم  هرگونه   طیو  از  را  خود 
  وند یپ   ستیز  طی مح   سالمت   .پاك سازد  یآلودگ

  ی فضا  ن یسالم جامعه دارد. تام   اتی تنگاتنگ با ح
مح و  جبران    ستیز  ط ی سالم  بر  مناسب 

مقدم    ستیز  طی مح  بیاز تخر  یناش  ی هاخسارت
وظ که  برا  فه ی است،  را  مح  ی همگان    طی حفظ 

مح .کند یم  جادی ا  ستیز نگهداشتن    ط یسالم 
هوا، آب، خاك،   ن، یحق زم   تیرعا  یعنی  ستیز
 ی هاموجودات و عرصه  ریو سا  وانات یح  اهان، یگ
 .جامعه دارد  اتیکه ارتباط با ح  یطیمح  ستیز

روی  همانطور که گفته شد انسان خلیفه خدا بر 
این از  است،  محیط  زمین  بهداشت  و  حفظ  رو 

بر    هیبا تک  اسالم  زیست وظیفه همگانی ماست.
بهداشت   ضیپرف  منبع دستورات   دییتا  مورد  یو 

عال خود  و  است  داده  دستورات   نیتری قرار 
، مانیاال النظافه من  .را صادر کرده است   یبهداشت 

 .نیالمطهر حبیُ: واهللُ میکر قرآن
 

 ست یز  ط یمح  مشکالت

نگاه  وضع  یبا    ست، یز  طیمح  یفعل  ت یبه 
  عت یاز طب  یبردارها در بهرهکه انسان  میابییمدر

مح مسئول  ست یز  طیو  و   ت یبه  حفظ  در  خود 
  ن یا  شاهد  .عمل نکردند  یدرستحراست از آن به
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بحران مح  یمیعظ  ی ها سخن،  که    ط یاست 

نابود  دچار  ستیز است:  شده  روزافزون   ی آن 
و    یاهینادر گ  یهاگونه   ی نابود  ها و مراتع، جنگل 
از   یآلودگ  ،ی جانور استفاده  هوا،  و  خاك  آب، 
  یورود مواد نفت   ، ییایمیو ش  ی اهسته   ی هاسالح
آال  فاضالب کارخانهمثالً  گری د  ی هاندهیو    به ها  ؛ 

در رودخانه و  ازون،    هیال   دنیدب یآس  اها،یها 
از   ،ی دی اس  ی هاباران روزافزون  مصرف 

ب  ،یلی فس  ی هاسوخت سموم   هیروی استفاده  از 
مهم است    تیواقع  نیا  ی ایگو  ...  و   یدفع آفات نبات

راه    ستیز  طیکه بشر در داد و ستد خود با مح
 . گرفته است شیپ خطرناك و مهلک را در

 

  هابحران نیحل ا یارائه چند راهکار برا

 ر یتاث  ستیز  طی که بر مح  یاز عوامل  افتنی  یآگاه
ز،  گذارندی م مسائل  و    یط یمح  ستیآموزش 

از آنبرون  ی هاراه درست و    ی ریگم یتصم،  رفت 
در ،  یتخصص دانشمند  و  آگاه  افراد  از  استفاده 
مح  ی هاحوزه و ،  ستیز  طیمختلف  آموزش 
جامعه  ی سازآگاه و   ی گذاراست یس،  مردم 

،  نیمسئول   یعمل  یگام ش یپ ،مناسب   ی کاربرد
،  هنیاستفاده به   ی ها در اصالح الگورسانه   تیاهم

مطالعه و پژوهش ،  از منکر  یامر به معروف و نه
  ست یز  ی هاو حل بحران  جادیا  ی درمورد چگونگ

 . طیمح
 

محیط   قبال  در  اسالمی  حکومت  وظایف  اهم 
 ت زیس

ریزی قوانین زیست محیطی بر پایه اصول و  پی
الهی مفسدان  ،  مقررات  با  مبارزه  قانون  اجرای 

زمین و مخربان طبیعت در جهت تأمین مصالح  
به مسائل محیط زیست و اخالق    عمومی توجه 

و   اسالمی  تربیت  و  تعلیم  در  محیطی  زیست 

تعالیم  فرهنگ اساس  بر  محیطی  زیست  سازی 
هرم بهره ،  آسمانی در  شایسته  افراد  از  گیری 

توانایی  تمام،  قدرت  با  که  زیست  محیط  اداری 
گیری از بهره ،  مقابله با مفسدان را داشته باشند

محیشیوه  زیست  نوین  نظام  های  با  سازگار  طی 
سیاستبهره ،  اسالمی از  کالن گیری  های 

ی پایدار توأم با اقتصادی و فرهنگی برای توسعه
 حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

 

 گیری نتیجه
شد انسان جانشین خدا برروی  که بیاناز آنجایی

زمین است، و هدف خداوند از آفرینش طبیعت  
ن نظیر؛ حیوانات، گیاهان و نباتات، کوه آو اجزای  

و هوا  اب،  زمین،  می   و  به  ...  با  ای  ونه گبایست 
انسان ارتباط برقرار کند که ضمن برخورداری از  

منظور رشد، پیشرفت و  مواهب و نعمات الهی به 
رسیدن    حیات و  و  لقا  خود؛  نهایی  هدف  به 

و   سالمت  نگهداری،  و  حفظ  در  الهی؛  عبودیت 
مندی از  که حق بهره پایداری آن نیز بکوشد. چرا

از  ندارد  نسل  یک  به  اختصاص  زیست،  محیط 
بهره این باید  عادالنه رو،  و  اصولی  آن  از  برداری 

های اینده بتوانند در  باشد تا نسل حاضر و نسل 
به زندگی سال بپردازند.کنار آن  کریم    قرآن  می 

زیست  محیط  با  انسان  مناسبات  زمینه  در 
می گزاره استحضار  را  دستوری  مانند:  های  شود 
کریم تجاوز به طبیعت را اعتدا و فساد در    قرآن

داند و متجاوز را محروم از رحمت الهی  زمین می 
چیز  کند، و باید از هرو مستحق غضب معرفی می 

طور صحیح و  بایستی بهمقدار و حدودی دارد و  
تا موجب نابودی و سوء برداری شود  درست بهره 

های الهی آن نگردد، استفاده از نعمتاز    استفاده
بودن  با رعایت شرایط و ظوابط مقرر مانند: حالل

 مواردی از این دست صورت گیرد.   و عدم اسراف و
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 منابع 

کریم، مجموعه مقاالت نهمین همایش    قرآن(، فرهنگ اسالمی تعامل انسان با طبیعت و محیط زیست از منظر  1394کلی، یاسین )تو .1
   34ی، قرآنبین المللی پژوهش های 

 2.انسانها از محیط زیست اطرافشان از منظر  (، حق برخورداری برابر1395حسنی، اسکندری، بینا، سید محسن، اسکندر، حمید ) .2

  10کریم، چهارمین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست،  قرآن .3

پایدار و اسالم، اولین همایش سراسری توسعه    قرآن(، بررسی تاثیر نقش انسان در حفظ محیط زیست از نظر  1396دیهیم، فرامرز ) .4
  16در انرژی و محیط زیست، 

(، هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات 1399عزت پور، طاهری زاده، عاطفه، مهدیه، مریم )   .5
    فالحتی کهخا،  8اجتماعی و فرهنگی، 

6.   ( مرتضی، حسین، حسن  اسماعیل،  زاده،  موسی  زاده،  موسی  قدیمی،  بین(1393مهاجر،  کنفرانس  های  المللی چالش ، چهارمین 
     6زیست محیطی و گاهشناسی درختی، 

        13.6المللی علوم و مدیریت محیط زیست، (، اولین کنفرانس بین1394سلیمانی، راعی، واعظی، ایران، مسعود، سید حسین ) .7

 12.7(، کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست، 1397بشارت، مهدی ) .8

 10.8(، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، 1399بانی، صادقیان، علیرضا، ناصر )پورقر .9
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ورزی در حفاظت از محیط زیست و تطبیق آن با های کشت و خاکبررسی سیستم 

 کریم قرآن های آموزه
 
 2یحیی امام و  1محمد حسین ایزدی

 

 ( mhizadi43@yahoo.com)نویسنده مسئول: دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز  -1
 استاد دانشگاه شیراز -2

 چکیده 
 انسان   اختیار  در  را  نعمت  است. خداوند  بشر  برای  الهی  هاینعمت   مصادیق  از   است  آن  در  آنچه  و  محیط زیست

 مطلوب  نحوبه  آن  از  کهصورتی   در  و  نماید  استفاده  مطلوب  نحوبه   آن  از  یعنی  باشد  شکرگزار  تا  است  داده  قرار
  در صحیح عملکرد پاداش عنوانبه  دیگر نعمت اختصاص یا نعمت آن تداوم شکلبه نعمت زیادت نماید استفاده

 زیست  محیط   و   طبیعت  خود،   برداری بهره  با  اگر   ولی   . ألزِیدَنَّکُم(  شَکَرتُم   )لَئِن  گرددمی   مند بهره  نعمت،   از  وری بهره
  این  از  محروم  دنیوی،  عقاب  مستحق  و  ورزیده  کفر  طبیعت  بزرگ  نعمت  به  نسبت  او  نماید،  تخریب   و  آلوده  را

کشاورز   .شود می   الهی  موهبت  و  نعمت بخش  دیگر  سوی  علی از  میالدی  بیستم  قرن  در  اگرچه  رشد  ری  غم 
، نظام تولید غذا لیکن، در قرن بیست و یکمصورت موفق عمل کند،  هغذایی توانست بروزافزون تقاضا برای مواد

به توسط همان سازه  به عنوان اهرمهایی که در قرن پیش  آمدند، در حال گسستگی  حساب می های پیشرفت 
. رشد  خواندمی ریافت موضع دین در این زمینه فراهر دین پژوه را به مطالعه عمیق متون دینی، جهت دو    است
قیمت سابقه بی بی   ی  افزایش  غذایی،  سوخترویهمحصوالت  مصرف  فی  افزایش  های  و  کشاورزی  در  سیلی 

رو به بررسی  صوالت کشاورزی است. در مقاله پیش های زیست محیطی از تبعات ناپایداری در تولید محآلودگی 
با توصیه  های کاهش آلودگیراه از طریق محیط زیست برای مطابقت    های آسمانی جهت حفظ محیط زیست 

 ورزی پرداخته شده است.  های کشت و خاکسیستم
 

 یماقلواژه: کلید
 

 مقدمه
طی قرن بیستم میالدی، کشاورزی در مواجهه با  
جهانی،   مقیاس  در  غذایی  روزافزون  نیازهای 
بسیار موفق بوده است. عملکرد محصوالت زراعی  

ب برنج  و  گندم  مثل  چشمگیری  طور  ه اصلی 
طور ه افزایش و قیمت مواد غذایی کاهش یافته و ب

رشد  نرخ  از  غذا  تولید  افزایش  سرعت  کلی 
پیش بشری جمعیت  مزمن  و گرسنگی  ی گرفته 

اساساًکاهش  توفیق  این  است.  دلیل ه ب  یافته 
پیشرفتفناوری  تکنولوژیک  از  های  علمی  های 

تفاده  جمله اصالح ارقام جدید گیاهان زراعی، اس
کو آفت از  شیمیایی،  توسعهکشدهای  و  ی  ها 
است.سازه  بوده  آبی  با  های  این البته  وجود 

  ها، بایستی اذعان کرد که متاسفانه نظام موفقیت 

سازه  همان  توسط  غذا  تولید  که  جهانی  هایی 
آمدند،  حساب می عنوان اهرم پیشرفت به زمانی به 

کودها و نظیر  آفات  دفع  سموم  و  شیمیایی  ی 
درعلف هرز  رویکرد های  است.  گسستن  حال 

رف و عدم توجه به جهان به کشاورزی تولیدی ص
ده از حجم ها و همچنین استفاتعادل اکوسیستم 

عنوان ابزاری سیاسی در تولیدات مواد غذایی به
دولت سلطهدست  منابع  های  بر  فشار  باعث  گر 

هر دین پژوه را به که    )موثر بر تولید( شده است
ریافت موضع  ، جهت دمطالعه عمیق متون دینی

فرامی  زمینه  این  در  محیط    .خوانددین  اخالق 
مجموعه بر  مشتمل  گزاره  ایزیست،  های از 

ی محیط  های ارشادی در زمینه اخالقی و بایسته
اهداف  زیست طبیعی و انسانی است که یکی از  
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رابطه ایجاد  محیط  آن  و  طبیعت  با  معنوی  ی 

اجر ضمانت  بهبود  و  انسانی  قواعد ایی  زیست 
ی محیط زیست طبیعی  شناسایی شده، در زمینه 

انسانو   وجدان  در  افزایش   .هاستانسانی 
های فسیلی در مزرعه، ی مصرف سوخت رویهبی 

شده   برعالوه تمام  قیمت  تولیدات،  افزایش  ی 
اعث وابستگی کشاورزی به بازار پرنوسان نفت و  ب

دیفرآورده طرف  از  و  شده  نفتی  باعث  های  گر 
طور مستقیم و هم  حیط زیست، هم به آلودگی م

برغیر که  زیادی  انرژی  )نظیر  تولید  مستقیم  ای 
می  مصرف  شیمیایی  است.  کودهای  شده  شود( 

پیش  غیرقابل  نهاده افزایش  قیمت  های بینی 
نفت    کشاورزی  قیمت  نوسانات  از  ناشی  که 

برنامه می  مواجباشد،  مشکل  با  را  تولید  ه ریزی 
های ها و قیمت ینهکرده است. این افزایش در هز

گردش  شده   تمام افزایش  باعث  محصوالت  ی 
دیده که اثرات تورمی  پولی و نقدینگی در بازار گر

به را  دشدیدی  حال خصوص  در  کشورهای  ر 
پایه  اقتصادی خوی توسعهتوسعه، که  بر  ی  د را 

  اند، ایجاد کرده است. مبنای کشاورزی بنا نهاده 
لید شامل کاربرد داری در تودو راه برای نیل به پای

خاكسیستم  طراهای  و  حفاظتی  و ورزی  حی 
با تجهیزات، های کاشت متناسب  کاربرد سیستم 

می بازار  و  هوا  و  مقاله  آب  این  در  باشد. 
طراحی رهیافت  اساس  و  پایه  که  هایی 
خاك سیستم  و  کاشت  برخی های  در  ورزی 

ب پیشرفته جهان است،  اجمالهکشورهای  ی طور 
 گرفته است.  مورد بررسی قرار 
به  انتخاب سیستم با توجه  های کاشت مناسب 

 مسئله آلودگی هوا
جلوه از  الهییکی  رحمت  تطهیر    ،های  نمود 
و خداوند متعال توانایی پاالیش و   طبیعت است

عت گنجانده  تطهیر محیط زیست و هوا را در طبی
جلوه این  از  یکی  دی است.  جذب  اکسید ها 

.. در طبیعت توسط  اکسید کربن و . ی نیتروژن، د

شدن ظرفیت پاالیندگی محیط  گیاهان است. پر 
اس خطرناك  بسیار  از  زیست  یکی  سویی  از  ت. 

تواند روی بشر، که می های پیش بزرگترین چالش 
سیستم هب چشمگیری  را  طور  کاشت  های 

مسالهتحت دهد،  قرار  هوا تاثیر  آلودگی  ی 
بی می  افزایش  گازهای  باشد.  از  گلخانه رویه  ای 

تغییرات   CO2, N2O ,NO, SO2قبیل   موجب 
اثر جمله،  از  گلخانهگوناگونی  در ات  تغییر  ای، 

پدیده روی  تاثیر  بارندگی،  المیزان  نینو،  ی 
بباران و  اسیدی  اقلیم  ههای  تغییر  طورکلی 
به می  موضوع  این  از  از گردد،  یکی  عنوان 

تواند روی بشر که می های پیش بزرگترین چالش 
سیستم هب چشمگیری  را  طور  کشاورزی  های 

میتحت یاد  دهد،  قرار  از   شود.تاثیر  یکی 
گلخانه گازهای  دی مهمترین  کربن  ای  اکسید 

(CO2است. ب ) گترین منبع آلودگی  طورکلی بزره
از نظر دی  های متعدد  اکسید کربن، فعالیتهوا 

و   بقایا  سوزاندن  جمله  از  کشاورزی، 
متعددورزی خاك می های  سوزاندن ،  در  باشد. 
دلیل اکسیداسیون کربن و تبدیل آن به  ه بقایا ب
CO2  جو آلودگی  می   موجبات  در فراهم  شود. 

خاك تنفس    CO2ورزی،  جریان  از  حاصل 
شده در خاك  ذخیره  هاها و میکروارگانیسم ریشه

دست اثر  خارجبر  خاك  از  وارد ورزی  و  شده 
می )اتمسفر  از   (.3شود  استفاده  با    بشر 

پایدار  ظرفیت  کشاورزی  به  نگاه  و  علمی  های 
عالوهمی  پاالیندگی  تواند  ظرفیت  افزایش  بر 

گنجانده   طبیعت  در  خداوند  که  زیست  محیط 
سازی محیط زیست را نیز به حداقل است، آلوده 
های مختلفی برای نیل به این مقصود  رساند. راه 

شود. در وجود دارد که در زیر به آنها پرداخته می 
که ویژگی  واقع زیست  محیط  مطهرسازی  های 

ها تقویت خداوند در طبیعت قرار داده با این روش
نسل می  به  بکرتر  هرچه  طبیعت  تا  های گردد 

گردد. تحویل  خداوند   آینده  دینی،  متون  در 
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است   شده  معرفی  پاکیزگی  دوستدار  و  پاکیزه 

( و بهشت را تنها برای 703الفصاحه، شماره  )نهج 
(  612الفصاحه، شماره  مهیا نموده )نهج ها  پاکیزه 

و   ورزیده  تأکید  پاکیزگی  تحصیل حداکثر  بر  و 
است   دانسته  پاکیزگی  را  اسالم  اساس 

شماره  )نهج  اتخاذ  1182الفصاحه،  صورت  در   .)
های کشاورزی تدابیر مدیریتی توصیه شده، خاك

ک گیرنده بزرگ برای کربن  عنوان یه توانند بمی 
ا  اتمسفری  کنند.  اجرای  عمل  شامل  تدابیر  ین 

سیستم برنامه  انتخاب  زراعی،  تناوب  های های 
ورزی، استفاده از گیاهان پوششی،  مناسب خاك

ارگانیک   اصالح  و  نیتروژن  کود  میزان  تنظیم 
میزمین  کشاورزی  در    باشد.های  امریکا  در 

صورت ه پژوهشی، دو سیستم کاشت، یکی ذرت ب
وب با  کاشت متوالی و دیگری کاشت ذرت در تنا

مورد  نیتروژن  کود  تیمارهای  همچنین  و  سویا 
گرفته است. نتایج این پژوهش نشان    قرار  بررسی

متوالی کاشت  سیستم  در  که  است  ذرت  داده 
(CC  مقدار کربن آلی ذخیره شده تا عمق ،)30 

ب یافته.  افزایش  مقدار ه سانتیمتری خاك،  عالوه 
افق   در  کل  سطح    0-20نیتروژن  سانتیمتری 

(، بیشتر CCیمار کشت متوالی ذرت )خاك در ت
عنوان بود. دلیل این امر آن است که گیاه ذرت به

( در هر سطح کاربرد کود نیتروژن C4یک گیاه )
تولید بیشتری در واحد سطح )در مقایسه با گیاه  

که   می  C3سویا  ایجاد  موضوع  است(  این  کند. 
در  نیتروژن  کاربرد  با  که  است  آن  از  حاکی 

توان کربن بیشتری را در خاك یکمربند ذرت، م 
های کاشت و همچنین سیستم   (. 7)  ذخیره نمود

خاكسیستم  میهای  نفوذ ورزی  عمق  توانند 
تأثیر قرار کربن و نیتروژن آلی در خاك را تحت

های کاشت متنوع که از تعداد دهند. در سیستم
شود، کربن و  ی گیاهی بیشتری استفاده میگونه 

آلی   سیستم نیتروژن  در  بدون بیشتری  های 
ورزی  )در مقایسه با خاك(No Till) ورزی  خاك

می نفوذ  خاك  اعماق  به  رعایت  متداول(  یابند. 
ی تناوب در کشت بدون خاکورزی، باعث  برنامه 

ماده  درصد  سطحی  افزایش  خاك  در  آلی  ی 
باعث تثبیت    عبارت دیگر این موضوعشود. به می 

الی در  بیشتری  نیتروژن  و  سطحی  هکربن  های 
شده تولید    خاك  پتانسیل  ترتیب،  این  به  و 

یابد. کربن محلول  ای کاهش می گازهای گلخانه 
از ذخیره کربن افزایش    جزء مهمی  با  است که 

با مدیریت زراعی می   عمق خاك، کاهش یابد و 
از  قابل کنترل است. سیستم  های کاشت متنوع 

و   کمیت  نظر  از  متفاوت  بقایای  تولید  طریق 
اثرات متنوعی را بر کربن، نیتروژن و کل    کیفیت، 

گذارند. در واقع،  کربن آلی محلول خاك باقی می 
توان  ی کود نیتروژن، میبا افزایش کاربرد بهینه 

توقیف عالوه در جهت  محصول،  تولید  ازدیاد  بر 
و   (Carbon Sequestration)  کربن موجود 

اکسید کربن هوا گام برداشت  کاهش غلظت دی 
ی موجودات  کریم همه  قرآناس آیات  بر اس  (.6)

بهره  الهی  رحمت  از    وَ   …»  مندند.آفرینش 
  . (156  اعراف،)  «؛…  شَیءٍ  کُلَّ  وَسِعَت  رَحمَتِی

کُلَّ شَیءٍ رَّحمَهً وَ عِلمًا  …»  «؛ …  رَبَّنَا وَسِعتَ 
رحمت   .(7  غافر،) فراگیری  بر  دینی  متون  در 

»اللهم   است،  تأکید شده  اشیاء  همه  بر  خداوند 
إنی اسئلک برحمتک الّتی وسعت کلّ شیء« و از 
مهمترین ویژگی این رحمت تقدم آن بر غضب 

غضبه«. رحمته  سبقت  من  »یا  است،  لذا    الهی 
ثابت   و  فراگیر  جریان  یک  الهی  سابقه  رحمت 

در نظام آفرینش و   توان گفت است و بنابراین می
طبیعت، رحمت است که اصالت دارد. )مطهری، 

ص 1353 خصوص    (.246،  در  زیادی  مطالعات 
سیستم  بین  سیستم ارتباط  کاشت،  های  های 

و   سطحی  الیه  در  کربن  تثبیت  و  خاکورزی 
الیه خاك  ریزوسفر  سطح  به  نزدیک  های 

دادهانجام نشان  است.  که    شده  است  شده 
مدیسیستم  و  کاشت  تجمع های  بر  بقایا  ریت 
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الیه در  کربن  و  در  نیتروژن  های سطحی خاك 

مناطق مرطوب و یا گرمسیری تأثیر بارزی داشته 
خاك این  پتانسیل  کماست.  برای  کردن ها 

ای زیاد است. کربن آلی محلول  گازهای گلخانه
در خاك ممکن است با تغییر در مدیریت مزرعه، 

کوتاه دتغییرات  بروز  خود  از  را  هد. مدتی 
های متنوع کاشت، ماده آلی بیشتری را سیستم 
های سطحی خاك، تحت سیستم بدون  در الیه

کشتی ایجاد  خاکورزی، در مقایسه با سیستم تک
در  می  متنوع  کاشت  سیستم  مجموع،  در  کند. 

و  آیش  زمان  کاهش  با  خاکورزی  بدون  حالت 
یش کربن  افزایش تولید بقایای گیاهی، باعث افزا 

  شود متری می سانتی   55تا عمق    و نیتروژن خاك
افزایش کاربرد کودهای شیمیایی در بخش    (.9)

ب باعث  هکشاورزی  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور 
افزایش آلودگی اتمسفر گردیده است. برای تولید 

اوره،   نظیر  شیمیایی  ایجاد  کودهای  به  نیاز 
هاست. تولید چنین  دماهای بسیار باال در کارخانه

 (. 1معنای افزایش آلودگی هوا است )حرارتی به
اکوسیستم در  انرژی  چرخش  های  بررسی 

 کشاورزی 
سیستم هب در  کلی  کشاورزی  طور  تولیدی  های 

ماشین  های انرژی  شامل  کودها،  ورودی  آالت، 
بارندگی و سموم دفع آفات و علف های آبیاری، 

می  تولید باشند. خروجیهرز  عملکرد،  شامل  ها 
آبشویی    ای، فرسایش وه شاخساره و سیستم ریش

می غذایی  ورودی  عناصر  انرژی  تعیین  باشند. 
نسبتً  سوخت  مصرف  از  از    ناشی  است.  آسان 

های لحاظ نظری امکان تعیین و یا تخمین معادل 
انرژی و یا هزینه هر ماده یا فرآیند مورد استفاده  

هزینه دارد.  وجود  کشاورزی  نیروی در  های 
زراعی   عملیات  هرگونه  به  کارگری،  وابسته 

آفات،  ماشین  با  مبارزه  تعرق،  آبیاری،  آالت، 
ی این  های هرز در زیر مجموعهها و علفبیماری 

می قرار  برای  مواد  نیاز  مورد  انرژی  البته  گیرد. 

نهاده  از  یک  هر  در تولید  استفاده  مورد  های 
کشاورزی نیز باید مدنظر قرار گیرند، زیرا هزینه 

آفت و  شیمیایی  کودهای  بسیار  کش تولید  ها 
که هم ارز انرژی مربوط  توجه است. هنگامی قابل 

برون دیگر  و  زراعی  گیاه  عملکرد  دادهای به 
سیستم کشاورزی تعیین شد و با انرژی ورودی  
انرژی  کارآیی  ارزیابی  امکان  گردید،  مقایسه 

  (. 2)  شده استهای مختلف تولید فراهمسیستم 
صورت استفاده  هی انرژی برویهواقع کاربرد بیدر

ها،  کش از کودهای متنوع، کاربرد زیاد از حد آفت
ند  نشد خوبی تسطیح  هایی که به آبیاری در زمین 

های مختلف مزرعه از لحاظ و نایکنواختی قسمت
از حاصل استفاده  کارآیی  افت  موجب  خیزی، 

می انرژی، انرژی  اصولی  کاربرد  برعکس،  شود. 
، بکارگیری شامل: استفاده از تجهیزات پیشرفته

ها از قبیل سم، کود، بذر و مدیریت دقیق نهاده 
و  انرژی  مصرف  کاهش  موجب  آبیاری  صحیح 

می انرژی  مصرف  کارآیی  هرچند  افزایش  شود. 
ماده  تولید  ازدیاد  باعث  انرژی  بیشتر  ی  کاربرد 

می  گیاهی  انرژی  خشک  کاربرد  لیکن،  گردد، 
صورت کودهای شیمیایی، عملکرد را همیشه هب

 کند. رت خطی زیاد نمیصوبه
های کاشت روی آبشویی  بررسی تأثیر سیستم

 عناصر غذایی 
ی روی بشر در زمینه یکی دیگر از مشکالت پیش 

رفته محیط زیست، شستشوی عناصر غذایی بکار 
امکان   و  متنوع  کودهای  قالب  در  کشاورزی  در 

آب بوسیله آلودگی  هوا  و  زیرزمینی  این های  ی 
موادی   است.  بمواد  نیترات،  قابلیت  ه مثل  دلیل 

راحتی همراه با ه توانند بانحالل سریع در آب، می
تر خاك نفوذ های پاییننفوذ عمقی آب، به الیه

سفره  سطح  بودن  باال  صورت  در  و  ی کرده 
آلوده آب امکان  زیرزمینی،  را  های  آنها  سازی 

را  مخربی  محیطی  زیست  اثرات  و  کنند  فراهم 
همچنینبر گذارند.  مواد،   جای  این  تصعید 
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برای   همراه داشته باشد.تواند آلودگی هوا را بهمی 

پیشرفته  کشورهای  مشکالت،  این  ی  کاهش 
برپایه را  خاصی  تدابیر  سیستم جهان،  های ی 

اند. در کشور دانمارك که بافت کاشت اتخاذ کرده
های کشاورزی آن از نوع درصد از زمین   25خاك  

ب زیرزمینی ی آبافت درشت است و سطح سفره 
مسئله نیترات  آبشویی  باالست،  مهمی نیز  ی 

رود. در این کشور سیاست دولت برای شمار می هب
اجرای  بر  مبتنی  عناصر  آبشویی  کاهش 

پایه سیستم  بر  کاشت  واسطه  های  گیاهان  ی 
شبدر  می  جایگزینی  قابلیت  پژوهشی  در  باشد. 

ب  سفید  و  بهقرمز  چاوداری  علف  منظور هجای 
نیتروژن و پتاسیم در زراعت جو    کاهش آبشویی

کودی  سطوح  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
ی  نیتروژن کم، اثر بقایای شبدر روی عملکرد دانه

جو بهاره بسیار مطلوبتر از علف چاوداری بود. زیرا  
خانواده از  توانایی  شبدر  و  است  نیامداران  ی 

تثبیت نیتروژن را داراست که خود باعث کاهش  
نیترو کود  میمصرف  مزارع  در  از ژن  بعد  شود. 

)ب شبدر  بقایای  شدن  ریشهه مخلوط  با  ویژه  ها( 
شدن  های میکروبی منجر به معدنی خاك، پروسه

گیاه  در  شده  ذخیره  این  می   نیتروژن  شود. 
می  بوسیله نیتروژن  مورد  تواند  بعدی  گیاه  ی 

های  رسد در سیستم نظر می هب  استفاده قرار گیرد.
ل تثبیت نیتروژن و در نتیجه، دلیه پایدار، شبدر ب

از کودهای شیمیایی، در جهت   کاهش استفاده 
 تری باشد.کاهش آبشویی نیترات، گیاه مناسب 

میهب واسطه  گیاهان  کلی  جذب  طور  با  توانند 

عناصر باقیمانده از زراعت گیاه اصلی در تناوب، 
حداقل    هدر به  را  باقیمانده  غذایی  عناصر  روی 

 (.4) کاهش دهند
 

 گیری نتیجه
ای از علم حقوق است  حقوق محیط زیست، شاخه 

ی ی قواعد حقوقی موجود در زمینهکه به مطالعه 
می  انسانی  و  طبیعی  زیست  که  محیط  پردازد، 

یکی از اهداف آن حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت 
فعالیت  با  رابطه  بنابراین در  است.  انسان  های 

فعالیت  زیست  محیط  انسانحقوق  را  های  بر  ها 
محیط  و  عناصر  و روی  تعریف  طبیعی  های 

را  بهتر  زندگی  کیفیت  و  کرده  سازماندهی 
می  مقاله  .نمایدتضمین  بررسی  در  به  حاضر  ی 

کشور  سیستم  چند  در  خاکورزی  و  کاشت  های 
اسپانیا،   آلمان،  کانادا،  امریکا،  از جمله  پیشرفته 

ی این تجربه  هلند و دانمارك پرداخته شده است.
حاکی سیستم    کشورها  کاربرد  که  است  آن  از 

می  حفاظتی  در شخم  بیشتر  پایداری  به  تواند 
افزایش  و  تولید  تنوع  فرسایش،  کاهش  تولید، 
عملکرد و در مجموع پایداری محیط زیست در  
پیشنهاد   شود.  منجر  محصوالت  تولید  کنار 

های بیشتری در ارتباط  شود چنانچه پژوهشمی 
صورت گیرد،  با اثربخشی این سیستم در کشور ما  

توان با استفاده از نتایج آن نسبت به افزایش می 
عملکرد  بهبود  و  فرسایش  کاهش  پایداری، 

ب زراعی  تاکید ه گیاهان  مورد  عوامل  عنوان 
 های دینی اقدام نمود.آموزه
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 ی تکامل انواع داروینبررسی تطبیقی آیات خلقت موجودات و نظریه

 
1مرضیه قنبری

 2سمیّه محمّدیو  
 

 (marziyeh.ghanbari2020@gmail.com)نویسنده مسئول:  آموخته دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قمدانش -1
 اصفهان 3 الزهراء)دکتری( مرکز تخصصی حضرت فاطمۀ 4ی سطح طلبه -2

 

 چکیده 
زیستی و علوم دینی که از دیرباز مورد توجّه   ترین مسائل مورد اختالف میان اندیشمندان علومیکی از مهم 

های متفاوتی میان مفسّران ای که دیدگاه گونهسایر موجودات است؛ به واقع شده است؛ کیفیت خلقت انسان و  
  قرآن کریم و اندیشمندان علوم زیستی وجود دارد. آنچه حائز اهمیت است، تطبیق این دیدگاه برمبنای    قرآن

، بیانات روشن و منطقی در مورد خلقت انسان و وضع تکاملی سلسله موجودات دارد.  قرآنکریم است؛ آیات  
چهپژو انسان  مورد  در  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  درصدد  حاضر  مورد هش  خلقتی  آیات  نوع   قرآنتوجّه 

ی تکامل تدریجی موجودات و انطباق آن براساس متون قرارگرفته است؟ این پژوهش با هدف بررسی نظریه 
اسالمی توصیفی به وحیانی  یافته   -روش  است.  گرفته  انجام  اینتحلیلی  بیانگر  پژوهش  که   های  است  مطلب 

ی تکامل موجودات، منطبق با آیاتی است که داللت بر تکامل تدریجی دارد، و این مطلب تأییدی بر علم نظریه 
السّالم است و آدم، مخلوقی  کریم، نوع بشر از نسل آدم علیه   قرآنو قدرت و حکمت الهی است. طبق بیانات  

کریم با   قرآنگِل سرشته و سپس در آن دمیده است.  مستقل از جمیع موجودات زنده دیگر است که خداوند از  
تعبیرات متفاوتی، سیر خلقت موجودات را براساس تکامل تدریجی و پیوستگی نسل تصریح نموده و در موارد 
متعدّدی در مورد موجودات زنده، خلقت تدریجی و تکاملی موجودات و اتّصال نسل آنان را متذکّر شده است.  

احتمال   تکامل بنابراین،این  و  آمده  پدید  تحوّل  ازطریق  زنده  موجودات  تمامی  آموزه   یافتهکه  با  های  باشند؛ 
 اسالمی تعارضی ندارد. 

 
ها:اصل آفرینش، تکامل انواع، تکامل تدریجی، خلقت موجودات، داروین، علم و دین، علوم زیستی،  کلیدواژه

 کریم.   قرآن
 

 مقدمه
قدیمی از  انسان،  خلقت  مسائلی  چگونگی  ترین 

است که همواره مورد بحث بشر بوده و در آثار  
دینی کهن و در چند باب از سفر آفرینش تورات  

  قرآن ی خلقت آدم آمده است.  نیز بیاناتی درباره 
درمورد   روشنی  بیانات  متعدّد،  آیات  در  کریم 
متفاوتی   تعابیر  هرچند  که  دارد  انسان  خلقت 

اما تغییرات و تکامل موجودات را تا انسان    دارند،
می  تدریجی متذکّر  تکامل  به  آیات  برخی  شود. 

و انسان،  تا  بنی   موجودات  و  آدم  به  آدم سپس 
اشاره دارند، بعضی دیگر منشأ حیات را از جسم 

ای نیز ضمن  شوند، پاره)خاك( یادآور می  جانبی 

مراحل جنینی انسان، وابستگی    اشاره به احوال و
دارند. در سلی او را به سایر موجودات بیان مین

مسأله راستا  واین  تدریجی  خلقت  تکاملی   ی 
اندیشمندان و  موجودات زنده، توجّه بسیاری از 

را   شناسی(علم زیست  خصوص دردانشمندان )به
وبه نموده  بسیار  خود جلب  کنکاش  واقع    مورد 

  تکامل   نظریه)  ترانسفورمیسم   نظریه  شده است.
 انسان  دیدگاه  پرماجراترین   و  ماندگارترین  انواع(،

 در  هم  و  تاریخ  در  ریشه  هم  که  است  شناختى 
  چینى   فیلسوف.  دارد  تجربى  دانش  عصر

:  است  گفته   چنین  قبل   سال   2500  تسهتسون
  تشکیل   واحد  یک  از  هاسازمان  تمام  اصواًل»
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 گوناگون  مراحل  زمان،  مروربه   واحد  این.  اندشده 

  پیدایش   سبب  و  است  یافته  مداومى  تغییرات  و
  متنوع   موجودات  و   اجسام  و  مختلف  هاى شکل

 شناس انگلیسی، ؛ زیستداروین  چارلز  .«گرددمى 
  مطرح   را  حیوان  از  انسان  تکامل   معروف   نظریه  که

سزایی است که سهم به   نظریه  این  پیروان  از  کرد،
(  20،  1383زاد،  )نوری   در تبیین این مسأله دارد

فرضیه  ووی  تکامل  سلسله   ی  نسلی  ارتباط 
جانوران را در قرن نوزدهم میالدی بیان نمود و 

این توسط  با  نظریه،  این  نیز  وی  از  پیش  که 
به  دیگر،  حوزهدانشمندان  در  علوم خصوص  ی 

)هم  بود  اظهارشده  بوفن،  اسالمی،  توسط  چنین 
دیگران( و  سنتیلر  ژفروا    4)سحابی،    المارك، 

تجربه و    ی داروین بانظریه اما همراهی  .  (187و
های فراوان، و وجود آزادی در ابراز عقیده و  مثال 

ی افکار سیاسی واجتماعی در ابتدای قرن توسعه
استقبال   با  نظریه  این  گردید  سبب  نوزدهم، 

به اذهان  در  و  شود  روبرو  داروین  فراوان  نام 
شود  .  ( 114ش،  1388)صالحی،    شناخته 

پنظریه مورد  هرچند  داروین  بسیاری ی  ذیرش 
جدّی   مخالفت  با  نیز  جهاتی  از  اما  شد؛  واقع 

ی خویش، یک مواجه شد. داروین بر طبق نظریه 
معرّفی  شجره حیوانات  بیشتر  برای  نسلی  ی 

میمی  یادآور  و  تحوّل نماید  از  بشر  که  شود 
انسان و  میمون پدید از یک    آمده، و  را  میمون 

می ریشه نسلی  درحالیی  ازداند.  نظر    که 
به میمون دون مخا انسان  لفان، وابستگی نسلی 

شأن انسان بوده و این نظریه، تحقیر و اهانتی به  
نوع بشر است؛ بنابراین، این مسأله از اصل باطل  

هم  است.  نادرست  نظریهو  داروین چنین  ی 
انکار خالق عالم گردید و  برای  دستاویز مادّیون 

الوجود موحّدان و فضالی دینی، انکار ذات واجب
به ر مادیون،  طرف  از  نظریها  داروین حساب  ی 

مسأله  و  تدریجی نهادند  تکامل  و  پیوستگی  ی 
)سحابی،    اندکننده دانستهانواع را مردود و گمراه

اهمیّت جایگاه انسان درآفرینش و نیز .  ( 9،  1375
کرامت و ارزش انسان، با تصویری که داروینیسم 

ار است  دهد، نامتناسب و ناسازگاز انسان ارائه می
ی تحوّل انواع، چه برخی معتقدند، نظریه و چنان

اشرف مخلوقات بودن  نظیربودن مقام انسان وبی 
می  نقض  را  تفاوت او  وی،  نظر  در  زیرا  نماید؛ 

اساسی میان انسان و حیوان وجود ندارد. در این 
خاطر اهمیت بحث، و اختالف مفسرّان و راستا به 

در و   دانشمندان  این    کیفیت  و  کمّیت  تحوّل، 
با هدف   پژوهش حاضر  مسأله،  این  بهتر  تبیین 

نظریه ارتباط  انواع  بررسیِ  تدریجی  تحوّل  ی 
مختلف  آراء  و  انسان  خلقت  آیات  با  داروین، 
مفسّران تدوین شده تا مراد از این تحوّل تدریجی  

به  حاضر  پژوهش  گردد.  توصیفیروشن    - روش 
این مطلب است که در   تبیین  تحلیلی، درصدد 

  قرآن توجّه آیات  نوع خلقتی مورد مورد انسان چه
با نظریه تکامل   قرآنقرارگرفته است و آیا دیدگاه  

 انواع، سازگار است؟

ی تحوّل و تکامل تدریجی  معرفی اجمالی نظریه
 انواع

پیدایش   و   خاکى  کره  روى   در  انسان   چگونگی 
نحوه   از  قبل گیاهان  پیدایش  آن،  و    و   جمادات 

و   مطالب   از  ىیک  همواره  حیوانات، سؤال  مورد 
  صحیح   پاسخى  یافتن  پى  در  که  بوده  پژوهش بشر

اصفهانی،    است   بوده  بدان ش،  1381)رضایی 
زیست  .(249ص در  تکامل  از  شناسی،  مقصود 

انواع  در  که  است  بدن  اعضاء  تدریجی  ازدیاد 
آید و یا منظور،  جدیدتر، موجودات زنده پدید می 

ساختمان تشریحی توسعه و تفصیلی است که در  
تدریج و یا نسجی هر عضو از موجودات زنده به 

استصورت ص  گرفته  طبق    .(15)سحابی، 
)فرگشت، تطوّر، تحوّل یا تکامل  ی دارویننظریه

تدریجی انواع که به داروینیسم یا ترانسفرمیسم  
شد(، جانداران امروزی، ثابت، تغییرناپذیر    مشهور

ت زمان  درگذر  بلکه  نبوده؛  ازلی  و  و  غییریافته 
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نموده پیدا  می تکامل  نشان  داروین  که  اند.  دهد 

ی موجودات زنده از یک موجود بسیار ساده  همه
تکامل،  جریان  در  و  گشته  مشتق  بسیط  و 

اند، مرور زمان، مرکّب و بغرنج شده تغییریافته و به 
همه تنوّع، پیداکردن خویشاوندی  وجود ایناما با 

از روی خطّ سرخ ی موجودات زنده،  در بین همه
  هم کار دشواری نیستها بهتکامل و وابستگی آن

  تکامل   فرضیه  .(171  ش، ص   1354)فارایوین،  
 انواع  گویدمى   که  «ترانسفورمیسم»  یا  انواع

  نبودند،   کنونى  شکلبه  آغاز  در  زنده  موجودات
  آب   در  سلولىتک  موجودات  آغاز  در  بلکه

  با دریاها اعماق هاى لجن الى هالب از و هااقیانوس
  در   جانبى  موجودات  یعنى   شدند  پیدا  جهش  یک

  نخستین   آنها  از  که  گرفتند  قرار  خاصى  شرایط
  بینىذره  موجودات  این.  شد  پیدا  زنده  هاى سلول 
  دیگر   نوع  به   نوعى  از  و  یافتند  تکامل  تدریجاً  زنده

 آن   از  و  صحراها  به  دریاها  از.  دادند  شکل  تغییر
  زمینى   و  آبى  گیاهان   انواع  و  شدند  منتقل  هوا  به
  این   حلقه  ترینکامل   .آمدند  وجودبه   پرندگان  و

  موجوداتى   از  که  امروزند  هاى انسان  همین  تکامل
  گشتند   ظاهر  نماانسان  هاى میمون  به   شبیه 

اصفهانی،   ص 1381)رضایی  داروین .  (251ش، 
های در تغییر تدریجی صفات انواع و اشتقاق گونه 

ی وسیلهانتخاب طبیعی به موجودات زنده، اصل  
قانون تنازع بقاء را مؤثر دانسته و موجودات زنده 

)البته در تصور او( که    را از نظر پیوستگی نزدیکی
بندی نموده و انسان و میمون  باهم دارند؛ تقسیم
ریشه یک  از  به را  نسلی  میی    آورد حساب 

علوم طبیعی، تحوّل    وی در  .(187)سحابی، ص
نمود   ایجاد  همهنوینی  که  کرد  ثابت  ی و 

اداره  طبیعی  قانون  با  تنها  زنده  موجودات 
چه  آن   بنابر  .(179، ص1354)فارایوین،    شوندمی 

می  پدیده داروین  تمامی  که  گوید،  طبیعت  های 
وامی  تعجب  به  را  تکامل انسان  درجریان  دارد، 

آمده به تحتدست  و  پیدا  اند  جریان  غرایز  تأثیر 

و  می  خانواده  بسیارعالی  کنند.  شکل  اجتماع 
شرایط   هاست که در مبارزه برای غذا وسازگاری 

به  به وسیلهزندگی  طبیعی  انتخاب  دست  ی 
به   .(165  ، ص1354)فارایوین،    اندآمده  طور او 

ی خاص درمورد انسان معتقد است که مشاهده 
ی انسانی  تکامل نطفه   بقایای حیوانی در انسان و

به و  مادر،  بطن  انسدر  و انتدریج  آن،    شدن 
میمونآزمایش روی  بر  خون  انتقال  های  های 

براین دارد  صراحت  امروزی،  شکل  که انسانی 
به  حیوانات  عالم  از  وانسان  آمده  درطول    وجود 

ها سال، تغییریافته و مالک ساختمان بدن  میلیون 
است گردیده  ص  امروزی  چون    (.89)همان، 

ل ی انتخاب طبیعی، تاریخ تکامداروین در نظریه
را   انسان  تا  شده  طی  مراحل  و  انسان  پیدایش 

نماید، او را  مانند یک فرد ماتریالیست تشریح می 
جرگه میدر  وارد  ماتریالیست  علمای    سازند ی 

صص     مسلمانان  بین  در  (.179و90)همان، 
(  ترانسفورمیسم)  تکامل   نظریه  طرفدار  گروهى
  نمودند   استدالل  قرآن  آیات  از  برخى  به  و  شدند 

نظریه  نیز  دیگر  برخى  و  انواع   ثبات  طرفدار 
  قرآن   آیات  از  دیگر  برخى  به  و  شدند(  فیکسیسم)

  ظاهراً   که)  را  آیات  برخى  حتى  و.  کردند  استدالل
 علمى  اعجاز  دلیل(  است  تکامل  نظریه  موافق
اصفهانی،    انددانسته  قرآن ش،  1381)رضایی 
 .( 250-249صص

آیات   خلقت    در  قرآنبررسی  چگونگی  مورد 
 انسان 
شناسی در بسیاری از ی انسانجا که مسألهاز آن
به    قرآنآیات   مفسران  است؛  توجّه  مورد  کریم 

و انسان    بحث  خلقت  آیات  پیرامون  بررسی 
پاره پرداخته در  و  نتیجه اند  موارد  تالش ای  ی 

اند، و  تفسیری خود را با داروینیسم تطبیق داده
آیات   درنهایت به تعارض یا قبول آن قائل شدند.

به  و  موجودات  خلقت  به  انسان  مربوط  خصوص 
 شوند: طور کلی به سه دسته تقسیم میبه



 

533 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 ی انسان آیات بیانگر منشأ حیات یا خلقت اولیه

از   مختلف  قرآن آیاتی  تعابیر  به  )تراب،    کریم 
بر  تصریح  فخّار(  صلصال،  حمأمسنون،  طین، 

 آفرینش انسان از خاك دارد:
خلقت   که  آیاتی  »تراب«  الف:  از  را  انسان 

»وَمِن آیاتِه أن خَلَقَکُم مُن تُرابٍ ثُمَّ إذا    داندمی
هاى او  »از نشانه  (؛20)روم/  أنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرونَ«

ناگاه  این است که شما را از خاك آفرید، سپس به 
در انسان و  شدید  گسترش    هایى  زمین  روى 

تُرابٍ«   .یافتید« مُن  »خَلَقَکم  مفسران  برخی 
پدر  را» یعنی  نمودند؛  تفسیر  مِنه«  أباکُم  خَلَقَ 

ریشه و  نه  شما  آفرید  خاك  از  را  اصلیتان  ی 
؛  254  ، ص5  ش، ج1366)بروجردی،    خودتان را

عبدالعظیمی،  حسینی  ج  1363شاه  ،  10ش، 
آل 281ص ج1382غازی،  ؛  ص4ق،  ؛  442، 

ص1408سعدی،   این766ق،  به  باتوجه  که (. 
به  و  مفاجات  حرف  اتّ»إذا«  ناگهانى  معناى  فاق 

است و در تقدیر چنین است: سپس ناگهان زمانى 
آمد که شما انسان شدید و در روى زمین انتشار  

)قرطبی،   ج1364یافتید  ص14ش،  ؛  17، 
(؛ بنابراین آیه  468  ، ص8ش، ج1372طبرسی،  

از  اشاره مراد  بلکه  ندارد،  تدریجی  خلقت  به  ای 
انسان هاست. علّامه طباطبایی  آن، خلقت دفعی 

جهت م این  از  را  خاك  از  انسان  خلقت  از  راد 
زمین  می  به  باألخره  بشر،  افراد  خلقت  که  داند 

پیدایش انسان؛   شود؛ زیرا مراتب تکوّن و ختم مى 
ی نطفه، علقه، مضغه، و مراتب بعد از آن، از مرتبه

غذایى زمین است که پدر و مادر سرانجام از مواد
پدر و  صلب    کنند و فرزند درشخص تغذیه می

مادر رشد مى  از رحم  انسان  پیدایش  کند، پس 
،  16  ق، ج  1390)طباطبایی،    عناصر زمین است

)ع( چنین آمده    (. در حدیثی از امام باقر165  ص
»أن  تراب  من  قبضۀ  قبض  جل  و  عز  اهللاست: 

  الماء  علیها  فصب  ع  آدم  منها  خلق  التی  التربۀ
  صب   ثم   صباحاً  أربعین   ترکها  ثم  الفرات  العذب

  صباحا   أربعین  فترکها   األجاج  المالح  الماء  یهاعل
  شدیداً   عرکاً   فعرکها  أخذها  الطینۀ  اختمرت  فلما

ج1407)کلینی،    کالذر«  فخرجوا ص 2ق،  ؛  7، 
طبق این روایت   .(39  ، ص2ق، ج1380عیاشی،  

حضرت  که  زمینی  خاكِ  مشتی  متعال  خداوند 
)ع( را از آن آفرید، برگرفت. سپس روی آن    آدم

حال خود رها کرد. آب گوارا ریخت و چهل روز به
سپس روی آن، آب شور و تلخ ریخت و چهل روز 

که گِل، خمیر شد،  حال خود رها کرد و هنگامی به
انسانی در آورد.به مَ  صورت  عِیسى »إِنَّ  عِنْدَ    ثَلَ 

کُنْ   لَهُ  قالَ  ثُمَّ  تُرابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  آدَمَ  کَمَثَلِ  اللَّهِ 
(؛ مَثَل عیسى در نزد خدا، 59عمران/)آل  «فَیَکُون

و  آفرید،  خاك  از  را  او  که  است؛  آدم  همچون 
فوراً  هم  او  باش!«  »موجود  فرمود:  او  به  سپس 

شد.   آیهموجود  خلقت  در  کیفیت  شریفه،  ی 
عیسیحضر آدم  ت  خلقت  به  تشبیه   )ع(  )ع( 

صورت بوده  )ع( به این  شده، و کیفیت خلقت آدم
که خداوند متعال، اجزایى از خاك را جمع نمود 

و  و فرمان داد: »باش«  به آن  آن خاك،    سپس 
صورت و سیرت یک بشر تمام عیار،  بالفاصله به 

این بدون  یافت؛  شده  تکوّن  متولّد  پدرى  از  که 
ج1390ی،  )طباطبای  باشد  ص3ق،  ؛  333، 

»قالَ لَهُ کُنْ«؛    .( 178، ص1ق، ج1412طبرسی،  
کند؛ یعنی خلق تدریج داللت مى  بر فوریت و عدم

به  آدم است  )ع(  بوده  ناگهانی  و  دفعی  صورت 
بنابر  (.  334، ص 3ق، ج 1390طباطبایی،  ) البته 

ی مذکور، نوع  اتّفاق مفسّران، مراد از آدم در آیه
اس بلکه  نیست؛  برایاولین انسان  معرفه  و  عَلم  م 

شعوری است که خداوند متعال وی را  انسان ذی 
نمود خلق  خاك  ج1430)جرجانی،    از  ،  1ق، 

آیات   (.208، ص3ق، ج1412؛ طبری،  404ص
به   که  است  موجود  وحی  کالم  در  نیز  دیگری 

به  اما  دارد،  اشاره  تراب  از  انسان  جهت خلقت 
می  بسنده  موارد  همین  ذکر  به  شود اختصار 

فاطر/5، حجّ/37)کهف/ غافر/11،    ماده   در  (.67، 
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  پدید   انفعالها   و   فعل  و  تحوالت  ،«تراب »  اصلى
 صورتبه   و  شده  وارد  آن  بر  «کن»  امر  تا  آمده،

یافته  انسانی   کُنْ   لَهُ  قالَ  »ثُمَّ :  است  تکامل 
تکوینی   استمرار  «فکان »  جاى به  فیکون.  فَیَکُونُ«

می  نشان   دیگر  مانند   آدم،  آفرینش  در.  دهدرا 
  بعد:  دارد  وجود  بعد  دو  طبیعت،  جهان  هاى پدیده
  و   است  طبیعت  مواد  دیگر  و  خاك  از   که  مادى 

  و   صورت  و  است  فاعلى  قدرت  از  که  امرى   بعد
)طالقانی،    بردمى   پیش  و  بخشدمى   کمال

  و   حکمت  و  علم  و  اراده  .(164، ص5ش، ج1362
  زمین  خاك  از  که  نمود  اقتضا   قدرتش  و  بصیرت

  داشتن  سابقهبى  را  زنى  و  مرد  واحده  عنصر  از  و
  وجود به   منشأ  و  مبدء  را  آنان  و  بیافریند  مادر  و  پدر

)انصاریان،    دهد  قرار  زن  و  مرد  میلیاردها  آمدن
ی مورد بحث، تسویه  در آیه  .(4، ص 8، ج1393

صورت که  انسان، تعدیل اعضاى وی است؛ به این
تکمیل شود تا اعضاى بدن او با یکدیگر ترکیب و  

از به انسان تمام عیار درآید، و مراد  صورت یک 
را  او  که  معناست  بدین  آن،  در  روح  دمیدن 

دهد قرار  زنده  ق،  1390)طباطبایی،    موجودى 
ص 17ج   انسان   آفرینش  ترتیباین   به  . (224، 

  هم به   "تیره  گل  "و  "خدا  روح  "پذیرفت،  پایان
سابقه قدم به  بى  و  عجیب  موجودى   و  آمیختند، 

نزولی او،   و   صعودى   قوس  که  رصه هستی نهادع
موجودى   انتهابى   که  العادهفوق  استعداد  با  بود؛ 
  باشد   "اللهىخلیفۀ"  مقام  شایسته  توانستمى 

 (. 337، ص19ش، ج 1371)مکارم شیرازی، 
 داند ب: آیاتی که خلقت انسان را از »طین« می

؛  11؛ صافات/12)مؤمنون/  کریم  قرآندر آیاتی از  
از »طین« 71-72ص/ انسان  آفرینش  بیان  به   )

آیه: مانند  است؛  شده  رَبُّکَ   تصریح  قالَ  »إِذْ 
فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ    لِلْمَالئِکَۀِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ،

ساجِدِینَ« لَهُ  فَقَعُوا  رُوحِی  مِنْ  فِیهِ   نَفَخْتُ 
به72-71)ص/ »و  هنگامى (؛  بیاور  که  خاطر  را 

از  پروردگار را  بشرى  من  گفت:  فرشتگان  به  ت 

را نظام بخشیدم و  که آنهنگامى   آفرینم.گل مى 
سجده   به  او  براى  دمیدم،  آن  در  خود  روح  از 

 واژه  -1نکات قابل توجّه آیات عبارتند از؛  .  «افتید
تکرار   آیات  این  در  که  آن،  مشتقات  و  »خَلق« 

گیری، معنای تقدیر، اندازهشده است. »خلق« به
چنین در  تدبیر و نظم مستقیم در امور است. هم 

که این  نوآفرینی و ایجاد شیء است؛ بدون  معنای 
سابقه  شیء  دو آن  هر  باشد.  داشته  وجودی  ی 

این در  خلق معنا  برای  زیرا  است؛  مدنظر  جا 
  گیری آن شیء است هرچیز، نیاز به تدبیر و اندازه

،  1374؛ راغب،  120، ص13ق، ج1414)زبیدی،  
ص1ج قرشی،  632،  ج1371؛  ص2،   ،293.)  
می به همنظر  و  خالِقٌ«  »إِنِّی  عبارت  چنین  رسد 

ی جسم انسان داللت  »فَإِذا سَوَّیْتُهُ« برخلقت اولیه 
دارد کهبه تدریج و در طول زمان صورت گرفته؛  

آورى  ابتداء، خلق صورت گرفته که همان جمع
آن در  تدبیر  و  در اجزاء  سپس  است.  بوده  ها 

گرفته، که مراد از آن، عد، تسویه صورتی بمرحله
تنظیم اجزاء و نهادن هر جزیى در جاى مناسب  

داده  خود است، و پس از این مراحل، نفخ روح رخ
از  دیگر  آیات  با  عبارات  این  بنابراین،  است. 

)آل    قبیل»خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ«
عبارت »ثُمَّ قالَ    (، منافاتی ندارد؛ زیرا59عمران/

لَهُ کُن فَیَکونُ« ناظر به جسم و بدن انسان نیست،  
 بلکه ناظر به ایجاد روح، یعنى نفس انسانیت است

ج1390)طباطبایی،  ص 12ق،  نکته 155،  ی (. 
این بهدیگر  »بشَر«  کلمه  است  که  انسان  معناى 

به  »بشره«  از  آن  اصل  پوست  که  ظاهر  معنای 
انسان تنها موجودی    شده، و از آن جهت کهگرفته 

است که برخالف سایر حیوانات، ظاهر پوست او 
نمایان بوده و با پر و کرك و پشم پوشیده نشده  
است   گرفته  تعلّق  »بشر«  نام  وی  به  است، 

ج1390)طباطبایی،   ص17ق،  در   (.224، 
)ع( در مورد خلقت انسان    حدیثی از امام صادق

 جل  و  عز  اهلل  از »طین« چنین آمده است: »إن 
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  الطین   على   الماء  أرسل   ع  آدم  یخلق  أن  أراد  لما
  ثم   بیده  فرقتین  فرقها   ثم  فعرکها  قبضۀ   قبض  ثم

،  2ق، ج1407)کلینی،    «یدبون  هم  فإذا  ذرأهم
بحرانی،  7ص ج1374؛  ص4ش،  طبق  885،   .)

  که خداوند متعال حضرت آدم این روایت، هنگامی
بر آب  آفرید،  را  سپس  )ع(  ریخت،  خاك  روی 

 ها را آفرید. برگرفت و از آن انسان مشتی از آن
ج( آیاتی که خلقت انسان را از »حَمَأ مَسنون،  

 داندصلصال، فخّار« می
حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصالٍ  مِنْ  الْإِنْسانَ  خَلَقْنَا  لَقَدْ  »وَ 

، ...، وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَۀِ إِنِّی خالِقٌ بَشَرا مَسْنُون
، فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ  حَمَإٍ مَسْنُونمِنْ صَلْصالٍ مِنْ  

ساجِدِینَ« لَهُ  فَقَعُوا  رُوحِی  مِنْ  - 26)حجر/  فِیهِ 
اى )همچون (؛ »ما انسان را از گِل خشکیده 29

شده    سفال( که از گِل بدبوى )تیره رنگى( گرفته 
)به و   ... آفریدیم!  هنگامى بود  بیاور(  که خاطر 

: »من بشرى را از  پروردگارت به فرشتگان گفت 
بدبویى گرفته شده،  گِل خشکیده  گِل  از  که  اى 

که کار آن را به پایان رساندم،  آفرینم. هنگامىمى 
و در او از روح خود )یک روح شایسته و بزرگ(  

مقصود از .  دمیدم، همگى براى او سجده کنید.«
انسان  خلقت  ابتداى  الْإِنْسانَ«،  خَلَقْنَا  لَقَدْ  »وَ 

ی خلقت انسان از جاى دیگر درباره  است، زیرا در
فرماید: »وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ ثُمَّ  گِل مى 

ماءٍ مَهِینٍ - 8)سجده/  جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَۀٍ مِنْ 
آیه  .(7 را بنابراین،  انسان  نوع  ی شریفه، خلقت 

کند؛ زیرا خلق کردن اولین موجودى که بیان مى 
آبقیه  از  افراد  مى ی  منشعب  به ن  نحوی  شوند، 

همه نمودن  آنخلق  )طباطبایی،  ی  هاست 
ج1390 ص12ق،  هرچند    قرآنآیات    (. 154  ، 

ی صورت مستقیم و صریح، درصدد بیان مسأله به
آیات  ظواهر  ولی  نیست،  انواع  ثبوت  یا  تکامل 

با آدم  سازگارتر   مسأله  خلقت  مستقل  خلقت 
اما   در  قرآناست،  جاندارا  کریم  سایر  ن، مورد 

است نموده  اختیار  شیرازی،   سکوت  )مکارم 

الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ    »خَلَقَ  (.587ش، ص1386
گِل 14)الرحمن/  کَالْفَخَّارِ« از  را  »انسان  (؛ 
آفریدخشکیده  سفال  همچون  بررسی  .  .«اى  با 

دیگر آیات  و  فوق  نتیجه  33)حجر/   آیات  این   )
اولیهحاصل می  از شود که خلقت  انسان  نوع  ی 

؛  516، ص6، ج1372)طبرسی،  خاك بوده است
؛ فیض  670، ص2ش، ج1373شریف الهیجی،  

؛ حقی بروسوی، 112، ص3ق، ج1415کاشانی،  
را  .  (463ص  4تا، جبی  انسان  از  مراد  نیز  برخی 

آدم  حضرت  شخص  و  عَلَم    دانندمی  )ع(  اسم 
ج1415)آلوسی،   ص 27ق،  بن  105،  مقاتل  ؛ 
ج1423سلیمان،   ص4ق،  مراغی،  196،  تا، بی ؛ 

مغنیه،  111، ص27ج ؛  207، ص7ق، ج1424؛ 
فرماید:  (؛ زیرا مى57، ص6ق، ج1382غازی،  آل

  «. اما همین خلقت حضرت آدم »خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ
مذکور،   خاك  است:  مراحلی  دارای  خود  )ع(، 

«، سپس  آمد: »وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ صورت گِل دربه
حمأ تا  شد  گذاشته  کنار  مدّتی  گِل  گردید   آن 

بدبو( و  متعفن  سیاه  ق،  1409)فراهیدی،    )گِل 
خالص 312، ص 3ج و  و خشک  سپسصلصال   ،) 

(، یا فخّار و مانند  406، ص5، ج1375)طریحی،  
سفّال  مخصوص  و  پخته  )زبیدی، گِل  شد  گری 

،  2ق، ج1410و موسی،    342، ص7ق، ج1414
به   (. 1019ص می بنابراین  در   رسدنظر  تناقضى 

وجود ندارد؛ زیرا حاالت   قرآناین تعابیر مختلف  
اولیه خلقت  مى مختلف  بیان  را  انسان  دارد  ی 

ج1372)طبرسی،   ص 6ش،  مجموع    (.516،  از 
می  مستفاد  فوق، چنین  که خلقت  مطالب  شود 

آناولیه یا  انسان،  نوع  آنی  برخی  را خلقت چه 
آدم )حضرت  بشر  افراد  از  خاصی  )ع((   شخص 

بررسی  می  مورد  جهت  دو  از    - 1است:  دانند؛ 
صورت که  خلقت تدریجی انسان اوّلیه است؛ بدین

این خلقت صورت می گیرد: تراب، طی مراحلی 
ترتیب طین، حمأ مسنون، صلصال و فخّار، که به 

شده  حاصل  تدریج  تدریجی  و  خلقت  این  و  اند 
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است.   انسان  جسم  به  دیگر،   -2مربوط  جهت 

مربوط به نفخ و دمیدن روح در وجود انسان است 
گرفته  س از خلقت تدریجیِ گذشته صورت که پ
ظاهر این دسته    اما   صورت دفعی بوده است.و به

 آیات بیانگر آن است که نوع انسان )هرچند در 
دارد(، وجود  تدریجی  خلقتش،  خلقت   مراحل 

که  وضعی بالواسطه از خاك داشته است؛ نه این
یافته  باشد.تکامل  دیگری  موجود  مورد   ی  در 
آیه »نصّ« بوده و صراحت   )ع( نیز،  حضرت آدم
این بر  نه  دارد  است؛  از خاك  ایشان،  که خلقت 
 ی موجود دیگر. تکامل یافته 

 آیاتِ بیانگر خلقت انسان از »ماء«
برخالف آیات گذشته که خلقت انسان را از خاك 

شمرد؛ برخی دیگر از آیات، خلقت انسان را برمی 
می »ماء«  طارق/20)مرسالت/   دانداز  ؛  6؛ 

ظاهر با آیات گذشته در تناقض  که به  (54فرقان/
فَمِنْهُمْ مَنْ  »  است: اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّۀٍ مِنْ ماءٍ  وَ 

رِجْلَیْنِ    بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلى   یَمْشِی عَلى
 یَخْلُقُ اللَّهُ ما یَشاءُ  أَرْبَع   وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلى 

(؛ »و خداوند 45)نور/   ءٍ قَدِیرٍ«کُلِّ شَیْ   عَلىاللَّهَ    إِنَّ
از آبى آفرید؛ گروهى از آنها بر هرجنبنده  اى را 

روند، و گروهى بر دو پاى خود، شکم خود راه مى
روند؛ خداوند هرچه  و گروهى بر چهار پا راه مى 

مى  بخواهد  همه را  بر  خدا  زیرا  چیز آفریند، 
از  .  تواناست« آیه، سخن  ابتدای  اصل خلقت  در 

یادآور  را  نکته  این  آیه،  ظاهر  ماءٍ«.  »مِن  است: 
خلقت،  می  ابتدای  در  متعال  خداوند  که  سازد 

جنبندگانی از آب پدید آورده که در ظاهر همه 
بوده به  یکسان و در حدّ جنبندگانی  اند، سپس 

زمان   باگذشت  و  یافته  شکل  تغییر  زمان،  مرور 
یافته  بهتکامل  از  اند؛  برخی  که  بر  نحوی  آنان 

شکم، و برخی بر دو پا و برخی نیز بر چهارپا راه  
نه می  تدریجی  تکامل  و  تغییر  این  تنها  روند. 

سازد؛ بلکه مشکلی در خلقت موجودات وارد نمی
نشان از علم و قدرت و حکمت الیزال الهی دارد: 

عَلى» اللَّهَ  شَیْ  إِنَّ  قَدِیرٍ«.کُلِّ  می به  ءٍ  رسد  نظر 
نهآیه شریفه  نظریهی  و  داروینیسم  با  ی تنها 

تکامل انواع در تصادم نیست، بلکه در بیان اشاره  
است.  خلقت  اصل  شَیْ   به  کُلَّ  أَحْسَنَ  ءٍ »الَّذِی 

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ   وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِین   خَلَقَهُ
مَهِینٍ« ماءٍ  مِنْ  سُاللَۀٍ  »او (8-7)سجده/  مِنْ  ؛ 

ت که هرچه را آفرید نیکو آفرید؛ همان کسى اس
آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد، سپس نسل    و

.  قدر آفرید.«اى از آب ناچیز و بىاو را از عصاره
این آیه بیان گویایی است بر رفع تعارض و تناقض  
این دسته از آیات با آیات قبل که خلقت انسان 

 خَلْقَ دانست؛ زیرا در ابتدای آیه: »بَدَأَرا از گِل می
گِل   الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ«، به بیان خلقت انسان از

اشاره دارد که مراد از آن خلقت نوع انسان است؛  
یعنی مبدأ پیدایش نوع انسان از گِل بوده است و  

میهمه منتهی  وی  به  افراد  به  ی  اما  شوند. 
ی ذیل آیه: »ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَۀٍ مِنْ  قرینه

ت  مقدار و پسمَهِینٍ«، نسل ایشان از آبی بی  ماءٍ
آفریده شده  ناتوان(  و  راه    اند؛)یا ضعیف  از  زیرا 

از این    اند.تناسل و تولد از پدر و مادر پدید آمده 
شود که منظور از تعبیر لطیف چنان برداشت می 

مبدأ خلقت انسان، همان اولین فردى است که  
از آبى   ها کهاز گل خلق شده، نه فردفرد انسان

شده بى  خلق  مقابلهمقدار  از  »بدء  اند.  بین  ی 
به  »نسل«  و  می خلق«  استفاده  که  خوبى  شود 

مراد از انسان نوع آن است، که ابتداى خلقت وی  
)طباطبایی،    از گِل، و نسل وی از آب مهین است

ج1390 صص16ق،  برخی  250-249،  اما   .)
دانند  »ماء« را همان نطفه و منی جنس مذکّر می 

برخی معتقدند که مراد از آن همان آبی است    و
،  1372شود )طبرسی،  چیز از آن زنده می که همه

بیانگر    ی »ثمَّ«(. واژه 715، ص7؛ ج 234، ص7ج
زمانى است، و معناى عبارت چنین   تراخی و بُعد

زمانی،   مدّت  گذشت  از  پس  خداوند  که:  است 
 ی والدت انسان را از طریق جدا شدن و ازعصاره
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ض دادآبى  قرار  حقیر  یا  )طباطبایی،    عیف 
ج1390 صص16ق،  نظر  به   (.249  - 250، 

آیهمی  تدریجی رسد  خلقت  بر  نیز  شریفه  ی 
خلقت   بیان  از  پس  زیرا  دارد؛  داللت  موجودات 

ها از آب و بر اثر  ی نوع انسان، به تکامل آناولیه
گذشت زمان اشاره دارد و این همان چیزی است 

نظریه  تدریجیکه  تکامل  آن  ی  بیان انواع  را 
هیچمی  آیات  از  دسته  این  بنابراین  گونه  دارد. 

ی داروین نداشته و بلکه این ناسازگاری با نظریه
 نماید. نظریه را تقویت می

 آیاتی که به مراحل جنینی انسان اشاره دارد
کریم، به دفعات توجّه    قرآنیکی از مواردی که  

  دقّت و تفکّر ها را به آن جلب نموده است؛  انسان
به است؛  انسان  احوال جنینی  به گونه در  که  ای 

انعقاد  از  انسان  تدریجی  تکامل  مراتب  تشریح 
دارد: اشاره  آن  از  بعد  حتّی  و  توّلد  تا   نطفه 

فاطر/67)غافر/ خَلَقْنَا    ...(.  و  5حج/  ؛11؛  لَقَدْ  »وَ 
فِ نُطْفَۀً  جَعَلْناهُ  طِینٍثُمَّ  مِنْ  سُاللَۀٍ  مِنْ  ی  الْإِنْسانَ 

الْعَلَقَۀَ   فَخَلَقْنَا  عَلَقَۀً  النُّطْفَۀَ  خَلَقْنَا  ثُمَّ  مَکِینٍ  قَرارٍ 
مُضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَۀَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً  
أَحْسَنُ  اللَّهُ  آخَرَفَتَبارَكَ  خَلْقاً  أَنْشَأْناهُ  ثُمَّ 

ز ؛ »و ما انسان را ا(14-12)مؤمنون/  الْخالِقِین«
اى در  اى از گِل آفریدیم، سپس او را نطفهعصاره 

سپس نطفه    [ قرار دادیم،قرارگاه مطمئن ]رحم
صورت [ و علقه را به صورت علقه ]خون بسته را به

[ و مضغه  مضغه ]چیزى شبیه گوشت جویده شده 
به استخوانرا  بر  صورت  و  درآوردیم؛  هایى 

آناستخوان سپس  پوشاندیم؛  گوشت  را ها 
که  اى دادیم؛ پس بزرگ است خدایىش تازهآفرین

است« آفرینندگان  تفاسیر    .بهترین  به  نگاهی 
شیعه و سنّی بیانگر این واقعیت است که در میان  
تفاسیری وجود دارد که در تفسیر  تفاسیر،  این 
این آیات، رعایت اجمال و اختصار را نموده و از  

اند بیان بسیاری از مطالب و مفردات آیات گذشته 
تنها به نقلی از تفاسیر دیگر،   در برخی موارد،  و

شده اشاره گذرا  بی   است  ای  ج)طوسی،  ،  7تا، 
ج1418بیضاوی،    ؛ 353ص ص4ق،  ؛ 83، 
ج1419کثیر،  ابن ص5ق،  سیدقطب،  406،  ؛ 

، 12، ج1364؛ قرطبی،  2458، ص4ق، ج 1425
و   486، ص14ق، ج 1390؛ طباطبایی،  109ص
ص 15ج مفسّری  (.22،  برخی  بیان  در  نهایت  ن 

بدین  مؤمنون  که آیات سوره  است  این    گونه  در 
  شده است:   کار بردهآیات چند نوع حرف عطف به

مواردى که با »ثُمَّ« عطف شده که در این موارد  
معطوف با معطوفٌ علیه مغایرت کامل دارد، مانند  
سه جمله: »ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَۀً« و»ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ  
عَلَقَۀً« و»ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ«، و مواردى که با 

آن در  مغایرت  که  شده  عطف  دیده »فاء«  ها 
جملهنمی سه  مانند  الْعَلَقَۀَ  شود؛  »فَخَلَقْنَا   :

و عِظاماً«  الْمُضْغَۀَ  »فَخَلَقْنَا  »فَکَسَوْنَا    مُضْغَۀً«، 
)طباطبایی،   لَحْماً«  ج1390الْعِظامَ  ،  15ق، 

برخی    (.15، ص18ق، ج1415آلوسی،    ؛26ص
اند که »ثُمَّ« نیز به این حدّ از تفسیر اکتفا نموده

نظام   که  است  این  مراد  و  است  تراخى  حرف 
سلسله  حضرت  خلقت  آفرینش  از  پس  بشر،  ی 

)ع( تغییر یافت و از طریق تناسل مقرّر شد؛    آدم
ی تناسلى مرد در رحم زن ریخته شده  زیرا ماده

استقر آن  در  میو  به ار  سپس  و  تدریج  یابد 
دهد رشد نهاده و تحوّالتى در نظام آن رخ مى بهرو

همدانی،   ج 1404)حسینی  ص11ق،  و  242،   )
ی دیگر )که با »ثُمَّ« انتقال از یک دوره به دوره 

ذکر گردیده( جهت تکمیل نیازمند گذشت زمان  
عاشور،   )ابن  است  ج1420طوالنی  ،  18ق، 

مفردات  20ص دقّت در  با  به(.  آیات،  خوبی این 
می  و  روشن  تراخی  جهت  »ثُمَّ«  که  شود 

و  دهنده نشان معطوف  بین  فاصله  نوعی  ی 
سوره  آیات  در  هرچند  و  است  علیه  معطوفٌ 
با »فاء« صورت  بین سه مرحله، عطف  مؤمنون 
حجّ،  و  غافر  و  فاطر  آیات  در  اما  است؛  گرفته 
همین مراحل با حرف تراخی »ثُمَّ« برهم عطف  



 

538 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
تدریجی اند  شده  تکامل  و  تغایر  برای  همین  و 

در تفسیر کبیر، ذیل آیات   کند. انسان کفایت می 
نُه مرحله شریفه را دارای  انسان  ی فوق، خلقت 

ی دیگر متفاوت داند که هر مرحله با مرحلهمی 
ی قبل است که  است و هر مرحله تکمیل مرحله

،  23ق، ج1420)فخررازی،    دهدتدریج رُخ می به
بیان خلقت انسان از خاك )در آیات  (. در  265  ص

برخى  خلقت   فوق(،  آن،  از  مراد  که  معتقدند 
)ع( است، چون هرشیء به    پدربزرگ ایشان آدم

،  1372)طبرسی،    شوداصل خود نسبت داده مى
ص 8ج آن 403،  از  مقصود  یا  خلقت  (،  بیان  را، 

)همان(.   اندتنهایى بیان نموده)ع( به  حضرت آدم
گفته   بعضى  همه   اند:نیز  خلقت  مراد، 
طور اجمال و تفصیل؛ به این  هاست، اما بهانسان

ها از خاك معنا که هم به خلقت اجمالى انسان
)ع( اشاره دارد و هم    در ضمن خلقت حضرت آدم

است،   نطفه  از  که  ایشان  تفصیلى  خلقت  به 
نُطْفَۀٍ«چنان مِنْ  تا،  )کاشانی، بی   که فرمود: »ثُمَّ 

آیات  (.  435، ص7ج این  معتقد است که  علّامه 
خداى   که  دارد،  اشاره  انسان  خلقت  به  شریفه 

نخست وی را از خاك آفرید که مبدأ دور   متعال 
مى  منتهى  آن  به  او  خلقت  و  است،  شود. وی 

سپس او را از نطفه که مبدأ نزدیک اوست خلق 
ج1390)طباطبایی،    نمود یا 25، ص17ق،  و   )

ین است که تکوین  مراد از خلقت ایشان از خاك، ا
است و   ی پدران از مواد بسیط زمین بودهنطفه 

می  منتهی  خاك  صبه  )همان،    (. 347شود 
ی حائز اهمیت دیگر در آیات سوره مؤمنون،  نکته 

این   که  است  آخَرَ«  خَلْقاً  أَنْشَأْناهُ  »ثُمَّ  عبارت 
از  بعد  و  گذشته  مراحل  از  فاصله  با  نیز  مرحله 

طبقآن است.  گرفته  صورت  از   ها  جمعی  نظر 
مفسّران، این مرحله اشاره به نفخ روح در انسان 

یک به  و  دفعی  آن  وجود  که  و  دارد  است  باره 
)طیب،   ندارد  راه  آن  در  ج1369تدریجی   ،9  ،

تهرانی،  369ص صادقی  ج 1406؛  ،  20ق، 

سبزواری،  225ص ج1419؛  ص 1ق،  ؛  347، 
ج1375قرشی،   ص7،  برخی   (.110،  در  علّامه 

لقت دفعی موجودات دارد؛ اما  آیات، اعتقاد به خ
خصوص در مواردی که حرف در موارد دیگر )به

به »ثُمَّ«  تمامی تراخی  بیان  از  است(؛  رفته  کار 
صرف  بحث  به  مربوط  در  مطالب  و  نموده  نظر 

بیان   قبلی  نظر  نظر دیگری خالف  موارد  برخی 
رسد با توجّه به مطالب دالّ  نظر می به   نموده است.

از  بر مراحل تکوین جن انسان، غیر  ین و خلقت 
می  مشاهده  روح،  مراحل نفخ  این  که  شود 

فاصله به با  تدریج،  و  و  ترتیب  زمانی مشخص  ی 
می  رخ  مطلب معینی  این  منکر  کسی  و  دهد 

نیست؛ اما کالم برخی از مفسران از صراحت بر 
این  بنابراین  است.  مانده  قاصر  مهم  مطلب  این 

ا تدریجی  تکامل  بر  نیز  آیات  از  نواع؛ دسته 
خصوص انسان داللت دارد و این همان چیزی به

دارد و روشن است که داروینیسم آن را بیان می
ی تکامل تدریجی انواع با این شود که نظریهمی 

گونه تصادمی نداشته و  دسته از آیات الهی هیچ
فوق   آیات  از  بسا در تسالم و تأیید یکدیگرند.چه

نمود    اشتچنین برد  توانو برخی آیات دیگر می 
 زمین  کره  در  پیدایش   از  پس  انسان   زندگى  که
 هیچ  بدون  مرحله  یک  است  داشته   مرحله   دو

  برانگیخته   مردم  بین  از  «آدم»  بعد  و  بوده  پیامبرى 
شد:    آغاز  پیامبران  و  دین  با  انسان  زندگى  و  شد

النَّبِیِّینَ   اللَّهُ  فَبَعَثَ  واحِدَۀً  أُمَّۀً  النَّاسُ  »کانَ 
بِالْحَقِّ  الْکِتابَ  مَعَهُمُ  أَنْزَلَ  وَ  مُنْذِرِینَ  وَ  مُبَشِّرِینَ 

فِیه اخْتَلَفُوا  فِیمَا  النَّاسِ  بَیْنَ  ...«    لِیَحْکُمَ 
(؛ مردم )در آغاز( یک دسته بودند، )و 213)بقره/

به نداشت.  وجود  آنها  میان  در  تدریج تضادّى 
و  اختالفات  و  آمد  پدید  طبقات  و  جوامع 

حال( ها پیدا شد، در اینى در میان آنتضادهای
خداوند، پیامبران را برانگیخت، تا مردم را بشارت 

به  که  آسمانى،  کتاب  و  دهند  بیم  حق  و  سوى 
مى آندعوت  با  میان کرد،  در  تا  نمود،  نازل  ها 
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»وَ  .  چه اختالف داشتند، داورى کندمردم، در آن

 یُذْهِبْکُمْ وَ یَسْتَخْلِفْ  رَبُّکَ الْغَنِیُّ ذُوالرَّحْمَۀِ إِنْ یَشَأْ
قَوْمٍ   ذُرِّیَّۀِ  مِنْ  أَنْشَأَکُمْ  کَما  یَشاءُ  ما  بَعْدِکُمْ  مِنْ 

)انعام/ بى 133آخَرِینَ«  پروردگارت  و  و  (؛  نیاز 
ی کسى ظلم و ستم  مهربان است )بنابراین درباره

ایننمى بلکه  نتیجه کند؛  را   ی ها  خود  اعمال 
بخواهد  مى  اگر  را مىهمهگیرند(.  بَرد و ی شما 

جاى شما هرچه بخواهد )و هرکس  بعد از شما به
طور که شما  سازد؛ همانرا بخواهد( جانشین مى 

به دیگرى  اقوام  نسل  از  آورد.را  یَشَأْ    وجود  »إِنْ 
 یُذْهِبْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ وَ یَأْتِ بِآخَرِینَ وَ کانَ اللَّهُ عَلى 

(؛ اى مردم اگر او بخواهد 133ذلِکَ قَدِیراً« )نساء/  
جاى  برد و افراد دیگرى را )بهشما را از میان مى

 آورد و خداوند توانایى بر این کار دارد.شما( مى 
 و. )است   نبوده  زمین  روى  انسان  اولین  آدم  پس
)رضایی    (است  سازگار  داروین  تکامل  نظریه  با  این

ص1381اصفهانی،    على   اللّهآیت  ( 268ش، 
اصفهانی،    لىاردبی  مشکینى  ش،  1375)رضایی 

صقرآن  در  تکامل»  کتاب  در  (344ص  ،20 ،
  کند،مى   سعى  «چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالمی

  انسان،   خلقت   به  مربوط   آیات  از  علمى  تفسیر  یک
 نظریه  با  ،قرآن  آیات  ظواهر  تعارض  و  کند  ارائه

 انسان  تکامل  مورد  در  نماید. ایشان  رفع  را  تکامل
  مطلبى   کریم،  قرآن  در: »گویدمى(  داروین  نظریه)

  این   شده  اثبات  و  معلوم  اعتقادى   اصل  برخالف
 مورد  مسئله  این   با  متضاد  اى آیه  و  دانشمندان

  و  گیاه در تکامل و تغییر  وجود یعنى آنها، تجربه
ش،  1375)رضایی اصفهانی،   است  نیامده  حیوان
سپس( 345-344صص   جَعَلْنا   وَ:  شریفه  آیه  . 

)انبیاء/30)انبیاء/  حَیٍ  ءٍشَیْ  کُلَّ  الْماءِمِنَ    (؛30( 
  از   یکى  را،  )از آب، هرچیزی را زنده گردانیدیم(

 تحمیل  بین  ایشان  دانند.مى  تکامل  اثبات  دالیل 
 و   ظواهر  از  صحیح  استفاده  یا  ،قرآن  بر  عقاید

بنابراین    )همان(.  گذارندمى   فرق  قرآن  نصوص
می به آدمنظر  میان    رسد خلقت حضرت  از  )ع( 

وانسان صورت  ها  انسان  پیدایش  از  گرفته بعد 
چه اشاره شد از ظاهر برخی آیات است و چنان 

نور/213  )بقره/  قرآن انعام/45  ؛  نساء/ 133  ،    ؛ 
)ع(    شود که حضرت آدمنیز استفاده می   (133

اوّلین انسان نیست و از میان جمعی که مثل او 
نسببوده  وی  خلقت  و  شده  برگزیده  به  اند  ت 

 خلقت انسان از نوعی تأخیر برخوردار بوده است.
است:   بوده  دوره  دو  شامل  بشر  زندگی  .  1گویا 

ی قدیمی که ظاهراً شامل چندین میلیون  دوره
سال از اوایل خلقت انسان است و در این دوره  
بشر فقط شکل و هیکل انسانی را داشته است و 

ز  یی تشخیص و تمدرعین حال مکلّف نبوده و قوّه 
به   نداشته و  بهاست  زمان  انسان مرور  صورت 

ها به  متمدّن تکامل یافته و در روند تکامل از آن
ی دوم با . دوره2شود.  »انسان نئوتردال« یاد می
آدم حضرت  می   برگزیدگی  شروع  و )ع(  شود 

به دوره  این  در  و واسطهانسان  تشخیص  ی 
کند؛ موظّف و مسئول است  اختیاری که پیدا می 

گردد. بنابراین ی تکامل فکری می وارد مرحلهو  
ابوالبشر نبوده    )ع(،   رسد که حضرت آدم نظر می به

اشاره  یا  تصریح  نیز  وحی  کالم  در  این  و  به  ای 
شناسی  امروزه نیز علم زیست   مطلب نشده است.

اند که موجودات زنده،  شناسی ثابت نموده و زمین 
یدا کرده  ها تکثیر پیافته و نوع آنتدریج تنوعبه

است و باالخره زمانی وجود دارد که حیات بشر 
آن شده از  شروع  تکامل به   و  جا  و  تدریج  یافته 

  صحّت   فرض  هرحال، براست. به   پیشرفت نموده
  انسان   اصل   گفته شود که  کهاین  و  داروین  فرضیّه

  و   حیوانات  از  میمون   اصل   و  است   میمون  از
  و   دریائى  حیوانات  به   تا  خود،  از  قبل   طبقات

  مبدأ   آنجا  و گفته شود  اوّلیه برسد،  هاى یاختهتک
 تکامل  اثر  در  حیات   سپس  و  است   بوده  حیات

  صدها   از  پس  تا  است،  گذارده  تکامل  به  مادّه، رو
  بشریّت   عالم   در  فعلى،  حیات  سال،  میلیون 

شود؛  صورتهب نگریسته    مطلب   این  کنونى 



 

540 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
بر  مادّیّون  گفتار  به  ارتباطی  را  خدا  انکار  مبنی 

  خداست؛   خالق  باشد،  آدم  از  انسان  اصل  ندارد. اگر
  باشد   میمون  انسان  اصل  اگر  و.  تاکنون  زمانآن  از
  خالق  هم  باز  سلّولها، تک  و  قبلى   طبقات  تا

)حسینی تهرانی،    حالتا به  زمانآن  از  خداست؛
( نکته قابل توجه این  108-107ق، صص1421

های اسالمی آموزهاست که نظریه تکامل انواع با  
منافاتی ندارد؛ زیرا این نظریه در حقیقت بیانگر  

است انسان  خلقت  اصفهانی،    چگونگی  )نجفی 
 .( 18ق، ص 1330

 
 گیری نتیجه 

می  نظر  نظریهبه  نظریه رسد  داروین،  در  ی  ای 
انواع   تدریجی  تغییر  در  مؤثر  علل  از  یکی  بیان 

مسأله اصل  مورد  در  بحث  نه  خلقت است  ی 
انو نظریهتکاملی  یک  اع  حدّ  در  تنها  داروین  ی 

ایده و  است  نرفته  آن  از  فراتر  و  بوده  ای  نظریه 
حوزه در  زیستاست  علم  هدف  ی  و  شناسی 

داروین، نشانه گرفتن علوم دینی نبوده است که  
زننده معرّفی  دین بخواهد آن را کفرآمیز وطعنه

نهایت هم که این نظریه بر علوم دینی  در  نماید.
و   دینی  علوم  با  تناقضی  و  تعارض  یابد؛  انطباق 
وحیانی ندارد؛ زیرا در بررسی آیات کتاب کریم 
موجودات  خلقت  که  گشت  دریافت  چنین  نیز 

دارای دو مرحله است؛ خلقت دفعی )که همان  
)ع( است )هرچند که مراحل   خلقت حضرت آدم

است( و نفخ روح در   خلق وی نیز دارای تدریج
واسطه و دفعی است( و هم بی موجودات که آن

چنین بیشتر آیات بر خلقت خلقت تدریجی. هم
ی تکامل تدریجی تصریح یا اشاره دارند و نظریه

به  نیز  بنابراین انواع  دارد؛  اشاره  قسمت  همین 
کریم   قرآنی آیات  مخالف هم نیستند. در مطالعه 

صل کلی دریافت  در مورد خلقت موجودات دو ا
هر می  که  موجودات  سلسله  پیوستگی  شود: 

ی موجود قبل آفریده شده است  خلقتی در زمینه 
تحت وو  جسمی  تکامل  راه  الهی  ربوبیت   تأثیر 

روحی را پیموده است و دیگر، برگزیدگی حضرت 
ها، و ایشان، اوّلین کسی  )ع( از میان انسان  آدم

تکلیف    ی تشخیص و اختیار واست که دارای قوّه
مقصود از بیان مراحل خلق و تکامل   بوده است.
)به خصوص مراحل جنینی( آن است که انسان 

و  بدیع  متوجّه حکمت  را  انسان  متعال  خداوند 
و  گرداند  خود  کامل  نعمت  و  عجیب  صنعت 

ای از علم و قدرت  ی تکامل انواع نیز، جنبه نظریه
می  مطرح  را  الهی  اینو حکمت  آن  و  که  نماید 

ای خلق نموده  گونهد متعال، موجودات را بهخداون
تفاوت با  سازگاری  ظرفیت  را که  محیطی  های 

چه بیان  این  و  باشند  به داشته  که  نفع  بسا 
 ی دینی تمام شود.اندیشه
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 کریم  قرآن اهمیت حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه 

 
 معصومه عزیزی

 

 ( masoume.azizi1991@gmail.com)نویسنده مسئول:  ارشد مدیریت جنگل، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانکارشناس 
 

 چکیده 
های اخیر، در دهه است.    و رشد و تعالی انسان  جامعه  پیشرفت هر  توسعه و  سازمحیط زیست سالم، زمینه داشتن  
های  تردید این بحران. بی شده اسات  مطرح   معاصر  ترین مسأله جهانمهم   عنوان، بهیمحیط زیست   هایبحران

کریم   قرآن  جویانه است.طلب و سلطه نگر، توسعه ی جهل عملی انسان و تفکرات مادی محیط زیستی، زاییده
به حقوق محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و رعایت اعتدال  به احترام نسبت    عنوان کتاب هدایت، انسان رابه

بهره  منابع،  در  این  از  و   و نموده است  غیب  ترگیری  از   منظور به   راقوانینی    اصول    محیط زیست مقرر  حفاظت 
با   قرآناین مطالعه با هدف بررسی اهمیت حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه    داشته است.

تدبر در آیات و استناد به کتب تفسیری و مقاالت پیشین در این حوزه انجام شده است. بر این اساس هدف  
گیری از منابع طبیعی از منظر  اهمیت محیط زیست و اصول بهره   های طبیعت،خداوند از توصیف عناصر و پدیده 

در هماه ابعااد   زیست  و محیط   یطبیع ، منابع  قرآنقرار گرفته است. از دیدگاه  بررسی    مطالعه وکریم مورد    قرآن
انسان در  ، بلکه خواست در آن تصرف کندطور که های بشری نیست، تا هریک از نسلملاک خاص هیچ ،خاود

مهمترین وظیفه انسان   .اطراف خود مسئولیت داردموجودات طبیعی و محیط زیست  چیز، از جمله  مقابل همه 
 . و اجتنااب از فسااد در آن است، احیا و حفاظت محیط زیست زمینو آبادانی اصالح  ، در قبال طبیعت

 
 طبیعی   ، محیط زیست، منابعقرآنکلمات کلیدی: 

 

 . مقدمه1
محیط زیست سالم یکی از مواهب الهی است که  

ت.  اس   نیازمندآن    خود به  رشد و تعالی  برای انسان  
محیط عوامـل    زیست  در  در محیطی  سالم 

. متاسفانه  قرار دارند  با یکدیگر  تعـادل اکولوژیکی
اصولی  برداری غیربهره انسان با  های اخیر،  در دهه

اعتدال از  خارج  تعادل    ،و  و  این  زده  بـرهم  را 
تخریب است. جهان    زیست  محیط  باعـث  شده 

، هوایی  آب و  مانند تغییرات  مسائلی  معاصر شاهد
زمـ کـره  شدن  گرسـنگی، یگرم  و  فقـر    ن، 

آتش  تخریب مراتع، کاهش  جنگلسوزی  و  و  ها 
  و   گسترش ریزگردهـا  زایـی،نوع زیستی، بیابانت

  ی و زیرزمینـ  سـطحی  هـای منـابع آب  آلـودگی
  اسـت   و ملـی  المللـیدر سـطوح مختلـف بـین

بحرانبی   (.1395)سپهری،   این  های  تردید 
زاییده زیستی،  و محیط  انسان  عملی  جهل  ی 

مادی  توسعهتفکرات  سلطهنگر،  و  جویانه طلب 
شهریاری،   و  )نبوی  واقع  (1393است  در   .

رویه از منابع طبیعی،  نامناسب و بی برداری  بهره 
ظرفیت  به  توجه  محیط  عدم  تحمل  قابل  های 

مهم   زیست همه  از  حقوق   ترو  نکردن  رعایت 
نادرست   بینش  در  ریشه  همگی  زیست  محیط 

نظر  ها  انسان از  زیرا  دارد،  طبیعت  به  نسبت 
رای تامین  تنها بمنابع طبیعی  بسیاری از افراد،  

بی خواسته نیازهای  و  انها  شده پایان  سان خلق 
محیط زیست  که به حقوق  است و آدمی بدون این

های موجود بر روی کره و نیز حقوق سایر انسان
هم  و  نسل زمین  آینده  چنین  کندهای  ،  توجه 

برداری  هر میزان دلخواه از آن بهره مختار است به 
  کند، اما غافل از این موضوع است که در نهایت، 

گیری متجاوزانه بهره این    پیامدهای ناگوارآثار و  
مصادیق بروز فساد در زمین است، در طی    از  که
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او خود  گریبان  طبیعی،  چرخه  خوا  یک  د هرا 

زمـین   وندخداجانشین  انسان  .  گرفت روی  بر 
فِى  »  اسـت جَاعِلٌ  إِنّى  لِلْمَلَئِکَۀِ  رَبُّکَ  قَالَ  إِذْ  وَ 

خَلِیفَ نماینده  جانشین    .(30/)بقره  «ۀًالْأَرْضِ  و 
بهب انسان  میودن  اقتضا  طبیعی  کـه  طور  کنـد 

در  امانتدار  تصرف  همانند  زمین  در  او  تصـرف 
باشد آ  امانت  در  او  نیعنی  به  شده، واگذار  چه 

ملک  زمین  . دار الهی عمل کنـدهمانند یک امانت 
  و این   ،همه بندگان او هستندها  انسانو    وندخدا

هیچ  به اسالم  دیدگاه  از  که  است  آن  معنـای 
ندار همیشـگی  و  مطلـق  مالکیـت   .دفـردی 

؛ داردقوانینی  مالکیت در بینش اسـالم، شرایط و  
پایدار قوانین  این   توسعه  و حفظ محیط    ضامن 

از  .استزیست   عبارتند  شرایط  این  از  :  برخی 
طبیعـت، بهره  از  بهینـه  و   برداری  آن  حفـظ 

هر از  ویرانیجلوگیری  و  خرابی    است  گونه 
محیط   یطبیعمنابع  .  (73:  1369غنیمی،  )   و 

خـود  زیست ابعـاد  همـه  خاص   ، در  ملـک 
طور که های بشری نیست، تا هریک از نسلهیچ

کند  تصرف  آن  در  اینخواست  از  الزمه رو  . 
 نماینده بودن انسان در زمین، تبعیت و پیروی او

از هر چیزی است که مالک و خالق زمین به آن 
و    ،کریم  قرآندیدگاه  از    نموده است.  امر زمین 

برای   رام گشته  بشر  منابع طبیعی آن  و  مسخر 
مَا فِی الْأَرْضِ  َسَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وو»  است

یَتَفَکَّرُونَ لِقَوْمٍ  لَآیَاتٍ  ذَلِکَ  فِی  إِنَّ  مِنْهُ  « جَمِیعًا 
بدان،  (13)جاثیه/ این  نیست که بشر  ولـی  معنا 

آن آزاد برداری از  بهره بدون هیچ قید و شرطی در  
  است؛  مادی   جوییبهره  از  فراتربلکه هدف    باشد
 شماری،بی  روایات  و  آیات  اساس  بر  هرچند  زیرا

 خلق  انسان  استفاده  جهت  در  آسمان  و  زمین
  چارچوب   درباید    استفاده  این  اما  است،  شده

  تابع   و  اخالقی  و   انسانی  های ارزش  رعایت
محـدود  رو انسان  باشد. از این  زدارندهاب  مقرراتی

بـه قیـد مسئولیت است و قدرتی کـه از ناحیه  

فقط  شده  اعطا  وی  به  زندگی    خداوند  برای 
زمـین   در  به موقـت  بازگشت  نهایتاً  او  و  سوی 

و هم تمام هم نسبت به خداوند،  بنابراین    است،
آفریها  انسان کل  به  نسبت  بلکه  مسئول    نشو 
  قرآن از منظر    (. 282:  1371)محقق داماد،    است

همـان ککریم  کرامـت طـور  دارای  انسـان  ـه 
همه مقدس است،  نیز  طبیعت  موجودات  انـد ی 
همـه تسبیح زیـرا  طبیعت  اجـزای  حق  ی  گوی 

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ »  هستند
وَإِنْ   لَا فِیهِنَّ  وَلَکِنْ  بِحَمْدِهِ  یُسَبِّحُ  إِلَّا  شَیْءٍ  مِنْ 

غَفُورًا حَلِیمًا  کَانَ  إِنَّهُ  تَسْبِیحَهُمْ  «  تَفْقَهُونَ 
بر این اساس، انسان در مقابل همه   .(44)اسراء/

خود  اطراف  طبیعت  و  حیوانات  جمله  از  چیز، 
مهمترین وظیفه انسان در قبال    .مسئولیت دارد

، احیا و حفاظت محیط  ناصالح در زمی  ،طبیعت 
. انسانی  و اجتنـاب از فسـاد در آن استزیست  

ست، از لحاظ اعتقادی و اخالقی  ا   قرآنکه پرورده  
می گونه به تربیت  و  ای  طبیعی  منابع  که  شود 

را   زیست    خالق،  شناخت  برای   ای ه وسیلمحیط 
  و   اخروی   پاداش  و  اجر  تحصیل  حق،  به  تقرب
اهداف این   .داندمی   انسانی  و  دینی  وظایف  انجام

منابع   احیای  و  حفظ  اهمیت  بررسی  مطالعه 
از دیدگاه   با تدبر    قرآنطبیعی و محیط زیست 

مقاالت  و  تفسیری  کتب  به  استناد  و  آیات  در 
رو مباحثی  باشد. از اینپیشین در این حوزه می 

و   عناصر  توصیف  از  خداوند  هدف  قبیل:  از 
طب پدیده منابع  اهمیت  طبیعت،  و های  یعی 

این منابع از    گیری ازمحیط زیست و اصول بهره 
گرفته    قرآندیدگاه   قرار  بررسی  و  بحث  مورد 

 است. 
 

های  . هدف خداوند از توصیف عناصر و پدیده2
 طبیعت: 

مجید نگاه بسیار جالب و عمیقی به طبیعت    قرآن
گونه  دارد کهبه  از    ای  به   750بیش  اشاره  آیه 



 

544 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
پدیدهظواهر   می های  و  آیات    .کندطبیعت  این 

است    مظـاهر طبیعی را مخلوق خدا معرفی کرده
مـی  آن  متوجـه  را  انسان  به  .  سـازدو  ادامه  در 

طبیعی   مظاهر  این  توصیف  از  خداوند  اهداف 
  پردازیم.می 
اثبات یگانگی خداوند و حاکمیت مطلق او  .  2-1

 بر تمام هستی 

آ  بسیاری  آفرینش  ،  قرآنیات  از  که  این  از  پس 
نسبت  ع خداوند  به  را  طبیعی  مختلف  ناصر 

می می  بیان  و  تمام کندهند  امور  اداره  که  ند 
طب پدیده نیز  های  خلقت(  بر  )عالوه  جهان  یعی 

به  به را  ناآگاه  انسان  یکتاست،  خداوند  دست 
یکتای خداوند، دعوت می  و  پرستش ذات  کنند 

می  را  بیان  او  از  غیر  معبودی  نباید  که  کنند 
وَالْبَحْرِ »بپرستد:   الْبَرِّ  ظُلُمَتِ  فِى  یَهْدِیکُمْ  أَمَّن 

وَمَن یُرْسِلُ الرِّیَحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَْى رَحْمَتِهِ أَءِلَهٌ مَّعَ  
کس که شما  یا آن« آلَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَااللَّهِ تَعَ

نماید و ریا راه می های خشکی و درا در تاریکی
دها را پیشاپیش رحمتش بشارتگر آن کس که با

یا معبودی  آ؟  (شایسته عبادت نیست )فرستد  می 
ا برتر است از آنچه شریک دیگر با خدا هست؟ خد

 (.  63نمل/ ) دهندقرار می
نشان دادن عظمت، قدرت، حکمت، علم و  .  2-2

 رحمت الهی 
ب ر  نظام منظّم و پیچیده طبیعت، دلیل روشنی 

بی  علم  و  متعال  خالق  قدرت  عظمت  و  پایان 
؛ امّا اُنس بشر با طبیعت و تکراری  است.  سترگ او

طبیعی حوادث  بودن  روزمرّه  و  مانند  و  طلوع   :
رشد گیاهان    ،غروب خورشید و ماه، تغییر فصول 

 ... غفلتو  باعث  آنها    ،  خالق  به  توجّه  از  انسان 
اینرو  می  از  روزمرّه  قرآنشود.  حوادث  بیان  با   ،

  کند توصیه می زندگی، انسان را به تأمّل در آنها  
های عظمت عنوان نشانهها را به و همه این پدیده 

آ می و حکمت  معرّفی  آنها  »فریننده  هُوَ کند:  وَ 
نَباتَ کُلِّ   السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ  الَّذی أَنْزَلَ مِنَ 

أَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراکِباً  شَیْ ءٍ فَ
وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِیَۀٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ 
أَعْنابٍ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ  

فی ذلِکُمْ لَآیاتٍ   انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ یَنْعِهِ إِنَّ
ه از آسمان، آبى و او کسى است ک  «لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

به  پس  کرد،  هروسیلهنازل  آن،  گیاه  ى  گونه 
از آن سبزه   رویاندیم از آن   ها خارجو  ساختیم. 

دانه)سبزه  برهمها(  شده  هاى  چیده  و  نشسته 
آوریم شکوفه   بیرون  از  خوشه و  خرما  هایى ى 

ب آهنزدیک  )پدید  باغ هم  نیز  و  از وریم(  هایى 
ار )پرورش دهیم( که )انواع( انگورها و زیتون و ان

به  شبیه  غیربرخى  برخى  و  به  امتشابه هم  ند. 
میوه  میوه  که  آنگاه  و  دهد  بار  که  آنگاه  آن،  ى 

نشانهی م آن،  در  همانا  بنگرید.  براى رسد  هایى 
است ایمان  با  این  (. 99)انعام/  گروه  که جالب 

نیاز زمین و یک آب، غذاى موردد از یک  خداون
جا جالبهمه  و  است  کرده  تأمین  را  تر نداران 

نهاین برکت که  از  و خشکی  گیاهان صحرا  تنها 
مى پرورش  باران  بسیار  آب  گیاهان  بلکه  یابند، 

رویند الى امواج آب دریاها مى هکوچکى که در الب 
و خوراك عمده ماهیان دریاست از پرتو نور آفتاب  

)تفسیر نمونه، جلد    کنندهاى باران رشد مى دانهو  
1 :269 .) 

تکامل  .  2-3 نحوه  و  پیدایش  مبدأ  بیان 
 موجودات  

که مبدأ خلقت  بر این، عالوهقرآنیات  آبرخی  در  
پدیده از  بعضی  تکامل  مراحل  طبیعی  و  های 

مطرح شده است، توجّه انسان به هماهنگی بین  
به بشر شود و  های طبیعی سوق داده میپدیده

آموزد که حواث طبیعی عالم را تصادفی فرض  می 
أللَّهُ  »نکند و در پی کشف قوانین منظم آنها باشد:  

فِى   فَیَبْسُطُهُ  سَحَاباً  فَتُثِیرُ  الرِّیَاحَ  یُرْسِلُ  الَّذِى 
الْوَدْقَ  فَتَرَى  کِسَفاً  وَیَجْعَلُهُ  یَشَآءُ  کَیْفَ  السَّمَآءِ 

فَإِذَ خِالَلِهِ  مِنْ  مِن  یَخْرُجُ  یَشَآءُ  مَن  بِهِ  أَصَابَ  آ 
یَسْتَبْشِرُونَ هُمْ  إِذَا  را خدایی«  عِبَادِهِ  بادها  که 
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انگیزاند، پس  میوسیله آنها ابر را برفرستد و به می 

گستراند و  ابر را هرطور که بخواهد در آسمان می 
بهآن میرا  در  قطعه  قطعه  آنصورت  گاه آورد، 
الی ابرها خارج البهبینی که قطرات باران از  می 
   (.48)روم/  شودمی 
 برداری درست از طبیعت  . تشویق به بهره2-4

هایی در تعداد فراوانی از آیات، خداوند از نعمت
برای بشر فراهم ساخته است.  نام می  از برد که 

أللَّهُ الَّذِى سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرَِى »جمله در آیه  
فِیهِ   وَلَعَلَّکُمْ  الْفُلْکُ  فَضْلِهِ  مِن  وَلِتَبْتَغُواْ  بِأَمْرِهِ 

دریا«  تَشْکُرُونَ  که  شما   خداست  تسخیر  به  را 
ها به فرمان او در آن روان شوند  درآورد تا کشتى

و با سوار شدن بر آنها روزِى الهى را که بخشش 
ک باشد  و  بجویید  این اوست  برابر  در  را  خدا  ه 

  ه در این آی(. 12: )جاثیه گزارى کنیدنعمت سپاس
های الهی، شناساندن آنها به  دلیل یادآوری نعمت

از آنها و شکرگزاری  درست  بشر، و امر به استفاده  
یک   است.  شده  در  ذکر  شکرگزاری  مهم  بُعد 

نعمت در مقابل  را  آنها  که  است  این  الهی  های 
که   به خداوند  مسیری  است  فرموده  کار  معین 

 بریم. ب
   طبیعت مندیانسجام و هدفبیان نظم و . 2-5

دادن  افزون بر نشانکریم،    قرآنبسیاری از آیات  
انسانی را به انسجام اندیشه  علم و حکمت الهی،  

پدیده می در  سوق  طبیعی  بشر  های  به  و  دهد 
را تصادفی فرض    آموزد حوادث طبیعی عالممی 

نکند و در پیِ کشف قوانین منظم آنها باشد که  
مند  اعضای پیکره شکوه کشف نظم و پیوند میان  

طبیعت  عمده  مسائل  از  یکی  شناسی  طبیعت 
قوانین   کشف  از  ناشی  علوم،  پیشرفت  و  است 

برداشتن از راز و رمزهای آن است.  طبیعی و پرده
پس تأمل در آیات نظم الهی، افزون بر رهنمونی  
انسان به مبدأ علم، در اصالح فکر و عمل انسان  

به  تأثیر  داشتنیز  خواهد  آیات».  سزا  وَمَا  مانند 
و ما    «خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اَلعِبِینَ

 و زمین و اشیای بین آنها را به بازیچه   هاآسمان
أَلْقَیْنَا  ».  (39:دخان م )نیافریدی وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَ 
و   «مَّوْزُونٍءٍ  کُلِّ شَىْ سِىَ وَ أَنبَتْنَا فِیهَا مِن افِیهَا رَوَ

کوه  آن  در  و  گستراندیم  را  استوار  زمین  های 
 آن   در  ای سنجیده   و  موزون  گیاه  هر  از  و  افکندیم،
   (.19ر:حج) رویاندیم

 اثبات معاد و حیات دوباره  .2-6
مسئله معاد و زندگی دوباره و حشر و نشر انسان 

پیچیده مسائل  از  مرگ،  از  که پس  است  ای 
طول   در  بههمواره  را  بشر  ذهن  خود، تاریخ، 

این از  است.  داشته  از قرآنرو  مشغول  یکی   ،
اهداف مهمّ خود را، توجّه دادن انسان به حیات 

راه از  و  قرار داده  )از جمله، دوباره  های مختلف 
مثال  بهره  ذکر  معاد،  اثبات  برای  طبیعی(  های 

   آیَاتِهِ أَنَّکَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَۀً نْوَمجسته است: »
الَّذِى  إِنَّ  رَبَتْ  وَ  اهْتَزَّتْ  الْمَآءَ  عَلَیْهَا  أَنزَلْنَا  فَإِذَآ 

از  «ءٍ قَدِیرٌکُلِ شَىْ  إِنَّهُ عَلَى  أَحْیَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتَى
بینی،  که تو زمین خشک را مییات قدرت او آنآ

که چون آب بر آن بفرستیم، چگونه به جنبش  
کند،  را زنده می ه آن کس کید و گیاه برویاند. آنآ

زنده کننده مردگان است و البته او بر هر کاری  
 (. 39)فصلت:  تواناست

از  3 زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  اهمیت   .
   قرآندیدگاه آیات 

کریم به تمام ابعاد مادی و معنوی زندگی    قرآن
انسان توجه کرده و جامع مسایلی است که در  

به  انسان  هدایت  است.راستای  خدا    قرآن  سوی 
و آخرت میهمان معنویت  به  که  به  گونه  نگرد، 

و معنویت  دنیا و مسایل آن )که مقدمه آخرت 
با توجه به جامع و کامل بودن   .است( توجه دارد

سوره نحل    89کریم بر اساس مفهوم آیه    قرآن
می  »که  لِّکُلِّ  فرماید  تِبْیَناً  الْکِتَبَ  عَلَیْکَ  وَنَزَّلْنَا 

بر تو «  لِلْمُسْلِمِینَ  بُشْرَى   رَحْمَۀً وَ  ءٍ وَ هُدًى وَشَىْ 
چیز   هر  روشنگر  که  کردیم  نازل  را  کتاب  این 

مایه و  براى    است  بشارت  و  رحمت  و  هدایت 
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توان  می   قرآنیابیم که در  ؛ درمیمسلمانان است

در جستجوی احکام و قوانینی بود که به مسائل  
می زیست  محیط  محیط  اهمیت  به  و  پردازد 

 ببریم. ع طبیعی پی زیست و مناب
زیبایی  .  3-1 مظهر  طبیعی  پروردگار  منابع 

 وحفظ حیات آن بر ما الزم و واجب است 
منابع طبیعی از حیث اینکه مخلوق خداوند است،  

فرد خویش است دارای حسن و زیبایی منحصربه 
و حق حیات دارد و حفظ زندگی با طراوت آن بر 

است الزم  شَیْ»  ما  کُلَّ  أَحْسَنَ  خَلَقَهُالَّذِی  « ءٍ 
)خداوند( همان کسى که هرچیزى راکه آفریده 

 . (7 /است نیکو آفریده است )سجده
زیست  3-2 محیط  و  طبیعی  منابع  تخریب   .

 فساد است 
کریم انسان را از فساد در   قرآنمتعددی از  آیات 

در آن و آبادانی  زمین بر حذر داشته و بـه اصالح  
تُفْسِدُواْ فِی اأَلرْضِ بَعْدَ إِصاْلَحِهَا  اَل    وَ»  کند امر می 

مِّنَ   قَرِیبٌ  اللّهِ  رَحْمَتَ  إِنَّ  وَطَمَعًا  خَوْفًا  وَادْعُوهُ 
در زمین پس از اصالح آن فساد   و  «الْمُحْسِنِینَ

و ن بخوانید که رحمت   کنید  را  او  امید  و  بیم   با 
آیه    .(56  /خدا به نیکوکاران نزدیک است )اعراف

کـه منظـور از فساد در زمین بعد    دهدنشان می 
کـردن  نابود و ...،  باران و روئیدنیها    از اصالح آن با

.  است   و منابع طبیعی  بردن محیط زیستو از بین
 تخریب  زمین  در  افساد   مصادیق  از  یکی  قطعاً
  قطع و سوزاندن درختان   جمله  از  طبیعی  منابع

 و  غیراصولی  گیری بهره   یا  و  هاجنگل  و  گیاهان  و
  یا  و دفعی رفتنبین  از سبب که  است غیرعادالنه

 .شودمی  آنها تدریجی
به.  3-3 الهی  غتب  و  به  عذاب  تجاوز  دلیل 

 منابع طبیعی 
کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا  »با توجه به آیه  

تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِی وَمَن یَحْلِلْ عَلَیْهِ  
هَوَى  فَقَدْ  ازخوراکیغَضَبِی  پاکیزه «  که  هاى  اى 

روى در آن زیاده  ( لىو)  روزى شما کردیم بخورید

کنید که خشم من بر شما فرود آید و هرکس ن
هالکت   (ورطه) در    خشم من بر او فرود آید قطعاً

ضمن اذن به    کریم   قرآن.  (81  /افتاده است )طه
او را   ،انسانگیری از ارزاق نهفته در زمین به  بهره 

وری غیراصولی و طغیان نهی  از سرکشی و بهره
ها آن است که انسان  در نعمت. تجاوز  نموده است

که از آنها در راه اطاعت خدا و طریق  جاى اینبه
وسیله را  آنها  کند،  استفاده  خویش  اى  سعادت 

و  گردنکشى  و  کفران  و  ناسپاسى  گناه،  براى 
دهداسراف قرار  نمونه  کارى  جلد  )تفسیر   ،3 :
135 .) 
طبیعی  .  3-4 منابع  از  بهرپاسداری  گیری  هو 

و مایه نزول  شکرگزاری از خداوند درست از آن 
 است برکات 

وبهره  صحیح  از   گیری  طبیعی    آگاهانه  منابع 
های او است. اری از خداوند و نعمتزنشانه شکرگ

گیری از طبیعت را خداوند تمکن و استعداد بهره 
قرار داده و زمین و منابع آن را در فطرت انسان  
در این راستا   .قرار داده است  او  مسخر و تسلیم

زمین و توسعه منابع آن   انیانسان را مامور به آباد
گیری و تجاوز به منابع  است. هرگونه بهره نموده  

بین  طبیعی   از  نهایت  در  و  تخریب  موجب  که 
و   ناسپاسی  مصداق  باشد،  آن  عدم  رفتن 

وَهُ»  استشکرگزاری   اأَلرْضِ  مِّنَ  أَنشَأَکُم   وَ 
اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی  

وجود آورد  و او شما را از زمین به   «قَرِیبٌ مُّجِیبٌ
و از شما خواست که در آن آبادانی کنید بنابراین 

سوی او بازگردید از او آمرزش بخواهید، سپس به 
پ  بندگانش)روردگارم  زیرا  و (  به  نزدیک 
  .(61 /هود) کننده دعای آنان استاجابت
با منابع    قیامت در  در.  3-5 قبال برخورد خود 

 هستیم طبیعی مسئول و پاسخگو 
روزی  می قیامت  را  اعمالش  همه  انسان    بیندکه 

یَرَهُ» خَیْرًا  ذَرَّۀٍ  مِثْقَالَ  یَعْمَلْ  یَعْمَلْ   /فَمَن  وَمَن 
اى مقدار ذرّهپس هرکس به  «مِثْقَالَ ذَرَّۀٍ شَرًّا یَرَهُ
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و هرکس هم    کار نیک کرده باشد همان را ببیند

د )زلزال/ را ببین اى کار بد کرده باشد آنوزن ذره
اعمال انسان در    شاهدانزمین از جمله  (.  8و  7

است  قیامت  ازآن   . روز  زمین  که  اموری  ازجمله 
حفاظت انسان    وری وکیفیت بهره   دادخبرخواهد  

تعدی و    و منابع آن و یا احیاناًطبیعت    از عناصر
فاده و یا تخریب در سبب سوء است تجاوز به آن به 

گیری ما موجب  طور که اگر بهره آن است. همین 
تعدی و تجاوز به حقوق دیگران شود به طریق  
اولی باید در آخرت پاسخگو بوده و نتیجه عمل 

 خویش را ببینیم. 
بهره4 اصول  محیط  .  و  طبیعی  منابع  از  گیری 

 قرآن زیست از دیدگاه 
 . دعوت به حفاظت محیط زیست 4-1

 از مراقبت و بانیدیده از اسالم تربیتی نظام در
 محیط  از حفاظت و پاسداری  و جامعه در یکدیگر

امرتحت  بشر زیست  از نهی   و معروف به عنوان 

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَى  است » منکر یاد شده 
الْمُنْکَرِ   عَنِ  وَیَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَیَأْمُرُونَ  الْخَیْرِ 

 جمعی شما،  میان از باید «  وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 منکر از نهی  و معروف به امر و نیکی، به دعوت

(. 104عمران/  )آل  رستگارانند همان آنها و کنند
در زیست محیط کهوقتی  طبیعی  منابع   اثر و 

تخریب  عده عملکردهای  دچارای   های بحران و 

اینمی   مختلف محیطی  زیست  مسایل گردد، 

راو   متخلف  های انسان دامن  تنها  متجاوز 

بایدانسان  ی همه بلکه گیردنمی  را آن بهای  ها 

 که  بگوید تواندنمی  هیچکس  بنابراین . بپردازند

آثار داده،  انجام را  خود ی وظیفه چون  ناگوار از 

  خواهد ماند،  برکنار دیگران  های ناشناسی  وظیفه
 دامن تنها عملکردها، اینگونه  بلکه عواقب ناگوار

زندگی    بلکه  نخواهد گرفت را عملی  چنین  عاملین
های بعدی را با مشکل  ها و حتی نسل همه انسان
کند. احترام به حقوق محیط زیست و  مواجه می

ی و دعوت قرآنحراست آن نتیجه آموزش تعالیم  

ها به حفظ و حراست محیط زیست است.  انسان
راستا   این  رسانه در  است  ها وجوب حفـظ الزم 

دیـدگاه   از  زیسـت  و    قرآنمحـیط  کــریم 
هــای اســالمی را در قالــب برنامــه  فرهنــگ

های کـودك آمـوزش هنــری بخصوص در برنامه 
از کودکی با فرهنگ اسالمی    کودکاندهنـد تـا  

   .آشنا شوند زیست  در حفظ محیط
 . جلوگیری از تخریب منابع طبیعی 4-2

هرگونه تصرف در طبیعت که موزون و متناسب  
موجودات طبیعت را بهم زند افساد  بودن عناصر و  

است ارض  فساددر  تخریب به .   و هرگونه 
  منظم  و آراسته نظام که شودمی گفته ویرانگری 

زند. را جاری    است اصالح آن مقابل نقطه برهم 
 جمع آن مفهوم در سازنده های برنامه  تمام که
 ابعاد از اینجا در که آنچه تردید، بدون. باشند می 

می است، ما نظر در  فساد مختلف   باشد مواردی 
  محیط  عرصه در  جاری  صالح و آراسته نظام که

نظام جزیی که را زیست   با  باشد،می  خلقت از 
  قرآن . سازد مواجه دگرگونی و انحراف نابسامانی، 

کریم، تجاوز به حریم طبیعت و ضایع ساختن و  
منابع   است  طبیعی  تخریب  دانسته  اعتداء  را 

آمَنُوا التُحَرِّمُوا   فرمایدچنانکه می  الَّذینَ  أَیُّهَا  »یا 
طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَ التَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ الیُحِبُّ 

ضایع   پاکینالْمُعْتَدینَ«  منابع  که  زه کنید  ای 
است   داده  قرار  اختیار شما  در  تجاوز خداوند  و 

که متجاوزین مشمول نکنید از حدود خویش، چرا
. از نظر (86  /)مائده  محبّت خداوند نخواهند بود

منابع رزق  کریم در برخورد با متجاوزان به    قرآن
محیط  یابیم که تجاوز به حریم طبیعت و  درمی

غضب    آن گناه و جرمی است که خشم وزیست  
ب را  انسان  و سقوط  دارد.  ه خداوند   منابع همراه 

و  همیشگی تئوری،  نظر از تجدید قابل طبیعی
و   هوا و آب منابع مراتع،  و هاجنگل  پایدارند مثل

 اما تجدیدند،  شکار که قابل   و صید  منابع  خاك،

 از عاقالنه  تجدیدپذیری، استفاده  برای  الزم شرط
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ها است که انسان ولی مشکل اصلی این  . است آنها

 زمان از ترسریع تجدید،قابل  منابع از  است ممکن

کنند، بنابراین  برداری بهره  آنها بازسازی   الزم برای 
بهره  در  اعتدال  طبیعی  رعایت  منابع  از  گیری 

 امری ضروری و مهم است.  
بهره4-3 در  اعتدال  رعایت  منابع  .  از  گیری 

 طبیعی 
آیات   اساس  آن  قرآنبر  که  کریم،  مخلوق چه 

به  هم  است،  کیفی،  خداوند  هم  و  کمی  لحاظ 
اندازه آفریده شده است.   به    به  قرآنمتناسب و 

قَدْ جَعَلَ  فرماید: »می  و است  کرده اشاره  نکته  این
لِکُلِ ّشَىْ قَدْراًاللَّهُ   برای  خدا راستیبه  «ءٍ 

)طالق/ کرده مقرر ای اندازه چیزی هر (.  3 است 
به  بایستی  صحبنابراین  مورد طور  درست  و  یح 

از  بهره  چه  آنها  نابودی  از  تا  گیرد  قرار  برداری 
شود.   جلوگیری  کیفی  چه  و  کمی  لحاظ 

و  گیری  بهره  منابع  خودخواهانه  مسرفانه  از 
های  کردن ضایعات و خسارتموجب واردطبیعی  
ناپذیر بر پیکره طبیعت گشته و در نهایت  جبران

می  آنها  رفتن  بین  از  و  تخریب  به   شود.منجر 
  طبیعی  منابع که شده است ثابت همگان بر امروزه
 بیش  ی استفاده  که  است  محدود زمین  در موجود

محرومیت ها،انسان  از برخی حد از  موجب 

توجه به حقوق عمومی، رو  از این  .شودمی دیگران
رضایت به حد و حدود خویش، توجه به حقوق  
دینی قوانین  و  مقررات  به  توجه  ،  آیندگان، 

قناعتامانتدا اموری  مسئولیت و    ری،  پذیری 
 مورد توجه قرار بگیرند. هستند که باید  

بهره4-4 در  انصاف  و  عدالت  رعایت  از  گیری  . 
 منابع طبیعی  

و  عدالت خداوند حکم می  نظام هستی  کند که 
تعاد رابطه  یک  در  آن  اجـزای  قرار  تمام  لی 

بـر  ، بگیرند نظم  هـم بنـابراین  این  تعادل  زدن  و 
می باعث   هستی  نظام  در  براساس    .شودخلل 
بنیادی یقرآنهای  آموزه جمله  از  عدالت  ترین ، 

اصول حاکم بر نظام طبیعت و رفتار انسان است.  
منظور از عدالت در طبیعت که از آن به عدالت 

می  یاد  نیز  و  تکوینی  نظم  دارای  آفرینش  شود، 
و    ای که هیچ نقصگونهاست به طبیعت  ضابطه  

م آن  در  نمینقصانی  خَلَقَ  »  شودشاهده  الَّذی 
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَی فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن  

 که کسی  «تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَی مِن فُطُورٍ
 آفرینش  در  آفرید،  طبقه  طبقه  آسمانِ  هفت

  چشم   پس  بینی،نمی   ناهماهنگی  هیچ  رحمان
( خَلَلی)  شکافی  هیچ  آیا  بنگر(  )و  برگردان  را  خود
)ملک/  می  در باو(.  3بینی؟  اصلی  چنین  به  ر 

 و نظمشود بپذیریم که تعادل طبیعت، سبب می
اجزای   ضروری تطبیع در  حیات  چرخه  در   ،

استفاده  .  است اساس،  این  منابع  بر  این  از 
برهم گونه به سبب  که  و خوردن  ای  نظم  این 

شود،   که  هماهنگی  است  مسرفانه  انجام  عملی 
به  آن،  عدم  واسطدهنده  و  اسراف  حرمت  ه 
های الهی هم در جهان آخرت، پاسداشت نعمت 

بسته   هم  شد،  خواهد  عذاب  شرایط گرفتار  به 
های انسان مسلمان مختلف، سبب بطالن عبادت

 .شودمی 
 ی فتای سبز  . اصل احیا و توسعه4-5

 هایی واژه سرسبزی  و سبزه درختکاری، و درخت
ابتدای  همواره که  هستند    در  انسان آفرینش  از 
وبوده  مطرح دینی  مفاهیم   بهشت  های باغ  اند 

 در  او واپسین و  آغازین زیستگاه و عنوان پاداشبه

 انس   بشر، رواین است. از خورده رقم الهی تکوین

  زیستگاه  که نیز دنیا دارد، طبیعت با خاصی
 نبوده   دور سبزه و از درخت باز  است، انسان موقت 

 پس  خداوند که است  صنعتی اولین کشاورزی  و

 تا است  داده یاد وی  به زمین  به انسان از هبوط

 آبادانی حقیقت نماد در و بپردازد زمین آبادانی  به

 که  است مزارعی  و هاباغ  ها،جنگل  مراتع، زمین، 

 انسان به متعال  خداوند  .است آمده وجودبه

بپردازد  زمین  آبادانی  به  که  است داده ماموریت
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أَنْشَأَکُم مِّنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ  »

مُّجِیبٌ قَرِیبٌ  رَبّى  إِنَّ  إِلَیْهِ  تُوبُواْ  که   «ثُمَّ  اوست 
آورد و از شما خواست تا در  شما را از زمین پدید

کنید،   آبادى  بخواهید،  آن  آمرزش  او  از  پس، 
به  او  سپس  پروردسوى  همانا  من بازگردید،  گار 

(. از اینرو 61)هود/    کننده استنزدیک و اجابت
وظایف  توسعه از  درختکاری  و  سبز  فضای  ی 

اسالمی و اجتماعی مسلمانان محسوب شده که  
ی باید تالش نمود تا مردم را به امر احیا و توسعه 

 فضای سبز تشویق نمود.
 گیری نتیجه
و دانشی عظیم  عنوان یک منبع ارزشی  به  قرآن

را  ،بشری  موجودات   انسان  به  نسبت  احترام  به 
حراست    نیز  و  خود  پیرامون و    محیط حفظ 

ضوابطی    اصول و  ونموده است  اطرافش ترغیب  
و احیای آن  محیط زیست    حفاظت از  منظوربه  را

است  مقرر در ی  قرآنفرهنگ    آموزش.  داشته 

بهره  نحوه  و  زیست  محیط  با  از برخورد  گیری 
طبی بمنابع  نقش  افزایشه عی  در  سطح    سزایی 

و افرادمسئولیت  دانش  محیط    برابر  در  پذیری 
با  دارد.  زیست از  انسان  وتوانایی  استفاده   ها 

سرشت او قرار داده،   در  خداوند  هایی که خالقیت
داشته تواند  می  زیست  محیط  با  منطقی  رفتار 

به ه  .باشد  طبیعت  از  ندارد  اجازه  نسلی  نفع  یچ 
ضایع    فرسوده،  راکرده و آن   هـاییاسـتفاده خود  

چنین رفتاری مغایر چیـزی است  .و آلوده کند
است خواسته  ما  از  خداوند  تخریب   . که  امروزه 

از   و یا قطع و سوزاندن درختان و  طبیعیمنابع  
های مادی و در جهت میان برداشتن آنها با انگیزه 

و   زندگی  اصل  به  مضاعف  ظلم  منافع شخصی، 
حق و حد بندگان    ه حدود و حقوق خدا وتجاوز ب

و عدم محیط زیست    او است. عدم توجه به حقوق
ناشناسی ما  توجهی و حق، گویای بیآن  نگهداری 

 .  در برابر خداوند است
 

 منابع 
جلوگیری از تخریب آن، نشریه حفاظت  گذاری آن در احیای جنگل و  ، نقش باورهای دینی و تاثیر1395سپهری، یداهلل.،   .1

 .31-19(: 2)5برداری از منابع طبیعی، و بهره

تربیت زیست محیطی اسالم و حمایت محیط زیست دریایی از آلودگی، سازمان تربیت و .1369.م  .غنیمی، زالدین، ع .2
 .  73فرهنگ و علوم عربی، ص

 کریم   قرآن .3
 .282ن از دیدگاه اسالم، صطبیعت و محیط زیست انسا. 1371.، محقق داماد، م  .4

 .135: ص 3/ جلد 269: ص 1. تفسیر نمونه، جلد 1382مکارم شیرازی، ناصر.،  .5
انسان و محیط زیست،  1393نبوی، سید عبدالحسین.، شهریاری، مرضیه.،   .6 . دین، اخالق و محصط زیست. فصلنامه 

 . 84-69: 29شماره 
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 کریم قرآن های تکامل با آموزه فرضیه  مقایسه

 
 د قاسمی شوب محم

 

  و حدیث، پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع امام حسین)ع( قرآنی دکتری علوم آموختهدانش
 (mohammadkonkoor@gmail.com )نویسنده مسئول: 

 
 چکیده 

از عمده مسئله از گذشتهیکی  را  بشر  به های مهم که ذهن  االن  تا  خود مشغول کرده است؛ مسئله های دور 
خصوص میان دانشمندان و عالمان اختالف فراوانی وجود دارد که منجر به خلقت است در اینچگونگی آغاز  

ها در این رابطه، دیدگاه داروین با عنوان ترین فرضیه های مختلفی شده است. یکی از مهمگیری فرضیهشکل
فتند و برخی دیگر  های مختلفی صورت گرفت؛ برخی آن را پذیرفرضیه تکامل است. در مورد این فرضیه واکنش 

آن را رد کردند. با عنایت به نحوه مواجهه علما و دانشمندان با این فرضیه در این پژوهش با استفاده از روش  
صورت »دفعی«  یابیم خلقت انسان در ابتدا بهمی یات شریفه مرتبط با خلقت درآتوصیفی و تحلیلی ضمن بررسی  

)نطفه( است؛ اما خلقت سایر موجودات با عنایت به ظواهر آیات شریفه از گل و جهت استمرار نسل انسان از آب  
 با رویکرد تکامل قابل انطباق است.

 

 ، خلقت، فرضیه تکامل، داروین. قرآنها: کلیدواژه
 

 مقدمه
مورد قدیم  از  انسان  پیدایش  توجه نحوه 

است. در  الخصوص فالسفه بوده  دانشمندان و علی
فراوانی  باعث مناقشات  این میان نظریه داروین 

داروین چارلز  گردید.  دانشمندان  از   بین  یکی 
که    شودترین دانشمندان جهان محسوب میمهم 
دیده به جهان گشود.   سال پیش در انگلیس  211

به را  زیستاو  بریتانیایی  عنوان  شهیر  شناس 
 واسطهبیولوژیکی بهشناسند که تئوری تکامل  می 

داد. چارلز داروین تکامل   انتخاب طبیعی را ارایه
ای که ها تعریف کرد؛ ایدهعنوان تغییر نسلرا به
گونهمی  میگوید  تغییر  زمان  در  و  ها  کنند 

بهگونه  را  جدیدی  میهای  دارای  وجود  و  آورند 
یک وجه مشترك هستند. داروین معتقد بود که  

د هستند و همین انتخاب  منابع در طبیعت محدو
می  موجب  جمعیت طبیعی  که  سازگار  شود  ها 

خود  محیط  برای  زمان  گذشت  با  یعنی  شوند؛ 
همین خاطر داروین را پدر علم  مناسب شوند. به 

تمامی موجودات زمین در طول    .گویندتکامل می 

اند که  زمان در فرآیندی مستمر، تحول پیدا کرده 
فرگشت می  این چرخه  داروین  گویند. چبه  ارلز 

  صورت کتاب تئوری تکامل را مطرح و پروراند و به
  1859  تدوین کرد که این مجموعه در  اصل انواع

کتاب  با  داروین  همچنین  شد.  منتشر  میالدی 
با نام در محافل علمی    سفر بیگل  محبوب خود 

شناخته به در    خوبی  دانشمندان  ستایش  و  شد 
زیستزمین   زمینه  و  را  شناسی  شناسی 

کتاب بعدی خود موسوم    1871نگیخت. او در  برا
این    :گویدرا منتشر کرد. تکامل می   تبار انسان  به

ظرفیت وجود دارد که مسیر تهاجمات زیستی را 
وسیله  تغییر دهد، هرچند این قبیل تغییرات به

میآزمایش باقی  نشده  کشف  اَعمال  ها  مانند. 
پروسه زنده  حیاتی،  حالت  حفظ  منطقی  های 

آنها،  هستند و ه مَشی منطقی  از  انحراف  رگونه 
و  سیستم  در  اختالل  بروز  به  منجر  کمابیش 

می  زنده  حالت  سیستم حذف  زنده  شود.  های 
حسب به معیوب،  حیاتی  اعمال  اجرای  لحاظ 

های حیاتی، در برخورد با  درجه نقص در پروسه
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نیروهای تکاملی حذف شده و یا از تاثیر در روند 

علمی این نظریه را    شوند. شواهدتکامل منع می 
ها که حیات روی زمین فرگشت یافته و تمام گونه

)سیمبرلوف،   کندجد مشترکی دارند را تایید می
می 2013 خود  کتاب  در  داروین  هر :  نویسد( 

ای از انتخاب طبیعی  کند جلوه کاری که بشر می
است. بنابراین انسان نیز آگاهانه از عملکرد دیگر 

الگوب طبیعت  در  میموجودات  کند؛  رداری 
روشن به موجودی عبارت  نیز  انسان  چون  تر 

الگوی   همان  او  رفتاری  الگوی  است  طبیعی 
بنابراین   است.  طبیعی  های کاری موجودات 

و   بیماران  ضعفا،  از  حمایت  نظیر  احساساتی 
مانع  واقع  در  دیدگان  راه  آسیب  سر  بر  تراشی 

است   طبیعت  در  ضعیف  و  قوی  آزادانه  رقابت 
( موضوع مهمی که در اینجا 23م:    2004)اوژنی،  

اینکه    وجود دارد این است که داروین فقط درباره
اند، سخن نگفت. اگر  موجودات دچار تکامل شده 

  این آغاز و پایان تئوری او بود، نام داروین امروز 
شد. وی سازوکاری  ها و تاریخ آورده نمیدر کتاب

د نام انتخاب طبیعی پیشنهارا نیز برای تکامل به 
می  توضیح  او  جمعیتکرد.  چگونه  که  ها  دهد 

می  پیدا  نسل تکامل  گذشت  با  و  تغییر  کنند  ها 
تر شان مناسب که برای محیطصورتیکنند به می 

بحث  .  شوند مورد  جهت  دو  از  داروین  نظریه 
تواند قرار بگیرد؛ نخست اینکه بحث چگونگی  می 

تکاملی  فرآیند  یک  طی  که  موجودات  ایجاد 
یافتهبه تکامل  تأثیر تدریج  بحث  دیگری  و  اند 

محیط بر تحول موجودات است. فرضیه داروین  
ها و منکران خدا موجب سوء استفاده ماتریالیست 

که پیدایش جهان هستی شده است زیرا هنگامی 
تک موجودات از  تحول  و  شود  آغاز  سلولی 

 
1 -  Charles Robert Darwin 

متناسب با عوامل طبیعی و گاهی جهشی انجام  
گزین و  رفته  بهگرفته  برگزیده  طبیعی  ه  طور 
باقی  و  شده  اینانتخاب  باشد  تحلیل  مانده  گونه 

در  به خدا  منهای  را  جهان  تداوم  و  ایجاد  نوعی 
می  تداعی  پدید  ذهن  شده  توهم  گاهی  و  کند! 

تک بهآمدن  امکانسلولی  تصادفی  پذیر صورت 
همان  این  و  نیست.  آفریننده  به  نیازی  و  است 

ها و منکران یالیستاستفاده ماترنقطه مورد سوء 
کریم در    قرآنخداوند است و این مسئله با آیات  

است. آیات    تضاد  اسالمی،   قرآن طبق  روایات  و 
حاصل   و  شده  آفریده  گل  از  انسان  نخستین 

نمی انواع  آفرینش    قرآنباشد.  تکامل  کیفیّت 
  8و    7»انسان و نسلش« را در سوره سجده، آیه  

الْإِنْسانِ مِنْ طینٍ*    کند: »بَدَأَ خَلْقَچنین بیان می 
مَهین«؛   ماءٍ  مِنْ  سُاللَۀٍ  مِنْ  نَسْلَهُ  جَعَلَ  ثُمَّ 
)آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد* سپس نسل  

قدر آفرید( لذا اى از آب ناچیز و بىاو را از عصاره
با   تکامل  فرضیه  مقایسه  پی  در  نوشتار  این  در 

 کریم هستیم.  قرآنهای آموزه
 

 ه تکامل. داروین و فرضی1
مروری بر زندگی چارلز داروین،   در این قسمت به 

فرضیه  تاریخچه  بر  بر    مروری  اجمالی  و  تکامل 
 فرضیه تکامل خواهیم پرداخت؛

 1. مروری بر زندگی چارلز داروین1-1
 ( داروین«  رابرت   2( 1882-1809»چارلز 

زمین زیست و  از  شناس  بعد  که  است  شناسی 
بر بسیار  در گونهروی  تحقیقات  حیوانات،  های 

گونه   1859سال   خاستگاه  عنوان  با  ها  کتابی 
او  ی فرگشت را مطرح نمود.د و فرضیهتألیف کر
همراه   1825سالگی و در اکتبر سال    16در سال  

برادرش »اراسموس« به دانشگاه »ادینبرو« وارد  

سال    12متولد  -  2 و 1809فوریه  انگلستان  شروپشر  در  میالدی 

میالدی در لندن )ر.ك: مقدمه کتاب،   1882آوریل سال  18ی  درگذشته

 منشأ انواع، ترجمه دکتر نورالدین فرهیخته(. 
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عنوان دانشجوی کالج مسیح  شد. دوسال بعد، به

پذیرفته »کمبریج«  )ر.ك:دانشگاه  تی.    شد  اچ. 
که داروین در کالج مسیح  هنگامی   .(15رودز، ص  

گیاه  استاد  بود،  تحصیل  به  او مشغول  شناسی 
پروفسور »جان استیونس هنسلو« در نقش استاد  

سال   در  شد.  ظاهر  از    1831راهنمایش  پس 
التحصیلی از کالج مسیح، پروفسور هنسلو به  فارغ

شن طبیعت  مقام  در  که  داد  پیشنهاد  به  او  اس 
»اچ  سفری  امکشتی  که  بیگل«  به    5اس  ساله 

اطراف جهان در پیش داشت ملحق شود. ناخدای 
  27این کشتی کاپیتان »رابرتز فیتزروی« بود و  

چارلز  1831دسامبر   ماجراجویی  آغاز  زمان   ،
)اکونور،   بود  بیگل  با کشتی  ش:    1358داروین 

های متنوعی  داروین در طول این سفر، گونه  .(3
جم فسیلاز  و  گیاهان  پرندگان،  مورد له  را  ها 

آوری کرد. وی از طریق  بررسی قرار داده و جمع
به  که  را داشت  این  امکان  تحقیقات  صورت این 

دانسته ملموس  و  گیاه عملی  شناسی،  های 
گسترش  زمین  را  خود  جانورشناسی  و  شناسی 

پس از    1836او در سال    .(54دهد )برا، بی تا:  
مجموعه در  »ژورنال ا بازگشت،  عنوان  با  ی 

های خود کرد. تحقیقات«، شروع به تدوین یافته 
عنوان بخشی از داستان »کاپیتان  ها به این نوشته 

بعدها  اثر  این  است.  شده  چاپ  نیز  فیتزروی« 
نام »جانورشناسی سفر بیگل«  ویرایش شده و به

)همان،   یافت  دیدگاه   .(255انتشار  سفر،  این 
به را  طبیعی  تاریخ  خصوص  در  کلی  داروین 

او   که  شد  سبب  امر  همین  ساخت.  متحول 
ای در مورد منشأ پیدایش ارائه کند. چارلز فرضیه 

سال  از  پس  سال  داروین  در  تحقیق،    1858ها 
عنوان فرضیه  با  خصوص،  این  در  را  خود  ی 

گردهمایی   در  متنی  طی  تکامل«  »نظریه 

 
1   - On the Origin of Species 

2   - Evolution 

»لیمجموعه در  ی  و  کرد  قرائت  سوسایتی«  نن 
معروف1859نوامبر   عنوان ،  با  اثرش،  ترین 

گونه  نظریه   1ها«»خاستگاه  از  مفصلی  که شرح 
را   است  طبیعی  انتخاب  فرآیند  اثر  در  تکامل 

اکونور،   )ر.ك:  ساخت  .  (9ش:    1358منتشر 
در   داروین  در    73چارلز  و  درگذشت  سالگی 

)برا،  مینستر به خاك سپرده شد  کلیسای وست 
 . (242بی تا:  

 2تکامل . مروری بر تاریخچه فرضیه2-1
نظریات  از  پیش  پایه   بر  شناسی زیست  داروین، 

نظریات دینی   با  اسـتوار بود که  3»ثبات انـواع« 
در   تورات  داشت.  تام  عصر، همخوانی  فلسفی  و 

هـمان صورت  دقیقاً بـه  را  سفر تکوین، آفرینش 
اکنون  آفریدۀ  که  می   هست،  و    دانستخداوند 

می  هرگونه  رد  را  )کتابتحولی  ، مـقدس  کرد 
سـفر پیدایش(. براساس فلسفه ارسطویی حاکم  
  بر آن دوران، تـحوالت اجـسام بـراساس نظریه 

به    قـول  هـرگونه  و فساد یعنی آنی بود. لذا  کون
 آمیز و بلکهنهاد موجودات، کفر   در  تغییر تدریجی

)نکمی  تلقی  غیرعلمی عبودیت،  شد    1384به: 
طبیعی   .(203-202ش:   دان  »المـارك« 

 یعنی   1802( در سال  1744  -  1829فرانسوی )
تأثیر    ، اصـلهـفت سـال قبل از تـولد دارویـن

، محیط  کرد. براساس ایـن اصـل  مطرح  را  محیط 
می اثر  آن  بر  زنده  موجود  هر  گذارد. طبیعی 

محیط    هر  خـود در  ی حـیاتحیوان برای ادامه
 کـار  و نوع   دهدمی  خاص، نوعی کار ویـژه انجام

که  او دارد  استفاده  اندام   از  اقـتضا  خاص  های 
اندام از  بـعضی  و  به کـند  را  اگر  ها  نگیرد.  کار 

استفاده مورد  درازمدت  در   نشد،  واقع  عضوی 
مـیبه حذف  طریق تدریج  از  امر  ایـن  و    شود 

)داروین،   شودمـی  مـنتقل   زندانفـر  به  وراثت

3   - Fixism 
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(. المـارك، تمام  96ش: 1363ترجمه فرهیخته،  

گـوناگون موجودات  انـواع  اختالفات  و  تغییرات 
توجیه می برهمین اساس  را  از زنده  یعنی  کرد؛ 

زنده،  موجودات  نیازهای  بر  محیط  تأثیر  راه 
ها، تغییر تدریجی کـردن یا نکردن اندام  اسـتفاده 

ارثی  هاانـدام نـهایت  در  تـغییرات.و   شـدن 
  1834ی »مـالتوس« )ی مقالهدارویـن با مطالعه

ی ( کشیش و اقتصاددان انگلیسی درباره 1766  -
را طبیعی«  انتخاب  »اصل  جمعیت،  تعادل   رمز 

کرد. به کـشف  تـکامل  فرضیه  اساس  عنوان 
براساس نظر مالتوس، جمعیت جـهان بـا تـصاعد  

،  32،  16،  8،  4،  2،  1صورت  هـندسی )یـعنی به 
شود یابد و آنقدر زیاد می و ...( افـزایش مـی   64

بخواهند روی پا بایستند،    هم  که اگر همه آدمیان
توانند جای پایی پیدا کـنند. مـالتوس  دیگر نمی

از ایـنجا به این نظریه رسید که »تعادل و تـوازن  
بـشر افـراد  مـواد  مـیان  را    و  موجود  غـذایی 

جنگه بیماری هامیشه  و    های ،  سیل  و  مسری 
آورد وگرنه بشر از  وجود میها به زلزله و مانند این 

می  )داروین،  گرسنگی  الزم  97:  1363میرد«   .)
  نداشتند   ذکر است که مالتوس و داروین خبر به

کریم فرموده   قرآنپیش،    ها، قرنهاکه قبل از آن
اللَّهِ دَفْعُ  لَا  لَوْ  »...وَ  بِبَعْضٍ  است:  بَعْضَهُم  النَّاسَ   

الْأَرْضُ )بقره/  لَّفَسَدَتِ  شاید    .(251...«  اما 
دانستند که تعمیم این دانشمندان مسلمین می 

عالم حـیوانات و گـیاهان قطعی نیست یا   به  امر
که این امر، پس کم موارد نقض دارد؛ چناندست

از داروین روشن شد. ولی در هر صورت، داروین 
مطالعه  از  ذهنش پس  به  ناگهان  مقاله،  این   ی 

مسأله  رسید  به  که  جمعیت  تکثیر  قلمرو ی 
انـسانی مـنحصر نیست بلکه در دیگر حیوانات و  

تواند، طبیعی نمی   گیاهان هم هست و تنها مرگ 
بلکه   ایجاد کند  تعادل  گیاهان  و  میان حیوانات 

هاست  آنماندن در بـین    برای   دائمی  کشمکش
تری هـستند و بـا  که دارای صفات برجسته و آنان

می  بهتر  صفت  طبیعتآن  با   محیط و    توانند 
می  کند،  این سازش  فاقد  که  را  رقیبانی  توانند 

باقی    و خود  کنند  درویژگی هستند از میدان به  
وجود دارد و  ها  بمانند. این نزاع هـمواره بـین آن 

قـرن گذشت  از  صفات   ها،پس  ایجاد    تـصاعد 
کمی  صفتی  و  مشاهده  شود  نوع  آخرین  در  ه 
بهمی  اولیهکلّی  شود  جد  تف  با  دارد  خود  اوت 
می  ای گونه به خواند که  جدید  نوع  را  آن  توان 

 . (98م:   1887)داروین، 
 . اجمالی بر فرضیه تکامل 1-3

طور خالصه، بدین اجمال نظریه تکامل داروین به
ها از طریق فرآیندی با است که موجودات و گونه

ادامه  خود  بقای  به  طبیعی«  »انتخاب  عنوان 
هترین نحو رشد کرده هایی که به بدهند. گونه می 

می  تطابق  پیرامون  محیط  با  را  خود  دهند و 
دیگرسو،  در  دارند.  بیشتری  بقای  شانس 

هایی که خود را با محیط و ساختار طبیعی  گونه 
بقا  برای  کمتری  شانس  از  ندهند،  مطابقت 

  1971)داروین،    برخورداند و منقرض خواهند شد 
لز  چار  .(1/106ش:    1362ایان باربور،    ؛ 1/63م:  

داروین پس از مطالعه بر روی پرندگان، گیاهان  
های هایی بین گونه ها دریافت که شباهت و فسیل

وی   دارد.  وجود  مشخص  مکان  یک  در  خاص 
گونه  که  کرد  پیدا  متعدد اعتقاد  و  متفاوت  های 

های مشترك  امروزی، حاصل تکامل اجداد و گونه
)داروین،   تکامل فرضیه .  (98:  1363هستند  ی 

و فرآیند انتخاب طبیعی، بعدها با عنوان داروین  
در  داروین  شد.  شناخته  داروینیسم  مکتب 

ی خود، آغاز پیدایش موجودات زنده را از  فرضیه 
مرور در اثر تکامل، داند که به سلولی مییک تک

به انواع دیگر تبدیل شده است. داروین در کتاب 
ی انـسان سخن نگفته بود  »منشأ انواع« دربـاره

ی به اما  کتابی  بعد، در  »تبارک دهه  انسان«   نام 
( راجع به منشأ انسان، بسیار سخن گفت.  1831)

در این کتاب داروین تمام اختالفات اساسی بین  
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کند و تـمام اوصاف انسان و حیوانات را نفی مـی

 ایجـسمانی و روانی انسان را حالت تکامل یافته 
ناقص  از بهتر می حیوانات  از عبارت دشمرد؛  یگر 

دیـگر،   حیواناتِ  و  انسان  اختالف  داروین،  نظر 
نوعی نیست بلکه رتبی و از مقوله شدت و ضعف  

فـلسفه تعبیر  به  و  اخـتالف است  اسـالمی،  ی 
انسان بین  به عقیده   و حیوان  ماهوی  ی نیست. 

انسانی، حالت کامل  از مغز وی، مغز و هوش  تر 
انسان و  است  واسـط میمون  حلقه  بدوی،  های 

میمون و  پیشرفته انـسان  در  های  مو  وجود  اند. 
حیوان  و  انسان  مشترك  اوصاف  از  انسان  بدن 

تمام  و  پا    اخـتالفات  است  دو  روی  نـظیر 
و   و حرکت دست  چگونگی صورت  و  ایـستادن 
صفات روحی از قبیل: تصور، تخیل، توهم، تجرید  

انسان در  تعمیم  درو  را  مـیمون  ها  ها مورد 
 هاآن  در  رات ناقصی از این مواردآزمایش و تأثی

ایثار صفات  حتی  و  کرد  فداکاری مشاهده   ،  ،
انـتخاب عـاطفه قـانون  تحت  را  دوستی  نوع   ،

دلیلی   هیچ  که  گرفت  نتیجه  و  درآورد  طبیعی 
موجودات   مجموعه  از  را  انسان  ندارد  وجود 

کنیم   طبیعی باربور،  )نک:  استثنا  :  107  ایان 
تا آن زمان،  سان  بدین .  (1362 انسان که  وجود 
شد به حوزه قوانین  و آسمانی انگاشته می   مقدس 

مورد  مقوالتی  همان  بـا  و  کرد  تنزل  طبیعی 
جانداران سایر  که  گرفت  قرار   ارزیابی  ارزیابی 

»هاکس شدند می  لذا   .( انگلیسی    -   1895لی« 
های معروف است، در ( که از داروینیست1825

می  رابطه  »بی گفت این  عالی :  و  انسان  ترین ن 
ترین و ها تفاوت کمتری است تا بین عالی میمون
میمونپست )هاکسترین  (.  80:  1896لی،  ها« 

فرضیه  محصول  براساس  انسان  داروین،  ی 
زاده  تصادفی  تغییرات و  بقا  تنازع  و  و  ی شانس 

تصادف کور و قانون طبیعت گردید. )پیرمرادی، 
1383 :127-154). 

 

خلق 2 چگونگی  دیدگاه  .  از  زنده،  موجودات  ت 
 کریم   قرآن

سمت به بررسی چگونگی خلقت انسان  در این ق
کریم   قرآنو سایر موجودات زنده از دیگاه آیات  

 خواهیم پرداخت؛ 
 . خلقت انسان2-1

به ادامه  استمرار  در  و  آغاز  بیان  به  طور خالصه 
 پرداخته خواهد شد؛  قرآنخلقت انسان در ایات 

 صورت دفعی انسان به. آغاز خلقت 2-1

کریم آیاتی هستند که بر خلقت دفعی    قرآندر  
وَ بَدَأَ    »...  انسان و حتی موجودات داللت داردند؛

و آفرینش   ( »...7خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طینٍ« )سجده/
»إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَۀِ .  انسان را از گِل آغاز کرد«

بَشَراً مِنْ طینٍ /  نَفَخْتُ    إِنِّی خالِقٌ  وَ  فَإِذا سَوَّیْتُهُ 
(  72و    71فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ« )ص/  فیهِ مِنْ رُوحی 

به هنگامى »و  بیاور  به  خاطر  پروردگارت  که  را 
آفرینم!/ فرشتگان گفت: »من بشرى را از گل مى 

که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در  هنگامى 
رنده  خلقت پ.  آن دمیدم، براى او به سجده افتید!«

  از گل و دمیدن روح در آن توسط عیسی روح اهلل 
الطَّیْرِ    )ع( »... کَهَیْئَۀِ  الطِّینِ  مِنَ  لَکُمْ  أَخْلُقُ  أَنِّی 

اللَّهِ بِإِذْنِ  طَیْراً  فَیَکُونُ  فیهِ  )آل    فَأَنْفُخُ   »...
من از گِل، چیزى به شکل پرنده    ( »...49عمران/

دا،  دمم و به فرمان خسازم سپس در آن مىمى 
اما در مورد ماده نخستین  .  ...«  گردداى مىپرنده 

زمین  هایی مانند »به نام   قرآنخلقت انسان آیات  
)طه/ )تراب(«    (؛55و    53)أرض(«  »خاك 

هود/59عمران/)آل کهف/61؛  حج/37؛  ؛ 5؛ 
(؛  17و نوح/  32؛ نجم،  67؛ غافر/11؛ فاطر/20روم/

)طین(« انعام/ 7)سجده/    »گِل  ؛ 12اعراف/؛  2؛ 
)طین  76و    71؛ ص/61اسراء/ چسپنده  »گِل   )

  ی گِل )صلصال(«(؛ »عصاره 11)صافات/   الزب(«
مؤمنون/33و    28،  26)حجر/ »گِل   (؛12؛ 

( اشاره  14خشکیده )صلصال کالفخّار(« )رحمان/
است  بودن  اینها خاك  وجه مشترك همه  دارد 
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کریم آغاز خلقت انسان را   قرآنصورت که  بدین 

 داند.از خاك می

 . استمرار نسل انسان 2-2
کریم برخالف خلقت نخستین انسان که از    قرآن

نسل  در  را  او  خلقت  استمرار  بود   هایی خاك 
الَّذی أَحْسَنَ  »  ؛داند)ماء مهین( می   بعدی، از آب

ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طینٍ *ثُمَّ  کُلَّ شَیْ 
و   7 مِنْ ماءٍ مَهین )سجده/جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَۀٍ

کسى است که هرچه را آفرید نیکو  ( »و همان8
آفرید و آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد سپس  

عصاره  از  را  او  بى نسل  و  ناچیز  آب  از  قدر اى 
از  را  ترتیب خلقت  آیات  از  برخی  در  و  آفرید« 

أَکَفَرْتَ    »...  کند)آب( ذکر می   خاك سپس نطفه
ثُمَّ سَوَّاكَ بِالَّذی خَلَ نُطْفَۀٍ  مِنْ  ثُمَّ  تُرابٍ  مِنْ  قَکَ 

( »... آیا به خدایى که تو را از  37رَجُال« )کهف/
خاك، و سپس از نطفه آفرید، و پس از آن، تو را  
مرد کاملى قرار داد، کافر شدى؟!« »وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ 

نُطْفَۀٍ مِنْ  ثُمَّ  تُرابٍ  ( »خداوند 11...« )فاطر/  مِنْ 
»هُوَ   ...«  اى آفریدرا از خاکى، سپس از نطفه   شما

الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَۀٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَۀٍ  
( »او کسى است  67...« )غافر/  ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفاْل

که شما را از خاك آفرید، سپس از نطفه، سپس  
صورت هاز علقه )خون بسته شده(، سپس شما را ب

مى   طفلى بیرون  مادر(    »...  ...«  فرستد)از شکم 
فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَۀٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَۀٍ  
لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ   ثُمَّ مِنْ مُضْغَۀٍ مُخَلَّقَۀٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَۀٍ 

إِلى  نَشاءُ  ما  الْأَرْحامِ  فِی  ثُمَّ    نُقِرُّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ 
ما شما را از خاك    ( »...5...« )حج/  رِجُکُمْ طِفْالنُخْ

بسته   خون  از  بعد  و  نطفه،  از  سپس  آفریدیم، 
گوشت   شبیه  ]چیزى  »مضغه«  از  سپس  شده، 

شده  خلقت جویده  و  شکل  داراى  بعضى  که   ،]
روشن   شما  براى  تا  شکل  بدون  بعضى  و  است 

هایى را که  سازیم )که بر هرچیز قادریم(! و جنین 
قرار  )مادران(  تا مدّت معیّنى در رحم   بخواهیم 

کنیم( بعد  دهیم )و آنچه را بخواهیم ساقط مى مى 

وَ لَقَدْ    ...«  آوریمصورت طفل بیرون مى ه شما را ب
جَعَلْناهُ   ثُمَّ  طینٍ/  مِنْ  سُاللَۀٍ  مِنْ  الْإِنْسانَ  خَلَقْنَا 

فی  عَلَقَۀً    نُطْفَۀً  النُّطْفَۀَ  خَلَقْنَا  ثُمَّ  مَکین/  قَرارٍ 
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَۀَ عِظاماً فَکَسَوْنَا  فَخَلَقْنَا الْعَلَقَۀَ مُضْغَۀً  

اللَّهُ   فَتَبارَكَ  آخَرَ  خَلْقاً  أَنْشَأْناهُ  ثُمَّ  لَحْماً  الْعِظامَ 
( »و ما انسان 14-12أَحْسَنُ الْخالِقین« )مؤمنون/

اى  اى از گِل آفریدیم/ سپس او را نطفه را از عصاره 
]رحم  مطمئن  قرارگاه  سپس در  دادیم/  قرار   ]

بنطفه   [، و علقه را صورت علقه ]خون بستهه را 
جویده  هب گوشت  شبیه  ]چیزى  مضغه  صورت 

بشده  را  مضغه  و  استخوانه[،  هایى صورت 
استخوان بر  و  پوشاندیم  درآوردیم  گوشت  ها 

آن  تازه سپس  آفرینش  بزرگ  را  پس  دادیم  اى 
است خدایى که بهترین آفرینندگان است« )برای  

نحل/ نمونه  رك:  بیشتر  فرقان/4های  ؛  54؛ 
نجم،  77یس/ قیامت/46و    45؛  ؛  38و    37؛ 

مرسالت/2انسان/ عبس/21و    20؛  ؛  19- 17؛ 
 .( 6و  5طارق/ 
 . خلقت تدریجی و تکاملی سایر موجودات 2-2

توان مشاهده کرد که  می  قرآنبا نگاهی به ایات  
مثالً  است؛  بوده  تکاملی  و  تدریجی  آنها    خلقت 

تدآ را  زمین  و  آسمان  خلقت  که  ریجی یاتی 
وَ    داند؛می  السَّماواتِ  خَلَقَ  الَّذی  اللَّهُ  رَبَّکُمُ  »إِنَّ 

ثُمَّ اسْتَوى   الْأَرْضَ فی أَیَّامٍ  الْعَرْش  سِتَّۀِ  ...«   عَلَى 
آیۀ   یونس/54)اعراف/  شما،  3؛  »پروردگار   )

ها و زمین را در شش  خداوندى است که آسمان
[ آفرید. سپس به تدبیر جهان  روز ]شش دوران

...« »هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ    تى پرداختهس
ثُمَّ اسْتَوى   الْأَرْضَ فی أَیَّامٍ  الْعَرْش  سِتَّۀِ  ...«   عَلَى 

ها و زمین  ( »او کسى است که آسمان4)حدید/
دوران ]شش  روز  شش  در  بر  را  سپس  آفرید   ]

جهان   تدبیر  به  )و  گرفت  قرار  قدرت  تخت 
لَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ  پرداخت(« »وَ هُوَ الَّذی خَ 

( 7...« )هود/  سِتَّۀِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماء  فی
ها و زمین را در شش  »او کسى است که آسمان
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[ آفرید و عرش )حکومت( او، بر روز ]شش دوران
داشت قرار  تعبیر  آب  این   ...«  در  »ایام«  جمع 

برخی    در  .بودن خلقت استآیات بیانگر تدریجی
ها و زمین، آنچه  بر آسمانکریم، عالوه  قرآنآیات  

آن میهمیان  و  شده،  اضافه  نیز    فرماید: است 
بَیْنَهُما فی  وَ ما  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ   »الَّذی خَلَقَ 

...« )فرقان/ آیۀ   عَلَى الْعَرْشِ  سِتَّۀِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى 
زمین و  ها و  ( »خداوند کسى است که آسمان59

]شش  آنچه روز  شش  در  است  دو  این  میان  را 
 [ آفرید، سپس بر عرش )قدرت( قرار گرفتدوران

ما  وَ  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  الَّذی  »اللَّهُ   »...
أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى   بَیْنَهُما فی  ...«   عَلَى الْعَرْش  سِتَّۀِ 

ها و  ( »خداوند کسى است که آسمان4)سجده/
را میان این دو است در شش روز ن و آنچه زمی

[ آفرید، سپس بر عرش )قدرت( قرار ]شش دوران
...« »وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما   گرفت

ها و »ما آسمان  (38...« )ق/  سِتَّۀِ أَیَّام  بَیْنَهُما فی 
هاست را در شش روز زمین و آنچه را در میان آن

 . ...« آفریدیم[ ]شش دوران
ی عالمان دینی، در برابر فرضیه  . انواع مواجهه3

 تکامل
در اینجا ما به بیان دو رویکرد عالمان دینی غرب  
خواهیم   تکامل  فرضیه  مورد  در  مسلمان  و 

 پرداخت.
 . رویکرد عالمان دینی غرب3-1

خالصه   گونه  دو  در  غربی  عالمان  رویکرد 
اند و دهای فریضه تکامل را رد کرگردد؛ عدهمی 
 اند. ن را پذیرفتهآای نیز عده 

 . انکار فرضیه تکامل 3-1-1
صورت دفعی کتاب مقدس، آفرینش انسان را به

بدون مـیو  خـدا  دست  به  از دانستواسطه،   .
مسیحی بـا تـوسل بـه    گرای نص  رو کشیشاناین

انسان،   مقام  از  دفـاع  در  مـقدس  کتاب  متن 
اعالم کردند. زیرا یکسره نـظریه تـکامل را باطل  

می  تدریجی  را  آفرینش  تکامل  و نظریه  دانست 

ظاهر با  آشکارا  بود    آیـات  این  ناسازگار  تـورات 
. از نظر یکی  (4:  2پیدایش،  : نک:1961)گرین،  

  از اندیشمندان حـوزه عـلمیه پرینستون امـریکا
فرضیه   نام به کتاب  »هاج«،  آنچه  با  تـکامل  ی 

طور کلی درباره ماهیت و  مـقدس و اهل کتاب به 
 ناسازگار است؛   کنند، می  سرنوشت انسان مطرح 

اندیشه او،  لذا  اعتقاد  بـه  اسـت.  ملحدانه  ای 
گسترده  تحوالت  تـکوینی  هرچند  سیر  در  ای 

رخ اسـتحـیوانات  نـمیداده  گـفت  ،  توان 
یافته است« )هاج،  »انسان همانا مـیمون تـکامل

1872 :165 .) 
 فرضیه تکامل   . پذیرش3-1-2

برابر فرضیه اولین واکنش  در  تکامل، هرچند  ی 
با   مخالفت  و  شدید  محکومیت  »واتیکان«، 

ها«، تدریج »کاتولیکی تـکامل بود اما به فرضیه 
محتاطانه نـظریه تـکامل را پذیرفتند و در سال  

که    یکی   در  1943 گفتند  واتیکان  جلسات  از 
همشیوه  مقدس،  کتاب  تعبیرات  و  بیان  ان ی 
است.  شیوه  اناجیل  نویسندگان  عصر  بیان  ی 

ادامه، »منشور پاپی« در سال  1960)والتر، ( در 
  داروین   را  چهبا تفکیک جـسم و روح، آن  1950
 زنده   موجودات  ی تکامل انـسان از دیـگردرباره

گفته بود، مخصوص بدن انسان دانست و آنچه را 
مربآفریده به روح  وط  ی مستقیم خداوند است، 

دوازدهم، )پیوس  فادرگیل، 1950  دانست    ؛ 
برداشت »متجددان مسیحی« از خداوند   (. 1961

مقدس کتاب  انسان  و  و  و  نـفوذ  تحت  کامالً   ،
آن بود.  تکامل  نظریه  را تـأثیر  مقدس  کتاب  ها 

بخش را الهامدانستند هرچند آنکتاب الهی نمی 
 های سنتی راجعاز برداشت  انتقاد   . دردانستندمی 

می  خداوند،  رابه  خدا  پیشینیان  که  از    گفتند 
می جدا  نظریه جهان  براساس  ولی  انگاشتند 

و   سـاری  و  طـبیعت  در  حالّ  خداوند  تکامل، 
حال   را  خداوند  کهجاری در آن اسـت؛ همچنان 

ی تکامل تأثیر فرضیه دانستند، تحت در انسان می
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هیئت تکامل   و در  گفتند که خداوند از درونمی 

کند نـه با دخالت و دستکاری از داوم عمل می م
 طبیعت   در  خارج در اشیا، البته خداوند محبوس

در  مـحبوس  آدمـی  روح  هـمچنانکه  نیست؛ 
ی تکامل، جسم او نیست. در این خوانش، فرضیه 

استفادهنه آن  از  بلکه  نیست  ضددینی  ای تنها 
و کـندی،   المی و اعتقادی شده است )پیـچرک

ش:    1374؛ نک: مطهری،  1897بوت،  ؛ ا1907
آلمانی.  (248 پروتستان  »ریتسچل«    متلکم 

برای   تأثیر کانت ( تحت1822  -1889) اینکه    و 
دیـدگاه و  داروین  دربـارۀ نظریه  مـسیحی  های 

از    را  انسان   انسان در برابر هم قرار نگیرد، حوزه
چه در انسان اصالت  حوزه طبیعت جدا کرد؛ آن

طبیعت مربوط    حوزه  ت و جسم، بهدارد، روح اسـ
است و سخنان داروین، تنها در این قلمرو معتبر  

درباره نه  انـسان   شـخصیت   کل   اسـت، 
های معاصر معتقدند  کاتولیک.  (1902)ریتسچل،  

قابل  تکامل  به  راجع  علمی  است واقعیات   قبول 
بی   ولی جدّ  یک  نمی وجود  انسانی  تواند همتای 

واقع علمی  نقض  زیرا  مورد   مورد   آنچه  شود؛ 
تحقیق علمی است جـسم اوست نه روح. از نظر  
واقعی،حقیقتی   ابوالبشر  آدم  وجود  ایشان، 

است  همچون   لزومی  ولی  وحیانی  ندارد 
ها( بر معنای ظاهری آن بنیادگرایان )ارتدوکس

همچون یا  شود  و    ها،پروتستان  حمل  کتابی 
را تـاریخ تمثیلی دانسته شود بلکه بهتر است آن

بدانیم؛ یعنی   بیانی   تـمثیلی یک حقیقت عینی 
ای واقعی که با تعابیری متفاوت  تمثیلی از حادثه

رخ واقعاَ  آنچه  می   داده  از  بیان  شود است، 
 .(1961)فادرگیل، 

 
 

 
عِنْدَ اللَّهِ کََمثَلِ   فرماید: »إِنَّ مَثَلَ عیسىخداوند در این خصوص می  -1

( »مَثَل عیسى 59عمران/ کُون« )آلآدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَ

 قرآن . رویکرد علمای اسالم و مفسران 3-2
نگری منزله جهانبه غرب برای  ی داروین،فرضیه 

بو انـدیشهبنیادینی  سـاختار  که  جدید  د  ی 
ایشان، بر آن بنا شده بود. مدتی طول کشید تا  

به فرضیه  داروین  اما    جـهان  ی  رسـید  اسـالم 
میالدی   بیستم   سده  اولیه  های دهه  که درهنگامی 

دنیای  اندکی    اسـالم  وارد  آن  با  رویارویی  شد، 
این  تولد  آغاز  در  که  بود  چیزی  آن  با  متفاوت 

رخ داده بود. عدۀ قابل توجهی از   غرب  در  نظریه
  با این   قرآندانـشمندان عـلوم دیـنی و مفسران  

استناد   به   مخالفت کردند و این نظریه را  نظریه
ناسازگار است باطل    قرآناینکه با ظـاهر آیـات  
های عالمان دینی در این  شمردند. البته دیدگاه 

آنها  از  بـعضی  حـتی  نـیست.  یکسان   این  باب 
بین  نظریه تعارضی  و  پذیرفتند    قرآن و    آن  را 

ندیده  معرفت کریم  بعضاَ  و  دینی  اند  شناسی 
 اند.تر یافتهمـبتنی بـر آن را عمیق

 . انکار فرضیه تکامل 3-2-1
مفسران  عده  از  را   قرآنای  فرضیه  این  کریم، 

انسان، مردود دانستند.    درخصوص منشأ  خلقت 
نظر   از  نمونه،  آنچه  برای  طباطبایی«  »عالمه 

انـسان  آفرینش  منشأ  دربارۀ  داروین  نظریۀ 
نظر   برخالف  براساس    قرآنگـفته،  زیرا  است؛ 

، اولین فرد بشر و همسرش از هیچ پدر قرآنآیات  
اند بـلکه از خـاك یـا گِل و مادری متولد نشده

شده بی  آفریده  مستقیم  و  بنابراین واسطه  اند. 
 ون گذشت زمـان بـوده آفرینش انسان، آنی و بد

به است در    همین.  خداوند  خلقت  قرآندلیل   ،
آفرینش  به  را  )ع(  مسیح  حضرت  استثنایی 

 1)ع( تـشبیه کـرده است  استثنایی حضرت آدم
وجود   مقایسه  و  تشبیه  این  برای  وجهی  وگرنه 

)طباطبایی،   است  (.  382/  16:  1376نداشته 

او  به  از خاك آفرید، و سپس  او را  نزد خدا، همچون آدم است که  در 

 فرمود: موجود باش! او هم فوراً موجود شد.« 
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نظر  عـالمه  مـخالفت   علت با  یه  طباطبایی 

  قرآن داروین، تنها ناسازگاری آن بـا ظـاهر آیـات  
نـظریه هـنوز به سرحد   ایننبوده بلکه از نظر وی  

قطعیت نرسیده است بلکه تنها یک فرضیه است  
بـعضی مسائل طرح شده است    تـوجیه  برای   که

و هـیچ دلیـل قاطعی بـر آن وجـود نـدارد؛ لذا 
ظنی  نمی   کامالً  و  با  است  حـقیقتِ  تواند  ایـن 

انواعقرآن سایر  از  متمایز  نوعی  انسان  که   ی 
یافته  تکامل  و  است  نـیست،    هاآن  ی حیوانی 

(. دلیل دیـگری 387  - 382معارضه کند )همان،  
که عالمه طباطبایی بـر رد دیـدگاه تحول داروین  

می  نسلی  مطرح  پیوستگی  که  اسـت  ایـن  کند 
  عنی ما انسان و میمون قابل تجربه هم نیست؛ ی

ایم که فردی از افراد این  تاکنون تـجربه نـکرده
دیـگر  نـوع  افراد  از  دیگری  فـردی  بـه  نـوع 

به  شود.  روشـنمتحول  کسی  عـبارت  هرگز  تر 
شود انسان  میمونی  که  است  نکرده    مشاهده 

ی قابل »مؤلفان تفسیر نمونه« چند نکته .  )همان(
  اند. ی دارویـن بیان کرده ی فرضیه توجه، درباره

ی تکامل، ظنی و  سو فرضیهاز نظر ایشان، از یک
دیگران،  و  شیرازی  )مکارم  است  غیرقطعی 

این2/248:  1364 زیرا  با   (؛  هرگز  را  فرضیه 
نـمی از تـجربه  بشر  دست  کرد،  اثبات  توان 

سال    هامیلیون   و تجربه مسائلی که در  آزمایش
دیگر  سوی  از  اسـت.  کـوتاه  دارد،  ریـشه  قبل 

د ظاهر آیات بر چگونگی آفرینش تدریجی هرچن
با   مجموع،  در  اما  ندارد  صراحت  انسان  آنی  یا 
آنـی سازگارتر است. زیرا بیان   خـلقت مـستقلِ 

دهد که مـیان حجر نشان می  بعضی آیات سوره
کنونی،   پیدایش صورت  و  از خاك  آدم  خـلقت 
انواع دیگری وجود نداشته است. همچنین مطرح  

در مورد کـیفیت خـلقت سایر    قرآنکند که  می 
و دیگران،   شیرازی   جانداران نظری ندارد )مکارم

مؤلفان  82-86/  11،  1364 دیدگاه  در  آنچه   .)
تفسیر نـمونه اهـمیت دارد، آن است که ایشان 

خـداشناسی  فرضیه  مـخالف  را  داروین  ی 
مناقشه نـمی آن  در  کالمی  لحاظ  از  و  دانند 
 که یزدی« با کسانی   اهلل مـصباحکنند. »آیـتنمی

، تفسیری موافق با  قرآنکنند از آیات  مـی   سـعی
در   و  کرده  مخالفت  دهند،  ارائه  داروین  نظریه 

دارد  باره چنین بیان می این  در  کلی  اظهارنظری 
آیه مفاد  اگر  بر  که  محاوره  اصول  طبق  ای 

کـه چـه    بود  ای فـلسفی و علمی منطبقنـظریه
تطبیق نظر مورد قبول عصر   بهتر وگرنه نباید در

تالش به   بلکه  کنیم  خود  مطابقتی  طور هرجا 
از   و   قرآنروشن  بپذیریم  باید  شود،  فهمیده 

آن فراسوی  به  )مصباح    سکوت  نسبت  کنیم 
اهلل جوادی  همچنین آیت  (.1367:1/232یزدی،  

می رد  را  نظریه  این  اثبات  آملی  در  ایشان  کند 
است و انسان از    اینکه ریشه اصلی انسان از خاك

مَثَلَ عِیسى  عِنْدَ    نسل بوزینه نیست به ایه »إِنَّ 
کُنْ   لَهُ  قالَ  ثُمَّ  تُرابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  آدَمَ  کَمَثَلِ  اللَّهِ 

)جوادی    کند« استناد می (59فَیَکُون )ال عمران،  
که  .  (157- 156/  17ش،    1389آملی،   هرچند 

یان پذیرد اما بتدریجی بودن خلقت انسان را می
کند که »جریان تکامل غیر از ماجرای تکامل می 

 . ( 428/ 14)همان،   نوع است«
 . پذیرش فرضیه تکامل 3-2-2
جمله کسانی است که    از  دکتر مطهری«  »شهید 

جهت  در  و  است  پذیرفته  را  تدریجی  خلقت 
ی تکامل تدریجی، و فرضیه  قرآن  زدایی ازتعارض

ریشه مخالفت به  پرداخته   با  های  فرضیه   این 
که است افرادی  به  پاسخ  در  مـطهری  شـهید   .

تکامل تدریجی را با توحید و خداشناسی منافی  
می می  نظردانند،  »از  را    خلقت  چه  قرآن   گوید: 

چـه   و  بدانیم  کاردفعی   خداست.«   تـدریجی، 
مطهری،    شهید   (. از نظر1/51:  1369،  )مطهری 

مخالفت  با  فرضیه  پندارِیعلت  داروین  ی 
موافقت  و  فرضیه خداشناسی  ثـبات  پندارِی  ی 
با آن، دو پیش  ناصحیح است: یکی  انـواع  فرض 
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خدای اندیشه   در   را  داخـ  که  پوشرخنه  ی 

می جستجو  خود  دیگری  مجهوالت  و  کند 
ای یهودی که تدریجی بودن آفرینش را با اندیشه

مـی  تضاد  در  آن،  بودنِ  خدا  بیند  مـخلوقِ 
شهید  67/  1،  1369)مـطهری،   دیدگاه  از   .)

، خلقت، آنی نیست بلکه  قرآنبراساس    مطهری 
یک حیوان و یک انسان در مراتب تکاملی که طی  

به کند،  می  است.  شدن  خلق  درحال  نظر  دائماً 
آموزهرسد شهید  می  از  استفاده  با  های مطهری 

اسالمی، برداشتی نو از نظریۀ    فـلسفه  صدرایی در
جهان   اساس،  این  بر  است.  کرده  ارائه  داروین 
همیشه در حال خلق شدن است و چون دائماً در 
خداوند   به  آن  نیازمندی  است،  پیدایش  حال 

آنی ی است. بنابراین فرضیه  ترموسو مل ترعینی 
نیست   اسالمی  مطهری،  نـظر  از  خـلقت  بودن 

(. از نظر ایشان، حتی 54:  13، ج  1376)مطهری 
قطعی  علمی  نظر  از  اجداد    باشد  اگر  انسان  که 

با ظواهر دینی قابل    است، این امر  حیوانی داشته
این از  است.  قابل جمع سـاختنِ  تأویل  برای  رو 

ی تکامل تدریجی، سعی ی و فرضیه قرآندیـدگاه  
به میوافری  اینعمل  در  شهید  راستا  آورد.   ،

  قرآن آفرینش آدم در    داستان  مطهری غرض از
داند، نه بیان  را، برخی تعالیم اخالقی و تربیتی می 

مـینحوه  تصریح  او  انسان.  خلقت  کـه  ی  کند 
در   آدم  )مطهری،    قرآنداستان  است  سمبلیک 

تنها نظریه  مطهری نه  شهید   از نظر(.  119:  1356
تکامل ضد الهی نیست بلکه با اصل تکامل بهتر  

ای مدبر و هادی و راهنما را  توان دخالت قوهمی 
جـهان   هـدفمداری  و  زنده  موجودات  وجود  در 

ایـن  ای غرب، عـده  در  کهاثـبات کرد و علت این
تلقی الحادی  و  الهی  را ضد  کردند، ضعف اصـل 

آندستگاه  فلسفی  است  های  کرده  عنوان  ها 
گوید  می  (. ایشان صراحتا124ً:  1356)مطهری،  

که داللت اصلی تکامل بر وجود متصرف غـیبی  
 قرآناز هیچ اصلی کمتر نیست و    جـهان  کـار  در

کریم با کـمال صـراحت، خلقت تدریجی جنین 
عنوان دلیل و  را بهو آن کند می را در رحم مطرح 

می  خدا  معرفت  بر  )مطهری، شاهدی  شمرد 
اهلل علی مشکینی« آیه  »آیت  (.517/  1ش:  1376

تکامل   30 نظریه  بر  مـؤیدی  را  انبیاء  سوره 
اضافه  داندمی  در  می  و  که  کریم،    قرآنکند 

ی این  شده برخالف اصل اعتقادی و معلوم و اثبات
آیه مسأله   با   متضاد   ای دانشمندان،  مورد این  ی 

ها، یعنی وجود تغییر و تکامل در گیاه  ی آنتجربه
بی  )مشکینی،  است  نـیامده  حـیوان   (.17:  تاو 

(  1865  -  1935»رشـید رضـا« مفسر مصری )
برجسته شاگردان  سید    عبده   محمد  از  و 

الدین اسدآبادی و صاحب تفسیر »المنار«،  جمال
با  اینکه معمواًل هنگام تعارض نظریات علمی  با 

می  قرآن  آیات سیطره سکوت  تحت  اما  ی  کند 
»همه  فرضیه  اسـت:  گـفته  داروین  تکامل  ی 

به  از  بشر  نـژادهای  نیامده یک فرد  در   .اندوجود 
این  قرآن بر  ی که همههیچ نص صریحی مبنی 
)ع( هستند وجود   ی حضرت آدمذریـه  بشر  افراد

می  نساء  سوره  اول  آیه  تفسیر  در  : گویدندارد« 
ت کـه گـفته شود همه مردم از یک اسـ  »درست

 اند و آن انسانیت است وجود آمدهنفس واحد به 
 آدم )ع( اسـتباشیم پدرشان حضرتمعتقد    چه

 327/ 4تا: یـا میمون و غیر آن« )رشید رضا، بی 
ی  »سید قطب« از دانشمندان برجسته  (.324و  

آن  با   مصری  تـحتوجود  فرضیه که  ی تأثیر 
آیات    از  داروین، تدریجیقرآنبعضی  بودن ، 

می  نتیجه  را  انسان  قطب، آفرینش  )سید    گیرد 
کند که نـظریات (، تصریح می2459/  4ق:  1412

نـمی برخالف  عـلمی  مطلبی  اثبات    قرآنتوانند 
 ای غیریقینی ی داروین را فرضیهو نظریه  نمایند
ق:  1406  کند )سید قطب، مـعرفی مـی  و ظنی 

برای رفع تعارض کلی (. در عین 1265/  3 حال 
تأکید    قرآنآیات   جدید،  علوم  دستاوردهای  و 

، کـتاب عـلم نیست و هدف از  قرآنکند که  می 
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و طب و دیگر   و شیمی  نزول آن تدریس نجوم

نیست )سـید قـطب، /  3ق:   1412علوم تجربی 
وی  1265 نظر  از  نادر،    قرآن(.  درموارد  جز 

که آیاتی متعرض حقایق علمی نشده است و آنجا
کند، اهـدافی کـالمی دارد نـه علمی را مطرح می 

؛  300،  183،  153/  1ق:    1412،)نک: سید قطب 
 (.2809/ 5؛ 2459، 2376،  2143/ 4

 گیری نتیجه
مقایسه هدف  با  مقاله  با    فرضیه   این  تکامل 

با  کریم به نتایج زیر دست یافت؛  قرآنهای  آموزه
کند  ان می کریم که بی  قرآن یات  آ توجه به ظاهر  

مخالف   است  بوده  دفعی  انسان  خلقت  آغازین 
 به فرضیه داروین است که به بیان سیر تدریجی  

 تکاملی خلقت پرداخته است
در   آنها  غربی  دینی  علمای  نظرات  بررسی  با 
تقسیم   دسته  دو  به  تکامل  نظریه  با  برخورد 

یات کتاب  آاز نوع نگاه آنها به    شوند که حاکیمی 
داروین،  فرضیه  مخالف  گروه  هست  مقدس 

آیات کتاب مقدس معتقدند چون مخالف ظاهر  
پس باید آن را رد کرد اما برخی از موافقین    است

دانستند  دلیل اینکه کتاب مقدس را الهی نمیبه
را انتخاب   ، علمدر تقابل با علم )فرضیه داروین(

آن می  نیز  موافقین  دیگر  گروهی  و  را  کردند 
حمل  به مقدس  کتاب  بر  گونه  تمثیل  صورت 

 کردند.می 
دستگی   دو  این  نیز  مسلمان  علمای  میان  در 
مخالف  معتقدند  مخالف  گروه  داشت  وجود 

در   آدم  حضرت  خلقت  و   قرآنداستان  است 
همچنین فرضیه داروین هنوز به قطعیت نرسیده  
است؛ اما در مقابل موافقین معتقدند که هدف از  

آ حضرت  داستان  تعالیم  ذکر  برخی  بیان  دم 
ی خلقت داند، نه بیان نحوهاخالقی و تربیتی می 

آیات   بعضی  گویند   همچنین  و  ، قرآنانسان 
  گیرد ن آفرینش انسان را نتیجه می تدریجی بود

اینکه   ندارد که همه هیچ  قرآنو  گونه صراحتی 
 . وجود آمده باشند یک فرد به  از بشر نـژادهای 
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 عوارض آلودگی صوتی از منظر دین و علم فیزیک

 
 2، زهرا محمدی1کبری بهار

 

 ( kobrabahari1365@yahoo.com )نویسنده مسئول:  ، مرکز تخصصی ریحانه الرسول صلی اهلل علیه و آله3طلبه سطح  -1
 ، مرکز تخصصی ریحانه الرسول صلی اهلل علیه و آله3طبقه سطح  -2

 

 چکیده  

موارد بسیاری  هم است اما  ای موجودات تشکیل شده که استمرار حیات آنها وابسته بهمجموعه محیط زیست از  
شود که یکی از آنها آلودگی صوتی است. آلودگی صوتی عوارض  وجود دارد که سبب آسیب و اختالل در آن می 

عنوان یک دین کامل بیشترین دین اسالم به   کند.تنها انسان بلکه حیوانات را نیز درگیر می بسیاری دارد که نه
ها علم نیز به آن پرداخته آن و افزایش آن در طول این سال توجه را به محیط زیست دارد و با توجه به گستردگی  
دهد  اساس آن نشان میتحلیلی است که بر  -روش توصیفیتا بتواند از آسیب آن کم کند. نتایج این پژوهش به 

ها سبب اختالالت شنوایی، استرس، فشارهای عصبی و روانی، اختالالت خواب و حتی با عوارض آن بر انسان
شود. در حیوانات اثر مخرب صدا در طول عمر، تولیدمثل و سیستم ایمنی و  سبب مرگ می   قرآن ه  توجه به آی

می  منفی  تأثیر  آنها  در  عصبی  صوت  کنترل  صوتی    قرآنگذارد.  آلودگی  کاهش  راهکارهای  است.  آمده  هم 
ختلف و ایجاد های م یابی و انتخاب محل مناسب برای فعالیت های شهری، مکانصورت اخالقی، طراحی بافت هب

 باشد.  موانع فیزیکی و پوشش گیاهی می 
 

 کلیدواژه: آلودگی صوتی، دین، علم فیزیک ، محیط زیست  
 
 مقدمه  -1

هر آنچه که در جهان هستی وجود دارد آفریده 
خداوند حکیم و عادل است، تا هر موجودی به 

محیطی سالم با  سهم خود از آن بهره ببرد و در  
عوامل   اما  دهند.  ادامه  خود  حیات  به  یکدیگر 

تواند به این محیط زیست اسیب وارد مختلفی می 
کند، که یکی از آنها آلودگی صوتی است. مردم  

طرق مختلف یا خودشان مستقیم یا با وسایلی  به
بلند و آزاردهنده   مختلف سبب ایجاد صداهایی 

م دارای انرژی  شنویشوند. زیرا هرچه که ما می می 
است و اگر این انرژی بیش از حد معمول شنوایی 

آسیب  سبب  می باشد،  مختلف  زیرا  های  شود، 
شنوایی خاصی وجود دارد.   برای هر موجودی مرز

  ها و همین سبب مشکالت بسیاری برای انسانبه
آنها اطراف  محیط  و  موجودات  ایجاد   سایر 

 های مختلف به شود در منابع دینی و دانشمی 

رو، این پژوهش در  آن پرداخته شده است. از این
 صدد است موارد زیر را بررسی کند:  

از نظر دین آلودگی صوتی چه اثراتی دارد و    -1
 های کنترل آن چگونه است؟  راه
از نظر علم فیزیک آلودگی صوتی چه اثراتی    -2

 های کنترل آن چگونه است؟  دارد و راه
ز محیط  از  صحیح  مهیاستفاده  و  ست  است  م 

منفی   تأثیر  خاصی  گروه  بر  فقط  آن  به  آسیب 
محیط نمی و  موجودات  تمام  بر  بلکه  گذارد، 

گذارد و حتی برای آیندگان پیرامون آنها اثر می 
با ماند. آلودگی صوتی در عصر حاضر  نیز باقی می 

 های شهری وتوجه به افزایش جمعیت و زندگی
عمومی  نشینی، وسایل نقلیه شخصی و  آپارتمان

. در حال بیشتر شدن است. مردم نیز چون در ..  و
و عدم   مواجه هستند  آن  با  بسیار  زندگی  طول 
آگاهی از مضرات آن سبب ایجاد عادت برای آنها 

موضوع  می  اهمیت  بر  مسأله  همین  و  شود. 



 

563 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
دارد که بیشتر به آن پرداخته افزاید و الزم میمی 

 غالمپور و  شود و تحقیق بیشتری صورت گیرد.
تجهیزات   از  ناشی  صوتی  آلودگی  در  شکاری 
ادوات   که  دریافتند  زیست  محیط  در  نظامی 
نظامی که دارای صدای بلندی هستند چه از نظر  
و انسان  زندگی  کیفیت،  نظر  از  چه  و    بقا 

کند و باید کاری کنیم  وحش را تهدید میحیات
که امکان دارد با وجود این لوازم نظامی  تا جایی

هم نخورد )غالمپور و شکاری/  هزندگی طبیعی ب 
اهمیت    . (1387 و  نگرش  در  اذائی  و  محمدی 

رسیدند   این موضوع  به  به محیط زیست  اسالم 
که تعالیم اسالمی از جهات گوناگون به طبیعت  
بیان کرده   را  و عناصر آن پرداخته، و فواید آن 

اذائی/   و  )محمدی  زاده    .( 1396است  محمد 
ی کنترل آن  هاقوشچی در آلودگی صوتی و روش

بهره  برنامه با  دانش  از  فیزیکی، گیری  ریزی 
در چند    کارهایی برای کنترل آلودگی صوتی راراه

بیان  وقسمت  )محمدزاده  است  قوشچی/   کرده 
بررسی    . (1375 به  است  صدد  در  پژوهش  این 

نظر دین و علم فیزیک نسبت به آلودگی صوتی  
 های کنترل آن بپردازد. و عوارض آن و روش

 شناسی  مفهوم
محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموع  
که   هماهنگی  شرایط  و  علل  موجودات،  منابع، 
استمرار   و  دارد  زنده وجود  موجود  هر  گرداگرد 
است   آن  به  وابسته  و  منوط  حیات  و  زندگی 

(. اصوات را 6:  1375شود )کردوانی،  تشکیل می 
که اصواتی    -1توان به دو گروه تقسیم نمود:  می 

صوت از  معینی  ترکیب  یا  سادهساده  اند های 
ناخوشایند هستند. انسان  به گوش   - 2  ومعمواًل 

بی  و  نامعین  ترکیب  که  از اصواتی  نظمی 
اند و دارای ارتعاشاتی هستند که  های سادهصوت

 
یا أیُّها الَّذینَ آمنوا ال تَرْفَعُوا أصْوَاتَکُم فوقَ صَوبِ النَّبیِّ وَال تَجْهَرُوا لَهُ -1

 م لِبَعٍض أنْ تَحبَطَ أَعَمالَکُمْ وَ أنتُمْ ال تَشْعُرُون. بِالْقَولِ کَجَهرِ بَعِضکُ

از قاعده معینی پیروی نکرده و معمواًل به گوش  
)ملکوتیان،  انسان   (.  16:  1357نامطبوعند 

تی: هر نوع صدایی که انسان تمایل  آلودگی صو
ای نسبت به  گونهبه شنیدن آن نداشته باشد و به 

آن احساس آزردگی کند یا سب ایجاد آسیب و  
آلودگی   حکم  در  شود،  شنوایی  اعصاب  اختالل 

می تعریف  و  شناخته  و صوتی  )فرشیدفر  شود 
 (. 220:  1390اولیازاده، 

 

از    های کنترل آناثرات آلودگی صوتی و راه  -2
 منظر دین  

   قرآنکنترل صوت در  -1-2
اسالم مردم را به نرمی و اعتدال و آرامش در همه  

کند. ایجاد آلودگی صوتی  امور زندگی دعوت می
منافات به اسالمی  ادب  و  فرهنگ  با  کلی،  طور 

دارد. آیات و احادیث فراوانی داللت دارند بر اینکه  
ه است، فرد مسلمان در همه امور زندگی پسندید

وقار داشته و    رفتارهای توام با آرامش و سکینه و
با صدایی در حد متوسط یا پایین سخن بگوید.  

در سه مورد سخن از انضباط صوتی در   قرآندر  
در سوره حجرات   میان آمده است.سخن گفتن به 

اید صدای  که ایمان آوردهآمده است: »ای کسانی 
اهلل علیه وآله باالتر از صدای پیامبر صلیخود را  

او را   بلند سخن مگویید )و  او  برابر  نبرید، و در 
گونه که بعضی از شما در برابر بلند صدا نزنید( آن

کنند، مبادا اعمال شما نابود  بعضی بلند صدا می 
حالی در  دانید گردد،  نمی  . (2)حجرات/  1که 

ادبی به  پیامبر بی گرچه بلندکردن صدا در مقابل  
خاطر مقام  اهلل علیه و آله است که بهپیامبر صلی 

می  اعمال  حبط  سبب  حضرت،  آن  شود، واالی 
ی به ما سفارش کرده که نسبت به همه  قرآنولی  

مردم ادب را رعایت کنیم و آرام سخن بگوییم.  



 

564 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
مسأله صدای بلند و آلودگی صوتی، امروزه یکی  

گاهی به اسم    از مشکالت جامعه بشری است که 
و  مسجد  در  گاهی  عزا،  اسم  به  گاهی  عروسی، 
گاهی در کوچه و خیابان و زمین ورزش، آرامش 

می  سلب  مردم  از  )قرائتی،  را  ج1383کند  ؛  9، 
می   (.159 بعد  آیه  ادامه  در  به  خداوند  فرمایند: 

کسانی  خدا  یقین  پیامبر  نزد  را  خود  صدای  که 
خداوند  آورند، همان کسانی هستند که  پایین می 

هایشان را برای تقوا خالص نموده و برای آنان دل
است  عظیمی  پاداش  و  .  (3)حجرات/    1آمرزش 

به  پایینغض  کوتاه معنای  و  است. آوردن  کردن 

کردن صدا ، هم در مورد کوتاهقرآن این واژه در  
کردن نگاه، آهسته  مورد کوتاهکار رفته و هم دربه

ر و آرامش  سخن گفتن، نشانه ادب، تواضع، وقا
)قرائتی،   ج1383انسان  سوره  .  (164:  9،  در 

فرمایند:  لقمان ایشان در نصیحتی به پسرشان می 
از   کن.  رعایت  را  اعتدال  رفتن،  راه  در  )پسرم!( 
که   مزن(  فریاد  هرگز  )و  بکاه  خود  صدای 

است زشت  خران  صدای  صداها،  )لقمان/    2ترین 
صدای خود را    -1مطلب دارد:    2این آیه  .  (19
تاه کنیم، از فریاد بیهوده بپرهیزیم و بیانی نرم  کو

فریاد کشیدن و  -2و آرام داشته باشیم.  
بلند 

است   نکوهیده  و  ناپسند  امری  صدا،  کردن 
لقمان    .( 271:  7، ج1383)قرائتی،   در نصیحت 

صدای نابهنجار به صدای االغ تشبیه شده است  
مکارم   آقای  اینکه  میدر  آنچه  مورد  فرمایند: 

شنود راستی از صداهای معمولی که انسان می به
باشد  تر است همان صدای االغ میاز همه زشت

نعره  آن  که  به  ابلهان  و  مغروران  فریادهای  و  ها 
تنها زشتی از نظر بلندی صدا  تشبیه شده است. نه 

که دلیل بودن چراجهت بی و طرز آن، بلکه گاه به 
گفته بعضی از مفسران، صدای حیوانات دیگر به

به  گاهی  غالباً  حیوان  این  اما  است،  نیاز  واسطه 
هیچ مقدمه  گونه نیاز و بی جهت و بدون هیچبی 

بی  و  وقت  را  میفریاد  سر  )مکارم  وقت  دهد! 
 . (56: 17، ج 1374شیرازی، 

 
 اثرات آلودگی صوتی  

 اختالل کشنده و مرگ  -2-2
در  قرآندر   آمده  صوتی   کریم  آلودگی  موارد 
»و می  گردد:  هالکت  و  مرگ  به  منجر  تواند 

 
اهللُ   -1 امتَحَنَ  الَّذینَ  أَلیکَ  اهللِ  رَسولِ  عِندَ  أصواتَهُمْ  یَغُضُّونَ  الَّذینَ  إنَّ 

 قُلُوبَهُم لِلتَّقوی لَهُم و أجرٌ عظیم. 

)مرگبار  کسانی  صحه  بودند،  کرده  ستم  که  را 
هایشان آسمانی( فرو گرفت. و بامدادان در خانه

در آیات  .  (67)هود/  3روی افتاده و مرده بودند«به
چند  می  قرآن که  به قخوانیم  گهنکار  وسیله  وم 

شدند،   مجازات  آسمانی  ثمود صیحه  قوم  یکی 
بودند و دیگری قوم لوط، و دیگری قوم شعیب.  

دیگر   آیات  استفاده   قرآناز  ثمود  قوم  مورد  در 
به می  آنها  مجازات  که  و  شود  بود  صاعقه  وسیله 

می  نشان  صدای  این  صیحه  از  منظور  که  دهد 
وحشتناك   صدای  آیا  است.  صاعقه  وحشتناك 

جواب این تواند جمعیتی را نابود کند؟  صاعقه می 
سوال مسلماً مثبت است، زیرا امواج صوتی از حد  

می بگذرد  که  شیشهمعینی  بشکند،  تواند  را  ها 
ها را ویران کند و ارگانیسم  حتی بعضی از عمارت
را انسان  بدن  را   درون  این  بیاندازد.  کار  از 

به هنگامی شنیده  که هواپیما دیوار صوتی را  ایم 
افتند  زمین می روی  شکند، افرادی بیهوش به می 

می  جنین  سقط  زنانی  یا  تمام و  یا  و  کنند 
هایی که در آن منطقه دارند  های عمارتشیشه 

ا  -2 أَنَّکَهَ  إنَّ  صَوْتِکَ  مِنْ  اغُْضض  وَ  مَسلِکَ  فِی  اقِْصد  لََصوتُ وَ  ألصواتِ 

 الحَمیر. 

 وَ أَخَذَ الَّذینَ ظَلَموا الصَّیحَهُ فَأَصبَحسوا فِی دِیارِهم جاثمین.-3
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هم  شکند. طبیعی است اگر شدت امواج از اینمی 

به  شود  اختالالت بیشتر  است  ممکن  آسانی 
های مغزی و حرکات  ای در اعصاب و رگ کشنده 

انسان مرگ  سبب  و  کند  تولید  شود قلب  ها 
 . (165-164: 9، ج1374شیرازی،  )مکارم

 

راه کارهای حفاظت از محیط زیست در    -3-2
 اسالم 

زیست در جهان امروز در حقیقت،  بحران محیط
به تعهد و بی تعهدی و بحران اخالقی است که 

ومسئولیت  باز  مسئولیت   شناسی  ناشناسی 
اینمی  از  نخست گردد.  بحران  این  از  خروج  رو 
طلبد، یعنی بشر نیازمند اصول  حل اخالقی میراه

تنظیم  که  است  در  اخالقی  دخالت  نحوه  کننده 
به   انسان  تعهد  چگونگی  است.  زیست  محیط 
اخالق و ارتباط او با طبیعت با این نگرش است  

و مالک  مخلوقات    که،  و  طبیعت  یگانه  خالق 
ترین مخلوق اوست،  خداست چون انسان معترض 
بر  خود  خلیفه  را  او  خدا  زمیو  داد. روی  قرار   ن 

بهآموزه زمینه،  این  در  الهی  معمول  های  طور 
دسته هستند.  بهدوگونه  رهنمودهای ای  عنوان 

سوی جامعه مطلوب منظور حرکت به اخالقی و به
دسته و  فردی  نگاه  با  نگاه  خداوند،  با  دیگر  ای 

 اجتماعی بیان شده است.  
 

 های فردی تعلیم و تربیت  آموزه -1-3-2
م بر تعلیم و تربیت افراد جامعه  تأکید نخست اسال

لحاظ اعتقادی،  هایی است که به و ساختن انسان 
گونه روانی و رفتاری تعادل داشته باشند و از هر

و   باشند.  گمراهی  دور  رفتاری  و  روانی  اختالل 
هایی که با اعتقاد راسخ به مبدأ هستی خود انسان

  دانند و معاد را میعادگاه را در برابر او مسئول می 
به   این مسئولیت و رسیدن  برابر  پاسخگویی در 

را شمرند و این اعتقاد، آناننتایج عملکرد خود می
آنان  برای  خداوند  که  مسیری  در  حرکت  به 

انگیزد و رفتار آنان را در می ترسیم کرده است، بر 

و  حوزه فردی  از  اعم  زندگی  مختلف  های 
می قرار  کنترل  تحت  )خسرو اجتماعی  دهد 

حس    . (39:  1393شاهی،   همین  بنابراین 
می انسان کمک  به  اعتدال مسئولین  در  تا  کند 

های صدا هم در صحبت کردن و هم در فعالیت
 مراعات کنند. روزمره زندگی  
 پرهیز از ظلم  

رفتاربر در  باید  عدالت،  قاعده  با    اساس  خود 
محیط زیست طوری رفتار کنیم که موجب ظلم  

د و شکی نیست  ی دیگر نشوهاو تعدی به انسان
آزار  و  ظلم  بارز  مصادیق  از  صوتی  آلودگی  که 

 رود. شمار میدیگران به
 

 های اجتماعی آموزه -2-3-2
دین اسالم یک مکتب اجتماعی است که بخش  

توجهی از احکام و دستوراتی که در آن بیان  قابل 
شده است جنبه اجتماعی دارد و برای بهتر شدن 

ه آلودگی صوتی شرایط مردم در جامعه، در مسأل
هکارهای اجتماعی وجود دارد که سری رانیز یک

می  آن  انجام  به  با  امید  جامعه  سطح  در  توان 
 کنترل آن پیدا کنیم. 

 امر به معروف و نهی از منکر  
بیانات شارع استنباط می  از  از  بسیاری  شود که 

اهداف اجتماعی الزم است در وهله اول، از طریق  
ضمانت اجرای آن نیز خود مردم صورت گیرد و  

و   معروف  به  امر  نهاد  تأسیس  باشند.  خودشان 
ادن آن در  نهی از منکر و یا نهاد الحسبه و قرارد 

به  و  روزه  و  نماز  فروعکنار  از  یکی  دین،   عنوان 
است.   فرآیند  این  بر  مکتب  احتمام  بر  شاهد 
بر   منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  نهادینه شدن 

محیط زیست تأثیر    تمام مسائل و از جمله، حفظ
زیادی دارد، زیرا عموم مردم خود را در آن سهیم  
انجام آن  برای  فراوانی  انگیزه  خواهند دانست و 
بر   عمومی  نظارت  نوعی  و  کرد  خواهند  پیدا 
چگونگی استفاده از منابع و حفظ محیط فراهم  
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ناگفته نماند گرچه امر به معروف و   خواهد آورد.

محسو  واجبات  از  منکر  از  می نهی  ولی ب  شود، 
سازی ویژه فرهنگ تشویق به انجام این واجب و به 

شمار آورد. عالوه توان از موارد اخالقی بهرا میآن
بر آن، در برخی از واجبات، که ضمانت اجرایی  
حکومتی در آنها وجود ندارد و انجامشان بستگی  

زمینه  و  افراد  ایمان  دارد، به  آنان  درونی  های 
ویق به انجام آنها را از مسائل اخالقی شتوان ت می 

ر در آنها وارد چند فقه هم از جنبه دیگدانست، هر
)فراهانی  است  فراهانیشده  :  1392فرد،  فرد، 

بنابراین وقتی مردم هم میان افراد   .(164-165
خانواده و هم در اجتماع و در برخورد با یکدیگر  

شود که مواردی سبب سروصدای زیاد میزمانی 
ندارد با احترام   رف مقابل که به آن توجهیبه ط

در و  بدهد  امکان  تذکر  ارائه صورت  راهکاری 
شود تا مردم  تدریج موجب میدهند، همین امر به

کم نسبت به آن آگاه و با حساسیت بیشتری  کم 
 رفتار کنند. 
 آموزش  

و  روان  و  جسم  شکوفایی  و  رشد  ابزار  آموزش، 
سو   یک  از  آموزش  است.  انسان   جزء شخصیت 

ی دیگر جزء حقوق  باشد و از سوحقوق فردی می 
به است.  چند اجتماعی  آموزش  بر  حق  عبارتی 

بر  حق  بودن  اجتماعی  جنبه  در  است.  بعدی 
کند که دولت کنترل آموزش  آموزش ایجاب می

گیرد عهده   عنوان امری عمومی بررا در جامعه به
های الزم را در  ریزی ها و برنامه گذاری و سیاست 

جهت ایجاد سازگاری بین انسان و محیط زیست 
را انجام دهد. تأکید دین مبین اسالم بر آموزش  

بر و سوادآموزی در تمام زمینه کسی پوشیده  ها 
اساس آن باید در نظر داشت آموزش نیست و بر

ست که  ای اگونهنظر اسالم به زیست محیطی مد
جنبه جهان  تمام  و  زیست  محیط  انسان،  های 
را   ارتباط ههستی  و موزون در در یک  ماهنگ 

داده و بین آنها ارتباط  توجه قرار  مسیر الهی مورد

می زیست  ایجاد  آموزش  اساس،  این  بر  نماید. 
ب مقام محیطی  متوجه  را  انسان  ایستی 

اللهی نموده و از طریق پرورش صفات الهی  خلیفه
طور بالقوه در فطرت الهی انسان قرار داده  ه که ب

را آنها  است  ب  شده  بهفعلیت  و  عبارت  خشیده 
مایه  از  استعانت  با  انسان،  دیگر،  فطری  های 

ک  آماده  مقام  این  احراز  برای  را  او  ند  بایستی 
صورت در این (.  153:  1378)اصغری لضمجانی،  

محیط زیست و عدم آلودگی صوتی   حفاظت از
درمیبه عمومی  فرهنگ  یک  که آصورت  ید 

 کنند.  همگان در رعایت آن تالش می
 شش گیاهی  پو

ای از انفال  عنوان بخش عمده ها ومراتع بهجنگل 
های عمومی عنوان ثروتآیند که به حساب می به

گیرد و  اختیار حکومت عدل اسالمی قرار میدر  
ها عالوه جنگل ید به نفع مردم استفاده گردد. به با

عنوان یکی از مواهب بزرگ الهی بستر  و مراتع به
مادی،   اقتصادی،حیات  و  میراث   اجتماعی 

تعادلنسل نگهدارنده  عامل  اکولوژیک،    ها، 
ه  اند، کعنوان محور توسعهپشتوانه کشاورزی و به 

برنامه ریزی و مدیریت  جایگاه واقعی خود را در 
جامعه پهر  تخریب ای  شود.  حفظ  و  نموده  یدا 

بهم جنگل  موجب  مراتع  و  تعادل ها  خوردن 
نهایت  شده و درفرسایش خاك    جریانات آبی و

خوردن تعادل محیط زیستی خواهد بهم   موجب
مراتع   ها وپوشش گیاه، جنگل   .(176بود )همان:  

و   دارند  صوتی  آلودگی  کاهش  در  مهمی  نقش 
های وع آن و انبوه و تراکم و نوع برگ بسته به ن

نق آن و  دارند  فرق  همدیگر  با  در  ها  مهمی  ش 
می  ایفا  هم  شهر  اسال  کنند.زیبایی  سنت  م  در 

ها آمده  روایات بسیاری در مورد درختان و جنگل
فرمایند: از  السالم می است: مانند: امام علی علیه 

از:   افزایش طول عمر عبارت است  جمله عوامل 
مردم از  ساختن  پرهیز  نابود  و  قطع  و  آزاری 

)مجلسی،   سرسبز  ج  1404درختان  :  76ق، 
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علیه  .(319 صادق  می امام  فرمایند:  السالم 

ثمردار را قطع نکنید، که عذاب سختی درختان  
پی در  جرا  تا،  بی  عاملی،  )حر    . (198،  3دارد 

صلی  اکرم  پیامبر  به  همچنین  آله  و  علیه  اهلل 
می  و  کرده  توصیه  کشتن  رزمندگان  از  فرمود: 

از  نیز  و  فرتوت  پیران  شیرخوار،  وکودکان  زنان 
به درختان،  سرزمین  قطع  خرمای  و  نخل  ویژه 

کن خودداری  )مجلسی،  دشمن،  ق،    1404ید 
فوق   .( 60:  21ج هشدارهای  و  رهنمودها  از 

توان اوالً: اهمیت درختکاری و سبز نگهداری  می 
نمود.  درك  را  اسالم  نگرش  در  زیست  محیط 
از   پس  زیست  محیط  متخصصان  که  اهمیتی 

گوشهقرن به  پیها،  آن  از  اظهار ای  و  برده 
به  داشته که  کسانی  عمل  از  نکوهش  ثانیاً  اند. 

باغ جنگل تخریب  و  مزارع  می ها،  را ها  پردازند 
   .(71:  1376بدست آورد )شفیعی مازندرانی، 

 

های کنترل آن از  اثرات آلودگی صوتی و راه -3
 منظر علم فیزیک  

 اثرات آلودگی صوتی   -1-3
عصر جدید    های آلودگی صوتی از جمله آلودگی

باشد که موجب آثار و زندگی شهری معاصر می 
 شود.  میها و سایر موجودات انسانمضری در 

 انسان -1-1-3
ری دارد که  ها اثرات بسیاآلودگی صوتی در انسان

مرور زمان آسیب آن بیشتر  گاهی برخی از آنها به 
اه متوجه  شود که گشود و همین امر سبب می می 

به  عالئم  این  که  سرنباشیم  تأثیرات  و    سبب 
جا به است. در این  وجود آمدهصدای اطرافمان به

 کنیم:  آنها اشاره می 
 اختالالت شنوایی 

زمان از  گوش  روی  سروصدا  قدیم اثر  های 
معروف  دانشمند  »رامازینی«  شده،  شناخته 

طب پدر  که  کری   ایتالیایی  گرفته،  لقب  کار 
دیگ »آمبرواز  کارگران  و  است  نوشته  را  سازی 

توپچیپاره ناشنوایی  از  فرانسوی  ارتش «  های 
جالب رانسه سخن  ف از همه  است.  لقب  گفته  تر 

کرها است که به ساکنان شهر کوچک ویل دیوله  
فران در  مرکز  پوال  قدیم  از  که  شده  داده  سه 

های کلیسا سازی و همچنین ساختن زنگدیگ
در فرانسه بوده است و سکنه آن مثل کارگران  
ناشنوایی  به  همگی  پرسروصدا  کارخانه  یک 

سر از  شهحاصل  آن  به  مربوط  دچار  وصدای  ر 
معمواًل گوش به .  (303:   1376اند )قضایی،  بوده 

متوسط معمول یک صداهای یکنواخت و در حد  
می عادت  شلوغ  صداهای  شهر  بعضی  اما  کند 

وگوشن ناهنجار  غیرمترقبه،  خراش  اگهانی، 
هستند که برای عصب شنوایی در حکم صداهایی 

آن   به  نبوده،  موجب    سیبآعادی  رسانده، 
م زودرس  که یناشنوایی  اتومبیلی  مثالً  گردند؛ 

ترمز  ترقه،  صدای  است،  خراب  آن  اگزوز  لوله 
سیکلت،   موتور  ماشین،  بوق  صدای  ناگهانی، 

شورت در   .(33:  1376موزیک تند و ... )زرنفلند،  
می  زمینه  شهر این  یک  شلوغ  خیابان  نویسد: 
دی سی بل آلودگی    90الی    80حداقل معادل  

می  تولید  چصوتی  در  سکونت  نین کند. 
به خیابان  توان    15مدت  هایی  متوالی  سال 

درصد کاهش    50طور متوسط تا  شنوایی فرد را به 
   .(114:  173دهد )توالئی، می 

 آثار روانی عصبی 
موقعیت،   بر حسب شخص،  روانی سروصدا  آثار 

حاالت و  و   زمان  بوده  متفاوت  شخص  روانی 
اندازههیچبه قابل  به وجه  ولی  نیست.  طور گیری 

می  عالکلی  سروصدا  پر  محیط  گفت  بر هوتوان 
شود مکالمه و تفهیم می   رکه موجب اختالل دآن

فعالیت  دقت  کاهش  و  های  باعث  مغزی 
عالوه دقت گردد. به ناهماهنگی کارهای فکری می

تعداد بر  و  شده  کاسته  اشتباهات    فراگیری 
می  افزوده  فکری  صدای  کارهای  اثر  در  شود. 

گردد، موجب دلهره و ترس میی و بلند که  ناگهان
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خون   جمجمه  به فشار  داخل  خون  فشار  ویژه 

بزاق کم ترشحات  شده و دهان خشک باالرفته، 
شده دچار انقباضات  شود. ترشحات معده کم می 

شود. همچنین حرکات دودی شکل دردناکی می 
:  1377گردد )عباسپور،  ود می ها نیز دچار رکروده
شیوه اعدام با    در اروپای قرون وسطی از   .(683

شد، زیرا صدای  زنگ اخبار )ناقوس( استفاده می 
محکوم  تدریجی  مرگ  موجب  زنگ  یکنواخت 

  . ( 56: 1375)کرمخانی،   گردیدمی 
 اختالالت خواب  

به خواب  از  تواناییمحرومیت  در  خود  های  نوبه 
سطح  و    شناختی  زبان  حافظه،  نظیر  باال، 

عددمهارت همانند  های  که  کارهایی  نیز  و  ی 
توانایی تصمیم  نیازمند  فکری  گیری  و های 
ای ایجاد کند، همچنین  اند، اختالل عمده داوری 

از به  محرومیت  نظیر    خواب  عاطفی  اختالالت 
انجامد. در تحقیقاتی که در دانشگاه  افسردگی می

کارولینای شمالی انجام شد، نحوه اثر نوفه موتور 
گرفت.  جت هواپیما بر خواب، مورد بررسی قرار  

آزماشگاه   در  داوطلب،  افراد  که  شرایطی  در 
بودن بلندی  خوابیده  با  هواپیما  صدای    80د، 

بل، در فواصل زمانی نامنظم، در طول یک  دسی
کلی   و  9دوره  ارائه    ساعته  زمان  ثانیه،    20با 
اج مغزی شد. مشخص شد که ریتم اموپخش می 

  حداقل  شود وتر میپس از ایجاد سروصدا سریع
همان حالت یقه پس از قطع سروصدا بهدق  5تا  

نشانمانباقی  خود  که  سبکد،  شدن دهنده  تر 
صبح روز بعد از آزمایش، فعالیت و    خواب است.

کارهای افرادی که در معرض نوفه بودند، ارزیابی  
میزان  مشخص شد که عملکرد این افراد، بهشد.  
:  1378توجهی افت پیدا کرده است )یماتئو،  قابل 
468).   
 ماری ریتال یا انگشتان مرده بی

می  نشان  که تحقیقات  افراد  از  بعضی  که  دهد 
مشا باالی  دارای  بلند  صدای  با  دی   125غل 

می سی  بیماری  این  دچار  هستند،  به  بل  شوند. 
ااین که  سپس  صورت  و  رنگ  سبز  آنها  نگشت 

می  وازو سفید  بیماری  عالئم  که  پاتیک اسشود 
رگ  انقباض  نتیجه  در  که  نااست  و  رسایی  ها 

می  عارض  خونی  بیماری جریان  به  که  شود 
)غالمپور،   است  معروف  رینال  یا  مرده  انگشتان 

   .(125:  1378شکاری، 
 تأثیر به شرایط انجام کار  

فعالیتسروص از  بیش  های دا در کارهای فکری 
ی که  کند. هنگام فیزیکی بدن، ایجاد مزاحمت می

کارها  ل باشد،  ب دسی  90میزان سروصدا بیش از  
می   3به   تغییر  ثابت    -1  کنند:شکل  کار  بازده 
گیرد،  ولی اشتباهات بیشتری صورت می ماندمی 
ویژه در کاری که نیاز به توجه بیشتری وجود به

کند.  در تشخیص زمان اختالل ایجاد می  -2دارد.  
به    -3 نیاز  آگاهی  و  هوشیاری  حالت  حفظ 

می پیدا  بیشتری  قدرت کوشش  همچنین  کند. 
یابد، درك برای پیگیری افکارش تقلیل می   انسان

و  دارد،  نیاز  بیشتری  زمان  به  اطالعات  و حفظ 
برای جلوگیری از تداخل مسائل فکری، کوشش  

)معینیان،   است  الزم    . (12:  1398بیشتری 
به نوفه  متوسط  سطح  با  زمان  گونهای  بارز  ای 

میعکس  طوالنی  را  ساده  عملکرد العمل  کند، 
های ادواری اتفاقی قرار ض نوفه افراد وقتی در معر

شود )در این راستا نباید مسأله  گیرد، بدتر میمی 
عادت نسبت به حضور نوفه را از نظر دور داشت( 
عملکردی،   خطاهای  تعداد  نوفه  حضور  در 

فعالیت به در  زیاد خصوص  و سری،  متوالی  های 
انجام رغم عدم تغییر در سرعت  شود. گاه علیمی 

یابد )صفارزاده،  ن کاهش می کار، صحت انجام آ
سروصدا از شنیدن مکالمات یا آژیر   . (61:  1382

می  جلوگیری  خطر  حالاعالم  این  در  و  ت  کند 
یا اختالل   مانند یک عایق صوتی است. نشنیدن

در رسیدن پیام، ممکن است در میزان کارآیی،  
اجرای دستورات کاری، درك عالئم اضطراری و  
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دا سوء  اثر  افراد  بین  )ورنیه،  روابط  باشد  شته 

1373 :66) . 
 

 حیوان   -2-1-3
عمر،  طول  حیوانات،  بقای  در  صدا  مخرب  اثر 
تأثیر   بدن  عصبی  و  ایمنی  سیستم  تولیدمثل، 
زیر  نتایج  موش  روی  آزمایش  در  دارد.  منفی 
حاصل شده است که البته روی انسان نیز مشابه  

هی که در معرض  های آزمایشگاموش   -1است:  
شدید   میصدای  بیماری قرار  به  های گیرند، 

حساس میویروسی  صدای   -2  گردند.تر 
فعالیت فوق در  شدید  کبد  العاده  عملکرد  و  ها 

می ایجاد  تغییر  بلند    -3کند.  حیوانات  صدای 
از   دنداندسی   15بیش  فساد  موجب  ها بل 

کلسترول و چربی خون نیز افزایش  -4گردد.  می 
مقدار   ومیزان اسید اسکوربیک کاهش    یابد.می 

  -5  یابد.درصد تقلیل می   50های سفید تا  گلبول 
نایژك انقباض  و  ها )غالمپور، تغییر ضربان قلب 

ها همچنین در گاوداری   .(121:  1387شکاری،  
، موجب کاهش  افزایش صدای دستگاه شیردوش

می  گاو  شیردهی  زیاد، میزان  صدای  زیرا  شود. 
ا تحریک کرده و اثر آن به  سیستم عصبی گاو ر

تراوشاهیچه م گاو کننده های  پستان  از  شیر  ی 
می  همچنین  منتقل  پرواربندی گردد.  ها در 

میزا افزایش  باعث کاهش وزن معمواًل  ن صداها 
می مرغداری پرواری  در  چنین  گردد،  نیز  ها 

آلودگی صوتی بر سیستم    آید.وضعیتی پیش می
تخم تخمتولید  میزان  نهاده  اثر  در  مرغ  گذاری 

دهد. غرش هواپیماهای جک  کاهش می ها را  مرغ
ند، باعث  شککه دیواره صوتی را میویژه زمانی به

جوجهتلف می شدن  پرندگان  شود. های 
کرده کشف  فرانسوی  غرش دانشمندان  که  اند 

عسل یما موجب فقدان موقت حس در زنبورهواپ
را آن  نتیجه  در  می   شده،  باز  فعالیت   دارد. از 

به مححیوانات  از  طبیعی  دارای  طور  که  لی 

برهم آلو را  آنها  آسایش  و  است  صوتی  دگی 
واکنش  شوند. پرندگان بیشترین  زند، دور می می 

می نشان  صوتی  آلودگی  به  یک درا  در  هند. 
  96ثانیه باالی سر    3مدت  تحقیق، یک هواپیما به 

  3کند و فقط  پرواز می  2KHZپرونده با صدای  
نشان انیه منحرف نشدند، و این  ث  3پرنده در این  

دهد که پرندگان نیز از آلودگی صوتی بیزارند.  می 
که بیش  با محاسبات انجام شده، مشخص گردید  

خصوص پرندگان، از  درصد از حیوانات به  96از  
میآ مهاجرت  و  گریزانند  صوتی  کنند  لودگی 

 . (56: 1375)کرمخانی، 
 

منظر  راه   -2-3 از  صوتی  آلودگی  کنترل  های 
 علم فیزیک  

توسط روش سروصدا  کنترل  سبب  که  هایی 
فیزیک میبرنامه  و علم  به روشریزی  های شود 

مط می زیر  بافترح  طراحی  بافت    ،شود:  اینکه 
باز   شطرنجی،  شهری  یا  خودجوش  بسته،  یا 

ای یا خطی و یا هر نوع دیگر باشد، هر یک خوشه
داشته و پیامد آن در شدت  ترافیک خاص خود را  

محیطی  آلودگی  ضعف  آلودگی   و  جمله  از  و 
می  منعکس  برنامه صوتی  اگر  و  ریزی گردد.  ها 

نظام طراحی آموزش  بویژه  و  شهری  های 
دد  گرشگاهی نظری افکنده شود مالحظه می دان

طبقه  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  بندی  که 
راه اصطالحاً عملکردی،  که  شهری  های 

شود با تکیه بر دو  ارف نامیده می بندی متعطبقه 
جابه و  جا  اصل  موتوری  نقلیه  وسائل  کردن 

کارفراهم به  دسترسی  در ساختن  اراضی  بری 
ای تجلی یافته است؛ در حالیکه بر  ساختار خوشه 

یر، بکارگیری این ساختار در اساس مطالعات اخ
بهمحیط  شهری  به  های  انحصاری  توجه  دلیل 

که در نهایت منجر    حرکت وسائل نقلیه موتوری 
کم تراکم از نظر مسکونی و های  به توسعه مکان

قرارخیابان  تأمل  مورد  گشته  عریض  گرفته  های 
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طبقه  در  پیشناست.  نقش  بندی  جدید  هادی 

عنوان یکی از دو رکن اساسی  اجتماعی خیابان به
می طبقه  گرفته  درنظر  این  بندی  در  شود. 
راهطبقه  ابتدا  بربندی،  شهری  نقش  های  حسب 

دو   اجتماعی آنها تعریف شده و بر این اساس به 
می تقسیم  محلی  و  شریانی  در گروه  و  گردند 

سیستم دخالت و یا   حقیقت وجه تمایز این دو
عدم دخالت نقش اجتماعی در آنهاست )زریونی، 

س  . (3-60:  1372 این  در  آنجائیکه  اختار، از 
ص کننده  ها مشخرعایت ضوابط کنترل دسترسی 

به نوع سا پیداست که  ختار شبکه است،  روشنی 
راه عکبر شبکه  مراتبی  سلسله  ساختمان  ها،  س 

روی،  ها از طریق پیادهدسترسی تأکید بیشتر بر  
اری و استفاده از وسائل نقلیه عمومی  سودوچرخه

 . (105: 1375باشد )محمدزاده قوشچی، می 
 یابی مکان

روش صوتی،  از  آلودگی  کنترل  مهم  های 
ها است و عبارتست از انتخاب بری یابی کار مکان

ها  سب برای عناصر، عملکردها، فعالیت محل منا
آلودگی  شهری،  اراضی  کاربری  نوع  هر  کالً  و 

دو طریق قابل کنترل  کانیابی به صوتی از نقطه م 
به می  توجه  با  کاربردی:  مکانی  مطلوبیت  باشد: 

ها به سروصدا،  شدت و ضعف حساسیت کاربری 
نیز متفاوت خواهد بود. در    مطلوبیت مکانی آنها
کاربری  میان  مراکز این  همچون  اراضی  های 

تجاری و ورزشی که وجود سروصدا تأثیر چندانی  
ندارد آنها  نوار حاشیه  ، میدر عملکرد  توانند در 

کاربری  و  بافت   های خیابان  درون  در  حساس 
یابند. سازگاری یا همجواری کاربری  ها: استقرار 

نوع   هر  متفاوتی  استقرار  اثرات  دارای  کاربری 
مکان   بهترین  محیطی  زیست  دیدگاه  از  است. 
که   است  مکانی  کاربری،  یک  برای  استقرار 
کمترین فشار بر محیط وارد آید و خود کاربری  
جدید  استقرار  نتیجه  در  را  آسیب  کمترین  نیز 

 . (106متحمل گردد )همان: 

 تأثیر سروصدا بر شرایط فیزیولوژیک انجام کار
فعالیتسروص از  بیش  های دا در کارهای فکری 

که  کند. هنگامی فیزیکی بدن، ایجاد مزاحمت می 
دسی بل باشد، کارها    90میزان سروصدا بیش از  

 کنند. شکل تغییر می  3به 
می   -1 ثابت  کار  اشتباهات  بازده  ولی  ماند 

ویژه در کاری که نیاز  گیرد، بهبیشتری صورت می
دارد. وجود  بیشتری  توجه  تشخیص   -2  به  در 

می  ایجاد  اختالل  حالت    -3کند.  زمان  حفظ 
هوشیاری و آگاهی نیز به کوشش بیشتری پیدا 

پیگیری می  برای  انسان  قدرت  همچنین  کند. 
یابد، درك و حفظ اطالعات به  رش تقلیل میافکا

از   جلوگیری  برای  و  دارد  نیاز  بیشتری  زمان 
تداخل مسائل فکری، کوشش بیشتری الزم است 

   .(12: 1398ن، )معینیا
 ایجاد مسیر ویژه عابرین پیاده  

در بسیاری از مواقع، عامل مهم افزایش سروصدا  
در سطح شهر در نتیجه تلفیق و ترکیب صداهای 
رفت و برگشت وسائل نقلیه مسیر اصلی حتی دو  
مسیر مجاور هم بوده که این مسأله در تقاطع و 

میگروه تشدید  شهر  اصلی  بههای  همین  گردد. 
عا ویژه  مسیرهای  ایجاد  و  دلیل  پیاده  برین 

تواند از هایی است که می دوچرخه از جمله روش
کاربری  به  صدا  نفوذ  خیابان شدت  کنار    های 

خیابان  که    کاست.  هرچند  اصفهان  چهارباغ 
حی نشد، لیکن وجود مسیرهای منظور طرابدین 
رو و همچنین  رو در دو طرف سطح سواره پیاده 

ین مسیرهای  اده و دوچرخه در بوجود مسیر پی
به  برگشت سواره  و  فضای    همراهرفت  و  درخت 

و   موفق  نمونه  هریک  فواصل  حد  در  سبز 
اینقابل  در  می توجه  به  خصوص  الزم  باشد. 

و    توضیح نخواهد بود که جداسازی مسیر پیاده 
بر کاهش انواع  سواره از طریق فضای سبز عالوه

آن میان    های زیست محیطی شهرها و ازآلودگی
رونق   آلودگی در  مهمی  عامل  صوتی، 
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ژه افزایش سفرهای پیاده و  سواری و بویدوچرخه
بهدر عین ویژه سالمندان و حال جابجایی مردم 

و )محمدزاده   معلولین  بود  خواهد  کودکان 
 (. 111:  1375قوشچی، 

 ایجاد موانع فیزیکی و گیاهی  
آزاد به فضای  در  صوتی  امواج  انتشار  کلی  طور 

از فضاهایی است که موانعی اعم از طبیعی  بیش  
وار  و مصنوعی در آن وجود دارد. با ایجاد سد و دی

صدا را  توان سروبین منبع صدا و گیرنده آن می 
د سد کاهش  یا  دیوار  هرچه  است  بدیهی  اد. 

ضخیمسنگین  متراکم تر،  و  اتر  از  باشد  نتقال  تر 
بیشتری جلوگیری می  وضعیت    شود.سروصدای 

ها نیز  جادهها و  ح زمین ساختمانو طبیعت سط
ک  ابر  به  توجه  با  است.  موثر  صدا  ینکه  یفیت 

رتفاع نسبتاً کمی از سطح زمین  معمواًل صدا از ا 
ساختمانبه انسوی  بین  ها  زمین  اگر  یابد،  تقال 

طبیعی  ها و منبع تولید صدا در حالت  ساختمان
حالتی  از  آن  اثر  باشد،  سطحی  خود  از  صدا  که 

سح آسفالت بگذرد، کمتر است. برای صاف نظیر  
محافظت موثر یک محل از نفوذ صدا، حصارها را  

نظر  به جاده و یا نزدیک به محل مورد  باید نزدیک
بدی کرد.  هیچایجاد  نباید  که  است  راه هی  گونه 

ا از میان موانع وجود داشته نفوذی برای عبور صد
پوشش گیاهی اعم از    .(114-113)همان:    باشد

توانند آلودگی صوتی را ها می رختچهدرختان، د
خود صدا چه  میزان قابل مالحظه بکاهند. اگربه

مخاطره اندازد. کاهش ممکن است رشد گیاه را به 
درصد در مزرعه تنباکویی    41رشدی در حدود  

که در معرض صدای شدید قرار گرفته بود، دیده  
هر به  است.  کیفشده  در حال  صدا  کاستن  یت 
حسب اندازه برگ، تراکم ها بردرختان و درختچه

، گونه درخت و بلندی درخت فرق شاخ و برگ
برمی  صدا  کاهش  همچنین  جنگل کند.  روی 

کمتر است تا در داخل جنگل که این خود، اثر 
شکل زمین را در کاهش    پدیده توپوگرافی و یا

می  پیش  بهصدا  تپهآورد.  نمونه  های عنوان 
از موثرتر  پوشیده  صدا  کاهش  در  از   درخت 

بیتپه دشتهای  یا  پردرختدرخت  اند های 
به  . (61:  1386)مخدوم،   مختلف  گیاهان  طرق 

تأثیر می تقلیل صدا  ترتیب روی  این  به  گذارند 
ارتعاش گیاهان صدا را جذب می  -1که:   کنند. 

به صوتی  برگ امواج  شاخهوسیله  و  های  ها 
می  جذب  نور،  درختان  نظیر  عواملی  شود. 

پذیری، در جذب صدا انعطاف ی متخلخل، دیواره
می  شاخهموثر  می باشند.  جازه  ا  که  ها  دهد 

گیاهان    -2صداهای ناهنجار بیشتر جذب شوند.  
شوند. شاخ و برگ  باعث انکسار انحراف صدا می 

به و صاف  درختان  نرمش  انعطاف،  قابلیت  دلیل 
می  جذب  را  صدا  تنهبودن،  و کنند.  درخت  ی 

باعث  شاخه می های سنگین  شوند.  انحراف صدا 
و شکستن صدا و  طور که گفته شد پخش  همان

ن کف جنگل  ی گیاهاوسیلهجذب امواج صوتی به 
می  صوتی  شدت  کاهش  جنگل باعث  ها شود. 

فرکانس  می  با  صدایی  در   1000توانند    سیکل 
تا   فوت  صد  هر  در  را  کاهش  دسی  7ثانیه  بل 

تی با افزایش مسافت کاهش پیدا دهند. انرژی صو
اندازه ی م صوتی  انرژی  در  کند.  شده    25گیری 

گیری شد،  فوت دوباره اندازه  125فوت وقتی در  
بهدسی   14 را  کاهش  به بل  طبیعی  علت طور 

صورت اگر بین منبع  ر وجود فاصله نشان داد. به ه
گیرنده  و  قرار  صدا  جنگل  فوت  صد  صدا،  های 

به  گرفته   صدا  تقلیل  میزان  بل دسی   21باشد، 
بر تأثیر  عالوه  .( 183:  1369نونیان،  رسد )مجمی 

گیاهان در کاهش واقعی شدت صوت، وجود آنها 
اح کاهش  است.  در  موثر  صوتی  آلودگی  ساس 

د نسبت به  که مردم منبع اصلی صدا را نبین زمانی 
می  پیدا  حساسیت  نقش  آن  همچنین  کنند. 

به در دریافتی  سروصدای  کاهش  در  دلیل  ختان 
باشد.  باد می   ها در مقابلخش برگ صدای خش

این صدا که برای انسان مطبوع و خوشایند است،  
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سروصداهای مکانیکی ناشی از ترافیک و صنعت  

:  1381دهد )هیگینز،  الشعاع خود قرار میرا تحت
160) . 

آلودگی   پیرامون  علم  و  دین  دیدگاه  مقایسه 
 صوتی  

بسیاری  اهمیت  دارای  اسالم  در  زیست  محیط 
فراوانی در این زمینه وجود است و آیات و روایات  

های آن در موارد مختلف  جهت آموزهدارد. بدین
عوارض  بیان  در  دارد.  کاربرد  محیطی  زیست 

در   که خداوند    قرآنآلودگی صوتی  آمده  کریم 
بهقوم را  به هایی  و  عذاب  بلند  صداهای  وسیله 

هالکت رسانیده است. در تفسیر آنها آمده که اگر  
باالت از یک حدودی  به سیستم صدا  برود  های ر 

بدن از اعصاب و روان گرفته تا قلب و سایر اندام  
می  وارد  به مرگ  آسیب  منجر  نهایت  در  و  کند 

میمی  تأیید  را  مورد  همین  نیز  علم  کند،  شود. 
زیرا در همین راستا تحقیقاتی صورت گرفته که  

می  می نشان  سروصدا  اختالل  دهد  موجب  تواند 
نار اختالل خواب،  و  و  احتیشنوایی  روحی  های 

و  حیوانات  و  انسان  در  جسمانی  حتی  و  روانی 
حتی موجب مرگ شود. در کنترل آلودگی صوتی 

اخالقی    قرآندر   مباحث  به  بیشتر  سنت  و 
بدین تا  نزدیکپرداخته  با  مردم  به وسیله  شدن 

تر شوند و حس  خداوند و افزایش ایمانشان آگاه
ن خودشا  پذیری در آنها تقویت شود ومسئولیت 

را مدنظر داشته باشند  در طول زندگی همیشه آن
و   دیگران  آزار  سبب  که  چیزی  به  آکه  سیب 
می  دوری  آن  از  شود  زیست  به  محیط  و  کنند 

همدیگر هم در مواردی تذکر دهند، تا رعایت آن 
علم  به اما  شود.  اجتماعی  و  همگانی  صورت 

جمعیت افزایش  به  توجه  با  و فیزیک  ها 
شده   ایجاد  روشبه سروصداهای  های  سوی 

کارهایی در تجربی و تحقیقاتی رفته است و راه
راه  یا  شهرسازی  نحوه  برای زمینه  کارهایی 

ها و مشاغل متناسب با هر مکان  چگونگی فعالیت 
ارائه کرده است. در یک مورد هم دین و علم با 

آن و  دارند  تأکید  آن  بر  پوشش  هم  مسأله  هم 
و درختان  روجنگل   گیاهی،  هستند.  ایات  ها 

درختان  قطع  از  نهی  و  آن  اهمیت  در  بسیاری 
بررسی  با  نیز  علم  است.  انجام آمده  که  هایی 

بهمی  از آن دست دهد  بیشتری  فواید  به  تدریج 
 یابد.  می 

 

 گیری نتیجه 
و  ناخوشایند  آلودگی صوتی سروصداهایی است 

دهنده که انسان مایل به شنیدن آنها نیست،  آزار
کارهای روزانه کنترل صوت خود بنابراین باید در  

را داشته باشیم. چنانچه در همین مورد آیاتی در  
بر    قرآن تنها  بلند  صدای  عوارض  است  آمده 

های روحی و روانی و  شنوایی نیست بلکه جنبه 
انسان نیز جسمانی  را  حیوانات  حتی  و  ها 

تبع آن جامعه را هم دهد. و بهتأثیر قرار میتحت
انساندر حالیکند،  دچار اختالل می ها حق  که 

دارند در محیطی زندگی و کار کنند که سالمت  
سری   یک  علم  و  دین  نشود.  تهدید  آنها 

اند که در  کارهایی را در این زمینه بیان کردهراه
می   صورت آن  کم انجام  به  امید  شدن توان 

م زندگی  زاصداهای  گسترش  با  و  داشت  حم 
جه به رساند. با توشهری ضرورت انجام آن را می

اهمیت محیط زیست، در آیات و روایات بسیاری  
نظر   از  و  است  شده  گفته  سخن  آن  مورد  در 
و   مسئولیت  پذیرش  آموزش  بر  سعی  اخالقی 
دارد.  انسان  بر  زندگی  در  مختلف  مسائل  تعهد 
راهکارهای علمی نیز بیشتر جنبه عملیاتی دارند 

شود، و باید  روزتر می های علمی بهکه با پیشرفت 
ود با توجه به مکان شهرها و جمعیت آنها سعی ش

های صورت گرفته انجام شود تا موثرتر  و فعالیت 
 نتیجه را بدهد.  
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 عهدین  و قرآن آفرینش در  های توحید وبررسی تطبیقی مشابهت

 

 محمد صالح رضایی
 

 (salehrezai@gmail.com)نویسنده مسئول:  ی کرمانشاهقرآنکارشناسی ارشد ،دانشکده علوم 
 

 چکیده: 
  توحیدی دین سه کریم قرآن. ندارند یکدیگر با تعارضی و  گرفته نشأت واحد ایسرچشمه  از همگی الهی ادیان
  و  هدایت  نور،  همچون  صفاتی  با  را  آنها  رسالت  و  نمایدمی   معرفی  یکدیگر  مصدق   را  یهودیت  و   مسیحیت  اسالم،
  است  مختلف  آنها  درجات  و  ابالغ  یگستره  نظر  از  الهی  انبیای  و  رسوالن  شریعت  هرچند.  داندمی   قرین  موعظه
 پیدا   نمود  است  شدن  حق  تسلیم  معنایبه  اسالم  همان  که  واحد  دینی  و   حقیقت  منزلهبه  آنها  تمامی  لیکن
 تا  گردآوریم  موضوعاتی  در  را  عهدین  و   کریم  قرآن  در  مشابه  آیات  که  داریم  آن  بر  تالش  مقاله  این  در  .کنندمی 

 ایجاد   را  الهی  دستورات  به  کنندگانعمل    و  توحیدی   ادیان  به  گروندگان  بیشتر  همبستگی  باعث   وسیلهبدین
 نماییم. 

 
 کریم، عهدین، مشابهات، توحید، آفرینش  قرآن کلید واژگان:

 

 مقدمه 
  متن  به  ابراهیمی  ادیان  پیروان  رجوع  صورت  در

(  عهدین  در  تحریف  وجود  با  حتی)  مقدس  کتب 
  مقدس   کتاب  آخرین   عنوانبه   قرآن  محوریت  با

  جوامع   سطح   در   مهمی  اتفاقات  شاهد  توانمی 
 .بود  بشری   حقوق  احکام  وضع  برای  المللیبین 

  و   تورات  در  تحریف  وقوع   به  نظر  آیاتی  در  قرآن
 را  تحریفات  این  برخی  هرچند  است،   داده  انجیل

  تأویل   و  تفسیر  در  تحریف   یعنی  معنوی   جنبه  از
  صراحت  با(  ره)طباطبائی    عالمه  اما  دانندمی 

 تفسیر   در  و  داشته  نظر  موضوع  این  به  بیشتری 
  چنین   عمرانآل  ی سوره   ابتدایی  آیات
 دست  در  روزآن  که   انجیلی  و  تورات  :فرمایندمی 

  نبوده   شده   تحریف  اشهمه  بوده  نصارا  و  یهود
 انجیل  و  تورات  همان   آن  مطالب  از  ای پاره   بلکه

  امّا  شده  نازل  عیسی  و  موسی  بر  که  بوده  واقعی
  باشد   شده  نازل  خدا  طرف  از  که  آیاتی  آنها  همه

.  است  شده  تحریف  و  سقط  دستخوش  بلکه  نبوده
 زمان  انجیل  و  تورات  که  است  مسلم  نیز  این

خدا   چهارگانه   انجیل  و  تورات  همین  رسول 
.  است  بوده  ما  زمان (  لوقا  متی،  یوحنا،  مرقس،)

 الجمله فی   را  اناجیل  و  تورات  این  کریم  قرآن  پس
  وقوع به  کههمچنان  ندارد،  قبول  درصدصد 

 دهدمی  شهادت  آن  خوردگیدست  و  تحریف،
  این  بیانگر  مائده  ی سوره   14  و  13  و  12  آیات

در  .است   مطالب  ی هاکتاب  نزول  منشأ  گرچه 
 است   صدور  منشأ  خداوند  که  جهت  آن  از  آسمانی
 وجود   اختالف  نزول   ماهیت  در  اما  نیست   اختالفی

 و   کلمات  و  حروف  مسلمانان  که  جهت  آن  از  دارد
 وحی  عیناً  و  خداوند  جانب  از  همه  را  قرآن  آیات
 شماری   استثنای   به)  کتاب  اهل  اما   دانند  می  الهی

 کتاب  که  نیستند  باور  این  بر(  مسیحیان  از  اندك
  مستقیم   گفتار  حتی  یا  و  خداوند  لفظ  عیناً  مقدس

  غیر   فرضپیش  با  نیز  برخی.  باشد   پیامبران
 دارند   نآ  بر  سعی  قرآن  بودن  الهی  غیر  و  وحیانی

 کتاب  از  شده  اقتباس  بشری،  را  قرآن  مصدر  که
  دره  یوسف  اینان  ی جمله  از  کنند  معرفی   مقدس

  مصدر   دلیلبه   هامشابهت   کهحالی  در.  است  حداد
  یکدیگر   از  اقتباس  نه  است  مقدس  کتب  مشترك

  رَبُّکُمْ   أَنَا  وَ  واحِدَۀً  أُمَّۀً  أُمَّتُکُمْ  هذِهِ  إِنَّ}
 پاك  و)  یگانه  آیین  شما  طریقه  این{فَاعْبُدُونِ

  شما  آفریننده   و  پروردگار  یکتا   من  و  است(  اسالم
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.  (92انبیاء )  کنید  پرستش  مرا  تنها   پس  هستم،
 قول   عنوانبه   مسلمانان   میان  در   قرآن  جایگاه
 چراکه   است(  دهنده  فیصله  سخن)  فصل

 .ك.ر)  است  اختالفات  در  منبع  و  مرجع  نخستین
 بازگرداندن  از  مقصود  ×امیر  حضرت  .(نساء  59  آیه

 دانسته  قرآن  به  مراجعه  را  خداوند  به  هااختالف
 .   است
  مایل   و  کج:  الشیء تحریف،  قرآن  تحریف  عدم

: القلمتحریف  مثل  خودش؛  حالت  از  چیزی   کردن
 معنای بر   را  کالم:  الکالمتحریف.  تراشید  را  سرقلم

 امکان   که  ای گونه   به  کردنحمل  احتمالی
.  باشد   داشته  وجود   معنا  دو  بر  آن  کردنحمل
  قرآن   که  صورتبدین  قرآن  تحریف  به  کسهیچ

  قائل  باشد شده نوشته  دوباره  بعداً  و  رفته،  بین  از
  انجیل  و  تورات  همان  که  عهدین  همانند)  نیست
  برخی   بلکه(  نیستند  الهی  پیامبران  به  یافته  نزول

  که   دارند  اعتقاد  شدن  زیاد  یا  کم  و  جابجایی  به
  - 1:  جمله  از  شودمی  رد  فراوان  دالیل  با  هم  آن

 تحدی   - 2.  است  نشده  مفقود  زمانی   هیچ  قرآن
  هم   کتاب  این  اگر  که)  قرآن  خاتمیت  -3  قرآن

  حجتی   قیامت  روز  در  هاانسان  بود  شده  تحریف
  بنابر   اما .  داشتند  گمراهیشان  برای   خداوند  علیه
  است  شده  گرفته  ایشان  از  حجت  این  قرآن  آیات

  آسمانی  کتاب  آخرین  عنوانبه  قرآن  و
  إِنَّ   رَبِّ  یا   الرَّسُولُ  قالَ   وَ }  .(نیست  شدهتحریف

  روز   در)  پیامبر.  {مَهْجُوراً  قرآنالْ  هذَا  اتَّخَذُوا  قَوْمِی
  قوم !  پروردگارا:  گویدمى(  شکایت  روى   از  قیامت

 صورت در  .(30  فرقان)  کردند  رها  را  قرآن  این  من
  رُسُلًا }  .ندارد  وجود  شکوه   این  برای   جایی  تحریف

  اللَّهِ   عَلَى  لِلنَّاسِ  یَکُونَ  لِئَلَّا  مُنْذِرِینَ  وَ  مُبَشِّرِینَ
 . {حَکِیماً  عَزِیزاً  اللَّهُ  کانَ  وَ  الرُّسُلِ  بَعْدَ  حُجَّۀٌ

 و   دهندهبشارت  که(  فرستادیم  را)  پیامبرانى
  مردم   براى  پیامبران،  از  پس  تا  بودند،   دهندهبیم 
 همواره  خداوند  و  نباشد  حجّتى  خدا  بر

  - 4  . (165  نساء)  است   حکیم  و  ناپذیرشکست 

  - 6×    بیت  اهل  نصوص  -5  قرآن بر  روایات  عرضه
  انجام   پیامبر  خود  زمان  در  کتابت  -7  قرآن  اعجاز
  گرفت می انجام جعلی و تحریف  اگر و است شده

 قرآن  جامعیت  -8  رسیدمی   مابه   تواتر  صورتبه
  - 9  (است  جامعیت  دارای   گذشته   همانند)

  - 10  هافتنه   هنگام  در  قرآن  به  بردن  پناه  احادیث
...(    و   41  فصلت  و  حجر  سوره   9  آیه)  قرآن  آیات
  جهانی   پیامبر  دعوت  - 12...    و  ثقلین  حدیث  -11

   ....( و انبیاء  107 و فرقان 1 آیات) است
 مفاهیم  
 عهدین 

  holy bible  انگلیسی  زبان  در  که   مقدس  کتاب
  تقسیم  جدید  عهد   و  قدیم   عهد   بخش   دو  به  است
  عهد   و  the old testament  قدیم  عهد .  شودمی 

 را  دو  هر  ی مجموعه  the new testament  جدید
 . نامندمی  عهدین
 قدیم  عهد
  است   مقدس  کتاب  از  اصلی   بخش  که   قدیم   عهد

  است   شده  گذاری نام   مسیحیت  توسط   حقیقت   در
 مردم  با  مسیحیت  کلیسای   خداوند  دیرزمان  از

  حضرت   دوران  از  است  بسته  قدیمی  پیمان
  پیامبران  و  ×موسی  قوم  و  او  فرزندان  و  ×ابراهیم

  گفته   قدیم  عهد  عهد،  بدین  که   اسرائیل،بنی 
  که   است  پیمانی  جدید،  عهد   از  منظور   و  شودمی 

  بسته   بندگان  با×  مسیح  حضرت  ظهور  با  خداوند
  عبری  ی نسخه  مطابق(  عتیق)  قدیم   عهد  .است

  یونانی  نسخه مطابق و است کتاب 39 حدوداً آن
 اکثراً  قدیم  عهد  زبان.  باشد می  کتاب  46  آن

  ترینمهم .  است  کلدانی   هم  اندکی   و  عبری 
  دارد   جزء  پنج  که  است  تورات  قدیم  عهد  قسمت

 تکوین  سفر(. )اسفار)  شودمی   گفته  سفر  آن  به  که
 سفر   –  الویان  سفر  –  خروج  سفر   -پیدایش  یا

  اسفار   از  سفر  ترینمهم .  (تثنیه  سفر  –  اعداد
 شامل   حدوداً  که   است  تکوین  یا  پیدایش  خمسه

 خلقت  ی درباره   است  فصل   یا  باب  یا  سوره   50
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  ...   و   آن  به مربوط  اتفاقات  و  انسان  اولین   و  جهان

. 
   جدید عهد
  که   است  جدید  عهد   مقدس  کتاب  دوم  بخش

.  است   مکاشفه  و  نامه   و  کتاب  27  از  ای مجموعه
 از   را  کتاب  27  این  کلیسا  میالدی   دوم  قرن  در

.  کرد  انتخاب  فراوانی  های انجیل  و  هاکتاب
  است   اربعه  اناجیل  جدید  عهد  قسمت  ترینمهم 
. یوحنا  و  لوقا،  مرقس،   متی،:  از  عبارتند  که

 مجزا   بخش  4  به  اناجیل  مطالب  ترتیب  براساس
 حضرت  گفتار  و  نامهزندگی   -1  شوند؛ می   تقسیم
  مبلغان  های مسافرت  و  تبلیغات-2×  مسیح

  - 4  هانامه -3  مسیحیت   تبلیغ   برای   مسیحی
 اناجیل   این  بندی تقسیم  و  رویاها  و  مکاشفات
  سه   در  که  است  گونهبدین   الهیاتی  نظام   براساس

 را  ×عیسی  حضرت  لوقا  و  مرقس  متی،  انجیل
  بشری  فرا  ی جنبه  و  دانسته  پیامبران  از  پیامبری 

  بلکه   نیست  خدا  وی   و  نیست   خدا  بشر  ندارد،
 مأموریت  انسان  نجات   برای   که  است  خدا  فرستاده

  که   است   آمده  یوحنا  انجیل  در  اما.  است  یافته
  یعنی   است،  متجسم  و  متجسد  خدای   ×عیسی

  هبوط   زمین  به  انسان  هدایت  برای   خداوند  خود
 . است کرده

 :  اپوکریفا
  و   73  را  عهدین  های کتاب   مجموعه  هاکاتولیک

  بخش   از.  دانندمی   کتاب  66  را  آنها  هاپروتستان
  مخفی   معنای به)  اپوکریفا  عنوان  با  اختالف  مورد

 درجه اعتبار معنای به) ثانوی  قانون یا (پوشیده و
  10  یا  9  شامل  که  شودمی  یاد(  است  آن  دوم

 استر  یهودیت،  طوبیت،:  است  ذیل  رساله
  بن  یوشع  حکمت  نبی،  سلیمان  حکمت   ،(یونانی)

  ، ( یونانی)  نبی  دانیال  ارمیا،  رساله  باروك،  سیراح،
 اساس بر  مکابیان،  دوم کتاب  مکابیان،  اول کتاب
  پروتستان  و  یهودی   هایینسخه  در  اختالف  همین

  کتاب   39  فقط  کتاب  46  جای به   عتیق  عهد  در

  قانونی   غیر  را  هانوشته  این  یهودیان.  شودمی   یافت
 .  دانندمی 

 
 : عهدین در تعارضات 

  تعارض   همبا  تعاریف  برخی  جدید  و  قدیم  عهد  در
 چشم  عدالت  تورات  عدالت  نمونه،  عنوانبه  دارند

  مقاومت   جدید  عهد   عدالت  و  است  چشم  جای به
  به  اگر  که  گونهبدین  است  شرور  برابر  در  نکردن

  چپ  ی گونه   زدند  سیلی   شما  راست  ی گونه 
  متی   انجیل  ك.ر)  آورید  پیش  هم  را  خویش

  جدید   عهد  خود  در.  (29  آیه   6  باب  لوقا  و  39و38
 نسب   در  جمله  از  شودمی   دیده  اختالفاتی  هم

 و  آسمان  به   ×عیسی  حضرت  صعود  و  نجار  یوسف
 ... 

 :  عهدین و قرآن در  مشابهت
  تفکرات   امروز  جهان   در  که  مطالب  این  به  نظر  با

 اندشده   الهی  تفکرات  جایگزین  بشری   و  مادی 
 از   هدایت  طلب  و  آسمانی  کتب  به   بازگشتن  لزوم
 قرارگیرد،  عنایتمورد   باید  گذشته  از  بیش  آنان

  اشاره   مطلب  این  به  قرآن  آیات  در  که  همچنان
  هُوَ   اللَّهِعِنْدِ   مِنْ  بِکِتابٍ  فَأْتُوا  قُلْ }  است؛  شده

  پس :  بگو {  صادِقینَ  کُنْتُمْ  إِنْ  أَتَّبِعْهُ  مِنْهُما  أَهْدی 
 دو   این  از  که  کتابی   گوییدمی   راست  اگر  شما

  بهتر  را  خلق(  قرآن  و  تورات)   آسمانی   کتاب
  آن   از  من  تا  بیاورید  خدا  جانب  از  کند   هدایت
  امر   این  اقدامات  از  یکی.  (قصص  49)  کنم  پیروی 

 است   آسمانی  کتب  های مشابهت   استخراج  مهم
  می  اشتراکات  به  دعوت  کریم  قرآن  همانطورکه

 تورا  خداوند  من  حضور  در:  قدیم  عهد  .نماید
  ایشان  ننموده  سجده   را  آنها  .نباشند  غیر  خدایان

 . (5  و  3  آیات  20  باب  خروج  سفر)   منما  عبادت  را
 :کریم  قرآن

 وَ   بَیْنَنا  سَواءٍ  کَلِمَۀٍ  إِلی  تَعالَوْا   الْکِتابِ  أَهْلَ  یا  قُلْ}
  ال   وَ  شَیْئاً  بِهِ  نُشْرِكَ  ال   وَ  اللَّهَ  إِالَّ  نَعْبُدَ  أَالَّ  بَیْنَکُمْ
 تَوَلَّوْا   فَإِنْ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  أَرْباباً  بَعْضاً  بَعْضُنا  یَتَّخِذَ
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 کتاب، اهل ای :  بگو. {مُسْلِمُونَ بِأَنَّا  اشْهَدُوا فَقُولُوا
 یکسان  شما  و  ما  میان  که  حق  کلمه  آن  از  بیایید 
 را   یکتا  خدای   جزبه   که  کنیم  پیروی   است

  و   ندهیم،  قرار  شریک  او  با  را  چیزی   و  نپرستیم،
  تعظیم   ربوبیّت  به  خدا  جای به  را  برخی  برخی
  شما :  بگویید  گردانند  روی   حق  از  اگر  پس .  نکنیم

  آل)  خداوندیم  فرمان  تسلیم  ما  که  باشید  گواه
 . (64 عمران
 توحید :اول بخش
 اسالم  در توحید
 و)  آن  ریشه  که  است  تفعیل  باب  از  مصدر  توحید

  تقریری  ارزش  و  است  یکتایی  ایده   بیانگر(  د  ح
  و  خدا  وحدانیت  بر  دادن   شهادت  معنای به  و  دارد 
  در   نوینی  نسبتاً  تعبیر  که  است  توحید   کلمه  ادای 

  معرفی   اسالم  در  کهخدایی.  است  االهیّات  تبیین
  نیست   شبیه  کس هیچ  و  چیز  هیچبه  شودمی 

  هیچ  و(  11  آیه  شورا  سوره)  .(شیء  کَمِثلِهِ  لَیسَ)
 درك   را   همه  او   و  کندنمی  درك  را  او  چشمی

(  103   انعام  سوره...( )  االبصار  التُدرِکُهُ)  کندمی 
 خدایی  و  مجسم  و  محدود  خدایی  اسالم  خدای 
 ، یهودیت  در  توحید  .نیست  انسان  با  یافته  اتحاد
  هایسرچشمه  مهمترین  از  یکی  گراییحس

 طول  در  محسوس  خدایان  و  پرستیبت   به  گرایش
 در   شرك  رسوخ  دالیل  از  یکی.  است  بوده  تاریخ
 بوده  گراییحس  همین  نیز  اسرائیلبنی   میان
  در   بویژه  شناسی،معرفت  در  اسرائیلبنی   .است

  بودند،   کاهل  و  قاصر  بسیار  سبحان  خدای   معرفت
 از  خداشناسی   در  نتوانستند   آنان  اکثر  رواین  از

  تحریف   تورات  در   آنچه.  روند  فراتر  خیال  و  حس
 در  آنان  عقائد  از   آنچه  آن،  از  ترمهم   و  آمده  شده
  که  است  نکته  این  مؤید  شده،  نقل  کریم  قرآن

 موجودی  حد  در   سبحان  خدای   از  آنان  تصویر
 با  را  او  توانمی  که  محدود  قدرت  دارای   است
  28  ی آیه  در.  یافت  مجسم  را  او  و  دید  ظاهر  چشم
)خوانیممی  تکوین  فصل   را   آدم  خدا  پس : 

  که   است  حالی  در  این...(    آفرید  خود  صورتبه
  پاك   ذات  که  معناستبدان  ذاتی  توحید  دانیممی 

 ندارد  نظیر  و  مثل  مانند  و  شبیه  هیچگونه   خداوند
  لیس   شورا  ی سوره   11  آیه  با  تورات  آیه  این)

  مسیحیان  از  برخی(  دارد  منافات  شیء  ی کمثله
  عهد   از  دالیلی  خود  تثلیثی   االهیاتاثبات  برای   نیز

  واژه   اینکه  جمله  از  دهندمی  ارائه..  .  و  قدیم
  تثلیث   برای   نشانی  قدیم  عهد  در  را  الوهیمجمع

 است  شده  رد  موضوع  این  کهحالی  در  دانندمی 
.  کثرت  نه  است  احترام  جمع  جمع،  نوع  این  چراکه
 اسالم،  در  توحید  مقابل  در:  مسیحیت  در  تثلیث
 را  مسیحیت   های آموزه   اساس  تثلیث   به   اعتقاد

  از  trinity  تثلیث  انگلیسی  واژه.  دهدمی   تشکیل
 معنای ه ب  و  شده  مشتق  trinitqs  التینی  ی واژه

  شده   تشکیل  خدای   . است  یگانه  خدایی  به   اعتقاد
  قادر   خدایی  تنهاییبه   اقنوم  هر  و  اقنوم  سه  از

  تثلیث  عین   در  توحید   به   معتقد   مسیحیان .  است
 و  نیست   پسر  پدر   که   دانست  باید   ولی  . هستند

 هم   از  جدایی  پس  نیست  القدوس  روح  هم  پسر
:  فرمایندمی   مسیحی  قره  ابن  به  رضا  امام   .هستند
 موالی :  گفت  داری   ای عقیده   چه  مسیح  ی درباره

  از   منظورت:  فرمودند.  دانممی   خدا  از  را  او  من
 پنجمی  که  دارد  معنی  چهار  زیرا  چیست؟  کلمه
  مانند   از   کلمه  از  منظورت  آیا.  نیست  آنها  برای 

  خداوند   نتیجه  در  که  است(  کل  از  جز)  معنای 
( شراب  از  سرکه)   مانند  یا  باشد؟می  اجزا  دارای 
 الهی  ذات  در  دگرگونی  و  تغییر  مستلزم  که  است

  ازدواج   راه  از  که  است  پدر  از  فرزند  مانند  یا  گردد؟
 را  فاعل   و   صانع  فعل   و  صنع   مانند   یا   باشد؟

  یا   باشد؟  مخلوق  و  خالق  همچون  که  گوییمی 
 قرآن  دهی؟  نشان  ما   به   که  دارد  پنجمی  وجه
  یا : }فرمایدمی   مسیحیت  تثلیث   رد  در  هم  کریم
 اللَّهِ عَلَی  تَقُولُوا  ال   وَ  دینِکُمْ  فی  تَغْلُوا  ال   الْکِتابِ  أَهْلَ

 اللَّهِ رَسُولُ  مَرْیَمَ  ابْنُ  عیسَی  الْمَسیحُ  إِنَّمَا  الْحَقَّ   إِالَّ
 وَ  بِاللَّهِ  فَآمِنُوا  مِنْهُ  رُوحٌ  وَ  مَرْیَمَ  إِلی  أَلْقاها   کَلِمَتُهُ  وَ
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  إِلهٌ  اللَّهُ  إِنَّمَا  لَکُمْ  خَیْراً  انْتَهُوا  ثَالثَۀٌ  تَقُولُوا  ال   وَ  رُسُلِهِ
  السَّماواتِ فِی ما لَهُ وَلَدٌ لَهُ یَکُونَ أَنْ سُبْحانَهُ واحِدٌ

  کتاب،   اهل   یا.  { وَکیالً  بِاللَّهِ   کَفی   وَ  الْأَرْضِفِی   ما  وَ
  جز   خدا  درباره  و  دارید،  نگه  اندازه  خود  دین  در
  بن   عیسی  مسیح  حق  در  نگویید  سخن   راستی به

  و  خداست  رسول  او  که  گفت  نشاید  این  جز  مریم
 از  روحی  و  فرستاده  مریم  به   که  است   الهی  کلمه
  همه   و  خدا  به   پس  است  الوهیت   عالم

  نشوید   قائل  تثلیث  به  و  آورید  ایمان  فرستادگانش
 این   از  ،(نخوانید  خدا  را  القدس  روح  و  ابن  و  اب)

  است،   بهتر  شما  برای   که  ایستید  باز  شرك  گفتار
  آن  از  برتر  و  منزّه  و  نیست  خدایی  یکتا  خدای   جز

 و   آسمان  در  چههر   باشد،  فرزندی   را  او  که  است
 به   تنها  خدا   و  است  او  ملک  همه  است  زمین

.  (171نساء)  است  کافی(  موجودات  همه)  نگهبانی
 با  خداوند  که  دارند   عقیده  مسیحیان  از  برخی

  پاسخ   مقام  در.  است   شده   متحد  ×عیسی  حضرت
 اتحاد  که؛  کرد  اشاره   نکات  این  به  باید  ایشان  به
 از  چیزی   یعنی:  مجازی   اتحاد  -1:  است   گونه  دو

 که  شود  دیگری   چیز  به  تبدیل  و  برود  بین 
 شدن  معدوم  فساد.  است  فساد  و  کَون  مستلزم
 صورت  شدن  ایجاد  کَون  و  ماده  از  خاصی  صورت

  مورد خداوند  در  این  و.  است  آن  جای به  جدیدی 
است  حادث  و   معدوم  دلیلبه محال    - 2  .شدن 

  است   محال  نیز  اتحاد  نوع  این  :حقیقی  اتحاد
  اصالً   باشند  موجود  دو  اتحاد  از  بعد  اگر  چراکه

 باقی  موجود  یک  اگر  و  است  نگرفته  شکل  اتحادی 
 رود می بین از مخلوق اینکه دلیله ب هم باز بماند
  و   بروند   بین   از  چیز  دو  اگر  و  است  محال  اتحاد

  بازهم   آید  بوجود  آنها  از  غیر  ثالث  موجودی 
  بین   از  آنها  هردو  زیرا  است   نگرفته  صورت  اتحادی 

  تا   نیست  باقی  آنها  از  چیزی   دیگر   و  اندرفته
:  خوانیممی  منطق  در.  اندشده   متحد  هم  با  بگوییم
  و   الوجودممکن  تواندنمی  الوجودواجب
 اما  شود،  الوجودواجب  تواندنمی  هم  الوجودممکن

 جسم  به  تبدیل(  پسر)  کلمه  خوانیممی   تثلیث  در
 ذاتی  الوجودواجب  تبدیل  مطالب  این  الزمه  شده،

  استحاله   که  امری   است،  ذاتی  الوجودممکن   به
  فوق   شده  ارائه  دالئل  بر  عالوه.  است   بدیهی  آن،
 نمود  اشاره  آیاتی  به  توانمی   هم  اناجیل  خود   در
  عدم   و  خداوند  و  مسیح  اتحاد  عدم   بیانگر  که

  کسی   عیسی   :نمونه  عنوانبه   باشد  عیسی  الوهیت
  فصل   متی.  ك.ر )  کندمی   پرستش   را  خود  از  غیر
 خویش  اختیار  عدم  و  ناتوانی   عیسی.  (39  آیه  26
 و   46  آیۀ  27  فصل   متی .ك.ر)  داردمی   بیان   را

 محدود  دانشی  عیسی  .(19  آیه  5  فصل  یوحنا
 وجود  با.  (32  آیۀ  13  فصل   مرقس.  ك.ر)  داشت

 عهدین   و  قرآن  در  توحید  باب  در  اختالفات  همه
 نمود  ارائه  زمینه  این  در  را  مشابهی  آیات   توانمی 
 .دارد آسمانی کتب این واحد منشا  از نشان که

 : عهدین و قرآن در توحید  باب  در مشابه آیات
 : قدیم عهد

  ما   خدای   خداوند  نما  استماع  اسرائیل  ای 
(.  4  آیه.  6  باب.  تثنیه  سفر)  واحد  است  خداوندی 

  نیست  من  وسوای   نیست  غیری   و  خداوندم  من
  تو  خدای   خداوند،  من.  (5  آیه  45  باب  اشعیاء)

  نباشند   غیر  خدایان  را  تو  من  حضور   در  .هستم
 عبادت   را  ایشان  نکن  سجده   را  آنها(  را...    و  هابت )

 خدا   و.  (5  و  3  و  2  آیات  20  باب  خروج  سفر)  ننما
  سفر )  هستم  که  هستم  نآ  من  که  گفت  موسی  به

  شما   پدران  خدای   خداوند.  (14  آیه  3  باب  خروج
  مرا   یقوب  خدای   و  اسحاق  خدای   و  ابراهیم  خدای 

 . (15  آیه  3  باب  خروج  سفر)  است  فرستاده  شمابه
 :  جدید عهد

  واحد   خدای  که  تو از که است این  ابدی  حیات و
 ای فرستاده  را او تو  که  مسیح عیسی از و حقیقی 

  نکته .  (3  آیه  17  باب  یوحنا  انجیل)  باشند   واقف
  خدای  را  خدا  عیسی  حضرت  اینکه  توجه  قابل
  یک   جز  نیست  خدایی..  .  خواندمی   حقیقی  واحد
  همه   که   پدر  آن  خداست  یک  را  ما  لیکن...    خدا
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  ..   است  او  بسوی   ما   بازگشت   و  اوست  از  چیزها

.  (6  و  4  آیات  8  باب  قرنتس  اهل  به  اول  نامه .)
  خدای  که  را  خداوندی   آن:  گفت   ابلیس  به  مسیح
  مکن   عبادت  را   او  غیر   و  کن  پرستش  توست

 .  (10 آیه 4  باب متی  انجیل)
  این   حقیقت:  بگو.  {أَحَدٌ  اللَّهُ  هُوَ  قُلْ}  :کریم  قرآن
 مَعَ  تَجْعَلْ  ال }.  (1  توحید)  یکتاست  خدا  که  است
  با   هرگز.  {مَخْذُواًل  مَذْمُوماً  فَتَقْعُدَ  آخَرَ  إِلهاً  اللَّهِ

  به   نه  گر  و  میاور  شریک  و  شرك  یکتا  خدای 
 . (22اسرا)  نشست  خواهی  ابدی   خذالن  و  نکوهش

  الصَّالۀَ   أَقِمِ  وَ  فَاعْبُدْنی  أَنَا   إِالَّ  إِلهَ  ال   اللَّهُ  أَنَا  إنَّنی }
  من  جز  خدایی  هیچ  که  یکتا  خدای   منم.  {لِذِکْری 
 را  نماز  و  بپرست(  یگانگی  به)  مرا  پس   نیست، 

  لِلَّهِ  إِنَّا}.  (14  طه)  پادار  به  من  یاد  برای   مخصوصاً
 و  ایمآمده   خدا  فرمان   به  ما .  {راجِعُونَ  إِلَیْهِ   إِنَّا   وَ

  ذلِکُمُ }.  (156  بقره)  کرد  خواهیم  رجوع  او  سوی به
  وَ   فَاعْبُدُوهُ   ءٍشَیْ   کُلِّ  خالِقُ  هُوَ  إِالَّ  إِلهَ   ال   رَبُّکُمْ  اللَّهُ
(  وصف)  است  این .  {وَکیلٌ   ءٍشَیْ  کُلِّ  عَلی   هُوَ

  نیست،   خدایی  هیچ  او  جز  که  شما،  پروردگار
  کنید،   پرستش  را  او  پس  است،  چیز   هر  آفریننده

.  (102  انعام)  است  موجودات   همه  نگهبان  او  و
  النَّبِیِّینَ   وَ  نُوحٍ  إِلی   أَوْحَیْنا  کَما  إِلَیْکَ   أَوْحَیْنا  إِنَّا}

 وَ  إِسْماعیلَ   وَ  إِبْراهیمَ   إِلی   أَوْحَیْنا   وَ  بَعْدِهِ   مِنْ
 وَ  أَیُّوبَ  وَ  عیسی  وَ  الْأَسْباطِ  وَ  یَعْقُوبَ   وَ  إِسْحاقَ
  ما .  {زَبُوراً  داوُدَ  آتَیْنا  وَ   سُلَیْمانَ  وَ  هارُونَ  وَ  یُونُسَ

  پیغمبران   و  نوح  به  کهچنان  کردیم  وحی  تو  به
 و  اسماعیل  و  ابراهیم  به  همچنین  و  او  از  بعد

  و (  یعقوب  فرزندان)  اسباط  و  یعقوب   و  اسحاق
  وحی   سلیمان  و  هارون  و  یونس  و  ایّوب  و  عیسی
.  (163نساء)  کردیم  عطا   زبور   هم  داود  به   و  نمودیم

  یَعْقُوبَ   وَ  إِسْحاقَ  وَ  إِبْراهیمَ  آبائی   مِلَّۀَ  اتَّبَعْتُ  وَ}
 مِنْ   ذلِکَ  ءٍشَیْ   مِنْ  بِاللَّهِ  نُشْرِكَ  أَنْ  لَنا  کانَ  ما

  النَّاسِ   أَکْثَرَ  لکِنَّ  وَ  النَّاسِ  عَلَی  وَ   عَلَیْنا  اللَّهِ  فَضْلِ
 و(  خلیل)  ابراهیم  پدرانم  آیین  از  و.  {یَشْکُرُونَ  ال 

  خداپرستی   و  توحید  دین  که)  یعقوب  و  اسحاق

  چیزی   نباید  هرگز  ما  آیین  در  کردم،  پیروی (  است
 عطای   و  فضل  از   این  گردانیم،  شریک   خدا  با  را

  مردمان  اکثر لیکن مردم همه بر  و ما بر خداست
:  قدیم  عهد.  (38یوسف)  آورند  نمی   جا  به   شکر

 استدعا  را  او  که  چیزی   هر  در  ما  خدای   خداوند
 عهد .  (7  آیه  4  باب  تثنیه  سفر)  است  قریب  نمائیم
  یعنی   کنندگانش  استدعا  تمامی  به  خداوند:  قدیم

  نمایند می   استدعا  صدقهب  را  او  کهکسانی   تمامی
  عهد .  (18  آیه  145  باب  مزامیر)  است  قریب
)جدید  نیست  دور  ما  از   کدامهیچ  از(  خداوند: 
  و   نمائیممی   حرکت  و  زیئیممی  وی   در  زیراکه

 (.28و27  آیات  17  باب  حواریان  اعمال)  موجودیم
  قَریبٌ   فَإِنِّی  عَنِّی  عِبادی   سَأَلَکَ  إِذا  وَ: }کریم  قرآن

  وَ   لی   فَلْیَسْتَجیبُوا  دَعانِ  إِذا  الدَّاعِ  دَعْوَۀَ  أُجیبُ
  من   بندگان  چون  و.  {َیَرْشُدُون  لَعَلَّهُمْ   بی   لْیُؤْمِنُوا

(  که  بدانند)  پرسند،  تو  از  من(  نزدیکی  و  دوری   از)
  دعای خواند مرا کسی  هرگاه نزدیکم،  آنها به من
 پیغمبران  و)  مرا  دعوت  باید  پس.  کنم  اجابت  را  او

  به )  که  باشد  بگروند،  من   به  و  بپذیرند(  مرا
  اللَّهِ  رَحْمَتَ  إِنَّ}  . (186  بقره)  یابند  راه(  سعادت

  البته  که(.  56  اعراف )  {الْمُحْسِنینَ  مِنَ  قَریبٌ
  رَبِّی   إِنَّ}   .است نزدیک  نیکوکاران  به  خدا  رحمت
  به)  من  خدای   البته   که .  (61  )هود  {مُجیب   قَریبٌ
  کننده   اجابت  و   شنونده  و  است  نزدیک(  همه
  بَیْنَ   یَحُولُ  اللَّهَ  أَنَّ  اعْلَمُوا  وَ: }کریم   قرآن  .است
  و (.  24  انفال)  {تُحْشَرُونَ   إِلَیْهِ   أَنَّهُ  وَ  قَلْبِهِ  وَ  الْمَرْءِ

 حایل  او  قلب  و   شخص  میان  در  خدا  که  بدانید 
 همه  و (  است  آگاه  همه  درونی  اسرار  از  و)  شودمی 
  وَ : }کریم  قرآن  .شد  خواهید  محشور  او  سوی به

  وَ  نَفْسُهُ  بِهِ  تُوَسْوِسُ  ما   نَعْلَمُ  وَ  الْإِنْسانَ  خَلَقْنَا   لَقَدْ
  ما   و(.  16ق)  {ِالْوَرید  حَبْلِ  مِنْ  إِلَیْهِ  أَقْرَبُ  نَحْنُ

 های اندیشه  و  وساوس  از  و  ایمکرده  خلق  را  انسان
  او   به  او  گردن  رگ  از  ما  که  آگاهیم  کامالً  او  نفس

  را   خود  ترسندگان  مراد:  قدیم  عهد   .تریمنزدیک
  نموده   استجابت   را  ایشان  فریاد  و  وردآمی   جاهب
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 آیه  145  باب  مزامیر)  داد  خواهد  نجات  را  ایشان

  دَعاهُ   إِذا  الْمُضْطَرَّ  یُجیبُ   أَمَّنْ}  : کریم  قرآن.  (19
  مَعَ   إِلهٌ  أَ  الْأَرْضِ  خُلَفاءَ  یَجْعَلُکُمْ  وَ   السُّوءَ  یَکْشِفُ  وَ

  که  کسآن  یا(.  62  نمل)  {تَذَکَّرُون  ما  قَلیالً  اللَّهِ
  رنج   و  رساند می  اجابت   به  را  مضطر  بیچاره  دعای 

( مسلمین)  شما  و  سازدمی   برطرف  را  آنان  غم  و
  وجود   با  آیا  دهد؟می  قرار  زمین  اهل  جانشینان  را

(  لیکن   نیست  هرگز)  هست؟  خدایی  یکتا  خدای 
:  قدیم  عهد  .هستند(  حقیقت  این)  متذکر  اندکی

  و  کندمی   محافظت  را  محبانش   ی همه  خداوند
 باب  مزامیر)  نمایدمی  هالك  را  شریران  تمامی
  ال   اللَّهِ  أَوْلِیاءَ   إِنَّ  أَال : }کریم  قرآن  . (20  آیه  145
  آگاه (.  62  یونس{ )یَحْزَنُون  هُمْ ال   وَ  عَلَیْهِمْ  خَوْفٌ
 از )  ترسی   هیچ  هرگز  خدا  دوستان  که  باشید

  از)  اندوهی  و  حسرت  هیچ  و(  عالم  آینده  حوادث
 ال   وَ}  .نیست  آنها   دل  در(  جهان  گذشته  وقایع
  لَکُمْ   ما   وَ  النَّارُ  فَتَمَسَّکُمُ  ظَلَمُوا  الَّذینَ   إِلَی  تَرْکَنُوا

)تُنْصَرُون  ال   ثُمَّ  أَوْلِیاءَ  مِنْ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  هود{ 
 ظالمان  با  نباید  هرگز(  مؤمنان  شما)  و(.  113

  گرنه   و  باشید   دلگرم  هابدان و  دوست  و  همدست
  در  و گرفت خواهد هم شما در( آنان کیفر ) آتش

 و   داشت  نخواهید  دوستی  هیچ  خدا  جز   حالآن
:  قدیم  عهد  .کرد  نخواهد  شما  یاری   کسی  هرگز

  نمائید   بیان  شوندمی  واقع  این  از  بعد  که   چیزهائی
 یا  و  نیکویی  یا  اید  خدایان  شما  که   بدانیم  نکهآ  تا

  ببینیم  جمیعاً  شده   نگران  که  تا   نمائید  بدی 
  ادْعُوا }  قُلِ  :کریم  قرآن.  (23آیه  41  باب  اشعیاء)

 الضُّرِّ   کَشْفَ  یَمْلِکُونَ  فَال  دُونِهِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الَّذینَ
 را  هابت   این  :بگو(.  56  اسرا){  تَحْویال   ال   وَ  عَنْکُمْ

  پنداریدمی(  خود  حوائج  در  مؤثر)  خدا  جزبه   که
  توانند   شما  از  ضرری   دفع  نه  که  ببینید   تا  بخوانید

  عهد  .داد  توانند  شمابه  حالی  تغییر   نه  و  کرد
  و   است  دهان  را   ایشان(  ایشان  های بت)  :قدیم
.  بینند نمی  و  است  چشمان  را  ایشان  گویندنمی

  و   است  بینی  را  ایشان  و  هاستگوش  از  ایشان

  مسّ   و  است  ها دست  را  ایشان  و.  بویندنمی
  رفتار   و  است  هاپای   را  ایشان  و  نمایندنمی
 . نیست  صدائی ایشان گلوی  در و نمایندنمی
  أَیْدٍ   لَهُمْ  أَمْ  بِها  یَمْشُونَ  أَرْجُلٌ  أَلَهُمْ}:  کریم  قرآن

  لَهُمْ   أَمْ   بِها  یُبْصِرُونَ  أَعْیُنٌ  لَهُمْ  أَمْ   بِها  یَبْطِشُونَ
  کیدُونِ  ثُمَّ  شُرَکاءَکُمْ  ادْعُوا  قُلِ  بِها  یَسْمَعُونَ  آذانٌ

 پایی  را  بتان  آن  آیا(.  195  اعراف{ )تُنْظِرُون  فَال
  آستین   از  که  دستی  یا  پیمایند  راهی  که  است

  آن  به  که  گوشی  و  چشم  یا  آرند،  بیرون  قدرت
 را  خود(  باطل)   شریکان:  بگو  بشنوند؟  و  ببینند

 کاربه   توانیدمی   من   با   که   حیلت  هر  و  بخوانید
 .بدهید   مهلت مرا هیچ آنکهبی  برید
  قیوم   ابداً  و  حیّ  خدای   او  کهزیرا  :قدیم  عهد
  به   تا  سلطنتش  و  نیست  فناپذیر  مملکتش  و  است
 . (27 آیه 6 باب دانیال) است برقرار انجام
  اوست   ابدی   پادشاه  و  حیّ  خدای :  قدیم  عهد

 .(10 آیه 10 باب یرمیاه)
 إِلهَ  ال   آخَرَ  إِلهاً  اللَّهِ  مَعَ  تَدْعُ  ال   و }  :کریم  قرآن 

 إِلَیْهِ  وَ  الْحُکْمُ  لَهُ  وَجْهَهُ  إِالَّ  هالِکٌ  ءٍشَیْ  کُلُّ  هُوَ  إِالَّ
 یکتا  خدای   با  هرگز  و  (.88قصص)  {تُرْجَعُونَ
 هیچ  او   جز  که  مخوان،  خدایی  به  را  دیگری 
  هالک   الهی  پاك  ذات  جز   هرچیزی   نیست،  خدایی
 شما  رجوع  و  او   با  فرمان  است،  نابود  و  الذّات

  { الْقَیُّومُ  الْحَیُّ  هُوَ   إِالَّ  إِلهَ  ال   اللَّهُ. } اوست  سوی به
  خدایی   او  جز  که   یکتاست  خدای .  (2  عمران  آل)

  : قدیم عهد .است ابدی  پاینده و  زنده که  نیست
  من   نیست  دیگر  خدای   من  با  و  هستم   من  آن
  دهنده التیام  و  زننده زخم  و  کنندهزنده   و  رانندهمی 

  نیست  ای رهاننده   دستم  از  که (  دهندهشفا )
 . (39 آیه32 باب  تثنیه)

  بقره{ )یُمیتُ  وَ   یُحْیی  الَّذی   رَبِّیَ}  :کریم  قرآن 
 و  گرداند  زنده  که  است  آن  من  خدای (.  258

  . (80  شعرا)  {یَشْفینِ  فَهُوَ  مَرِضْتُ  إِذا  وَ}  بمیراند،
 الَّذی   وَ}  .دهدمی   شفا  مرا  شوم  بیمار  چون  و
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  خدایی  همان  و.  (81شعرا{ )یُحْیینِ  ثُمَّ  یُمیتُنی 

  و   میراندمی (  دنیا  روزه  چند  حیات  از)  مرا  که
 . گرداندمی  زنده( آخرت  ابدی   حیات به)  سپس
  زیرآورنده  و  کننده  زنده   و  میراننده  :قدیم  عهد

  فقیر  خداوند .  است  خداوند   آورنده  بیرون  و  قبر  به
  بلند   و  کننده   پست   و  نماینده  غنی   و  کننده

 و  6  آیه  2  باب  سموئیل  اول  کتاب)  است   نماینده
 از  را  مقتدران  آورد   بزیر  و:  جدید  عهد  (.7

  سیر   و.  نمود  برداشت  را  نشینانخاك  و  هاتخت
  نمود   روانه  و  هاخوبی  از  را  گرسنگان  گردانید

.  (53  و  52  آیه  1  باب  لوقا)  دست  تهی  را  متمولین
 تُؤْتِی   الْمُلْکِ  مالِکَ   اللَّهُمَّ  قُلِ} :  کریم  قرآن 
 تُعِزُّ  وَ  تَشاءُ  مِمَّنْ  الْمُلْکَ  تَنْزِعُ  وَ  تَشاءُ  مَنْ  الْمُلْکَ

  عَلی  إِنَّکَ  الْخَیْرُ  بِیَدِكَ  تَشاءُ  مَنْ  تُذِلُّ  وَ  تَشاءُ  مَنْ
)قَدیر  ءٍشَیْ   کُلِّ   ای )  بگو.  (عمران  آل   26{ 

  تو   هستی،  ملک  پادشاه  ای   خدایا،  بار  (:پیغمبر
  هر   از  و  بخشی  سلطنت  و  ملک  خواهی  را  که  هر
 را  که  هر  و  بازگیری،  سلطنت  و  ملک  خواهی  که

 خوار   خواهی  را  کههر   و  دهی  عزت  خواهی
  تنها   و  توست  دستبه   نیکویی  و  خیر  هر  گردانی،

  کُنْتُمْ   وَ  بِاللَّهِ  تَکْفُرُونَ  کَیْفَ}  .توانایی  چیزهر   بر  تو
  إِلَیْهِ  ثُمَّ  یُحْییکُمْ  ثُمَّ  یُمیتُکُمْ  ثُمَّ  فَأَحْیاکُمْ  أَمْواتاً

)تُرْجَعُونَ  به  شویدمی   کافر  چگونه.  (28  بقره{ 
  زنده  را  شما  خدا  و  بودید  مرده  آنکه  حال  و  خدا
  عاقبت   و  کند  زنده  باز  و  راندبمی  بار  دیگر  و  کرد

  :قدیم  عهد  !شوید؟می  گردانده  باز  او  سوی به
 ای  توست آن از است  زمین  و آسمان در آنچههر

  .(11  آیه29  باب  ایام  تواریخ  اول  کتاب)  خداوند
}کریم  قرآن   فِی  ما  وَ  السَّماواتِ  فِی  ما  لِلَّهِ  وَ: 

. (109  عمران  آل)  {الْأُمُورٌ  تُرْجَعُ  اللَّهِ  إِلَی  وَ  الْأَرْضِ
  است   زمین  در  آنچه  و  هاآسمان  در  آنچه  هر  و

  و )  امور  همه  بازگشت   و  خداست  ملک  همه
  خدا   ای :  قدیم  عهد  .اوست  سوی به(  موجودات

  روح   اندرونم  در  و  کن  ایجاد  برایم  پاك  قلب

.  (10  آیه  51  باب  مزامیر)  کن  تجدید  مستقیم
  را  ما  تو.  { الْمُسْتَقیمَ  الصِّراطَ  اهْدِنَا}  :کریم  قرآن 

  تُزِغْ   ال   ربَّنا}.  (6  حمد)  فرما  هدایت  راست  راه  به
 رَحْمَۀً  لَدُنْکَ  مِنْ  لَنا  هَبْ  وَ  هَدَیْتَنا  إِذْ  بَعْدَ  قُلُوبَنا
 به  را  ما  های دل  پروردگارا،  بار.  {الْوَهَّابُ  أَنْتَ  إِنَّکَ

 هدایت  حق  به  آنکه   از  پس  مده   میل   باطل
  فرما،   عطا   رحمتی  خود  لطف  از  ما  به  و  فرمودی 

.  (8عمران  آل( )منّت بی )  بخشنده  بسیار  تویی  که
 ما  خدای   و  صدیق  و  رئوف  خداوند  :قدیم  عهد
  قرآن .  (5  آیه  116  باب  مزامیر)  است   رحیم
 بر   خدا.  {الرَّحْمَۀَ  نَفْسِهِ  عَلی   رَبُّکُمْ  کَتَبَ}:  کریم
.  (54انعام)   نمود  فرض  را  مهربانی  و  رحمت  خود

  مهربان   و  آمرزنده  خدا  .{رَحیمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  فَإِنَّ}
.  (20نور)  {رَحیمٌ  رَؤُفٌ  اللَّهَ  أَنَّ}.  (192  بقره)  است

  قل }  است  پذیرتوبه   و  مهربان  و  بخشنده  خداوند
  آل )  است،  راست  خدا  سخن  :بگو .  { اهلل  صدق

  متوکلم   تو  به  خداوند  ای :  قدیم  عهد (.  95  عمران
  تَوَکَّلْ  وَ}:  کریم  قرآن .  (1  آیه  31  باب   مزامیر)

  مقتدر خدای  آن بر  توکل و. {الرَّحیمِ الْعَزیزِ عَلَی
 دیگر   و  :قدیم  عهد.  (217  شعرا)  کن   مهربان

  نیست   آدمی  که  زیرا  دید  نتوانی  مرا  روی   که  گفت 
  23  فصل  خروج  سفر)  بماند   زنده  و  ببیند  مرا  که
 ندیده  را  او  مردم  از  هیچکس  :جدید  عهد  (.20  آیه

  تیمو   به  پولس  اول  ی نامه)  دید  تواندنمی  و  است
  أَنْظُرْ   أَرِنی   رَبِّ  قالَ } :  کریم  قرآن .  (16  آیه  تئوس
  جاهالنه   تقاضای   به )  موسی.  { تَرانی  لَنْ  قالَ  إِلَیْکَ

 من  به  را  خود  خدایا  که  کرد  عرض (  خود  قوم
 در  خدا.  کنم  مشاهده  را  تو  جمال  که بنما  آشکار
 اعراف )  دید  نخواهی  ابد  تا  مرا  که  فرمود  او  پاسخ
  وَ   الْأَبْصارَ  یُدْرِكُ  هُوَ   وَ  الْأَبْصارُ  تُدْرِکُهُ  ال }.  (143

  درك   چشمی  هیچ  را  او.  {الْخَبیرٌ  اللَّطیفُ  هُوَ
  و   کندمی   مشاهده  را  بینندگان  همه  او  و  ننماید

  است  آگاه(  خلق  چیزهمه  به)  و  نامرئی   و   لطیف  او
  دعا   به   کههنگامی   و:  جدید  عهد.  (103انعام)
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  عفو   دارید  شکایتی  کسی  از  اگر  بایستید   نمودن
  نیز   است  آسمان  در  که   شما  پدر  نکه آ  تا  نمائید 

  مرقس )  بیامرزد  شما   جهتبه   را  شما  خطاهای 
 .  (25 ی  آیه 11 باب

 أَنْ تُحِبُّونَ أَال  لْیَصْفَحُوا وَ لْیَعْفُوا وَ}: کریم قرآن 
  صفح   و  عفو  مؤمنان  باید.  (22نور)  {لَکُمْ  یَغْفِرَاللَّهُ

  دوست   آیا  درگذرند،  هابدی   از  و  کنند   پیشه
  بخش   .بیامرزد  را  شما  هم  خدا  که  داریدنمی
  مسئله  به  عهدین  و  قرآن   در،  آفرینش:  دوم

  برخی  میان  این  در  که   است   شده  اشاره  آفرینش
 نکات   از  اندمتفاوت  برخی  و  مشابه  مطالب

 اشاره  زیر  مواردبه   مثال  عنوانبه  توانمی   مشترك
  است   مختار  موجودی   عهدین   و  قرآن  انسان  :نمود

  اولیه   گناه  انتقال   با   انسان  اختیار  عهدین   در  البته)
  آدم   آفرینش  به  مقدس  کتاب  هردو  (.دارد  تناقض

 هردو.  دارند  اشاره  آن  در  روح  دمیدن  و  خاك  از
  زمین   در  وی   خالفت  و   فرزندانش  و  آدم  تکریم  به
  و   دارند  تأکید  زمین  دیگر  موجودات  بر  برتری   و

 و.  دارند  حوا  و  آدم  نافرمانی   به  اشاره  کتاب  هردو
  کرد   اشاره  زیر  مطالب   به  توانمی  متفاوت  ازنکات

 :قرارداد  انتقاد  مورد  را  تورات  مطالب  از  برخی  و
  افتخار   قابل   و  مهم  نقاط  ترینمهم  از   یکی  شاید
 تورات  در  امّا  است  اسماء  علم  از   او  آگاهی  آدم

 شجره   چراکه  است  شده  عنوان   او  جهل
  درخت  است  شده  منع  آن  از  آدم  که  ای ممنوعه
 دانستن  درخت  از  امّا))  است  بد  و  نیک  دانستن

 آن  از  خوردنت  روز  در  چه  مخور  بد  و  نیک
)میشوی   مرگ  مستوجب   2  باب  تکوین  سفر(( 

 باال  ی آیه  از  خداوند  به  دروغ  نسبت.  (17  ی   آیه
  خوردن   صورتدر  چراکه  است  مشاهده  قابل
  حسد   و  بخل  نسبت  .شدندمی   دانا  بلکه  مردندنمی

:  قدیم   عهد  :زیر  یجمله  در  خداوند  برای   شریک  و
 به  نظر  آدم   اینک  که  گفت  خدا   خداوند  او)

  پس   است  شده  ما  از  یکی  چون  بد   و  نیک  دانستن
  از   هم  کرده  دراز  را  خود  دست  که  مبادا  حال

  ( ماند  زنده   دایماً  خورده  و  بگیرد  حیات  درخت
  جسمیت   نسبت  و.  (22  ی آیه3  باب  سفرتکوین)
  عهد  :زیر  جمالت  در  خداوند  به  خبری بی   و

  هنگام به   که  شنیدند  خدا  خداوند  آواز  و))  :قدیم
  زنش   و  آدم  و  خرامیدمی   باغ  در  روز  نسیم

  میان  در  خدا  خداوند  حضور  از  را  خویشتن
  را  آدم  خدا  خداوند  و   کردند  پنهان  باغ   درختان

  تکوین  سفر)  ((کجایی  که  گفت  را  وی   کرده  آوازه
  برای  تورات  و  قرآن  در  .(9  و  8  آیات  3  باب

  باید   اما  است  شده   استفاده  روز  شش  از  آفرینش
  تورات   روز  شش  از  غیر  قرآن  روز  شش   که  دانست

 خورشید  غروب  و  طلوع  تورات   در   چراکه  است
  اول  روز  صبح  بودن   و  شام   بودن  و))  است،   مدنظر 

  آفرینش  اما.  (5  آیه1  باب  تکوین  سفر)  ((شد
 آمده  قرآن  در  مورد  هفت  روز،  شش  در  جهان
  ( بینهما  ما  و)  با   همراه  مورد  سه   در  و  است

 هُوَ: }کریم  قرآن  :جمله  از  است  شده  کاربردهبه
  ثُمَّ   أَیَّامٍ   سِتَّۀِ  فی  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  الَّذی 

  ما   وَ  الْأَرْضِ  فِی  یَلِجُ  ما  یَعْلَمُ  الْعَرْشِ  عَلَی  اسْتَوی 
  فیها   یَعْرُجُ  ما  وَ  السَّماءِ  مِنَ  یَنْزِلُ  ما  وَ  مِنْها  یَخْرُجُ

{  بَصیر  تَعْمَلُونَ  بِما  اللَّهُ  وَ  کُنْتُمْ   ما  أَیْنَ   مَعَکُمْ   هُوَ  وَ
  را  زمین  و  هاآسمان  که  خدایی  اوست .  (4  حدید)

  ( وجود  ظهور  کلی   مرتبه  شش  و)  روز  شش  در
  گرفت،   قرار(  عالم  تدبیر)  عرش  بر  گاهآن  بیافرید

 و   برآید آن  از هرچه و  رود فرو زمین در  هرچه او
  رود  باال   آن  به  آنچه   و  شود  نازل  آسمان  از  آنچه
  و   شماست  با  او  باشید  هرکجا  و  داندمی  را  همه
 جهان  پیدایش  ولی  .بیناست  کنید  هرچه  به  خدا
 چیزی   هفته  یک  از  کمتر  یعنی  روز،  شش  در

 میلیاردها  :گویدمی  علم  زیرا  است  علم  برخالف
  کنونی   وضعبه   آسمان  و  زمین   تا  کشید  طول  سال

  یا   زمین   اندشده   آفریده  زودتر  کدامیک .  درآیند
  پس  زمین اخیر علمی اکتشافات طبق بر آسمان

 این   خالف  قرآن  آیا  است  شده  ساخته  آسمان  از
  و   آیات  در  آن  مختلف  تعابیر  و  یوم   دارد؟  را  نظر
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  را   غروب  تا  خورشید  طلوع  هنگام  از   یوم   روایات

  مقدار   هر  وقت؛  از  ای پاره   به  گاهی  و  گویند  روز
 آیات  این  در  ایام  از  مقصود.  گویند  یوم   باشد  که

 آن   متعارف  معنای به  روز   زیرا   است،  ا   و  هادوره
  جمع   ایام.  است  فرضقابل   زمین  خلقت   از  پس
  شب   برابر  در  روز  نهار   و  نهار  از  غیر  یوم  و  یوم

  گاهی   و  است  روز  معنای به   گاهی  یوم  ولی  است
  دوره   و  روزگار  به  هم  گاهی  و  روزشبانه   معنای به

  اخیر   معنای   شاید  آیات  این  در  شودمی   گفته   یوم
 دوران  معنیبه  یوم  کلمه  نیز  روایات  در.  است  مراد

  و   تعابیر  با  یوم  نیز  قرآن  در.  است   آمده  بسیار
:  جمله  از  است  شده  برده  کاربه  مختلفی  معانی

 روز  معارج  سوره  آیات  به  توجه  با  القیامه،  یوم
  و   کشدمی   طول  سال  هزار  پنجاه   رستاخیز
  مطلب   این  بیانگر  نیز  حج  سوره  47  آیه  همچنین

  اللَّهُ   یُخْلِفَ  لَنْ  وَ  بِالْعَذابِ  یَسْتَعْجِلُونَکَ  وَ: }است
 {تَعُدُّونَ  مِمَّا  سَنَۀٍ  کَأَلْفِ  رَبِّکَ  عِنْدَ  یَوْماً  إِنَّ  وَ  وَعْدَهُ

  در   تعجیل  تقاضای   تو  از(  سخریه  به)  کافران  و
  به )  خود  وعده  در  خدا  هرگز  و  کنندمی  عذاب
 روز  یک  همانا  و  کرد،  نخواهد  خلف(  آنان  عذاب

 سال  هزار  چون(  او  حلم  نظر  از  و)   خدا  نزد
 مختصراً  گانه شش  های دوران  .شماست  حساببه
  جهان   همه  کهروزی   -1:  است   بوده  ذیل  ترتیببه
  به  گردش  با که  بود شکل گازی  ی توده صورتبه

  . داد  تشکیل  را  کرات   و  گردید  جدا  هم  از  خود  دور
  و   مذاب  ی توده  صورتبه  تدریجاً  کرات  این  -2

 روز -3 .آمدنددر سکونت قابل و  سرد یا و نورانی
  از   زمین  و  یافت  تشکیل  شمسی  منظومه  دیگر

 و   سرد  زمین  دیگر  روز  - 4  .شد  جدا  خورشید
  و  گیاهان  سپس  -5  .گردید  حیات  ی آماده

 سرانجام  -6  . شدند   آشکار  زمین  در  درختان
  این   .گشتند  ظاهر  زمین  روی   در  انسان  و  حیوانات

 ی سوره   11  تا  8  آیات  با  گانهشش  های دوران
:  کریم  قرآن  ، خلق.  است   تطبیق  قابل   فصلت 

  فی  مابینهما  و  االرض  و  السموات   خلقنا  ولقد}

 و  زمین  ما  و{  لغوب  من  مسنا  ما  و  ایام  سته
 شش  در  را  همه  آنهاست  بین  آنچه  و  هاآسمان

  نرسید   مابه   سختی  و  رنج  هیچ  و  آفریدیم  روز
  چنین   راغب  مفردات   در  خلق.  (38  ق   سوره)

 معنای به   اصل  در  خلق  است؛  شده  معنی
 ایجاد  و  ابداع  در  و  است  صحیح  گیری اندازه

  استعمال   قبلی  سابقه  و  تقلید  بدون  چیزی 
  نزولی  شأن(  ق  38)  آیه  این  برای   برخی   .شودمی 
  خداوند   که   پنداشتندمی  یهودیان:  اندکرده   نقل 

 آفرید  هفته  روز  شش  در  را  زمین  و  هاآسمان
  یک   و  پرداخت  استراحت  به  را  شنبه   روز  سپس 

  همین به  انداخت  دیگر  پای   روی   به  را  خود  پای 
 و  شمردندمی   نامطلوب  را  نشستن  طوراین  دلیل

  و   شد  نازل  آیه  این  دانستندمی   خداوند   مخصوص
  چنین  تورات   در .  داد  پایان  خرافات  گونهاین  به

  عملی   خدا  هفتمین  روز  در  و))  است  شده  بیان
  هفتمین   روز  در  بلکه  بود  رسانیده  اتمام  به  کرد  که
 سفرتکوین(( )گرفت  آرام  کرد  که  کاری   تمامی  از

 عهد  دیگر  آیات  با  حتی  مضمون  این  (2آیه2  باب
 باب اشعیاء کتاب در چراکه است؛ ناسازگار قدیم

  مگر   و  نمیدانی   آیا: ))خوانیممی   چنین   28  آیه40
 خالق  که  خداوندی   ابدی   خدای   که  ایینشنیده 
  درمانده   و  شودنمی   ضعیف  است  زمین  اقصای 
  کرده  درك  حکمتش   هم   و   شد   نخواهد

 خدا  به   نسبت  نگرش   نوع   این  بنابراین  ((.شودنمی
 خداوند  برای   البته  باشدنمی   صحیح  افعالش  و

  لحظه   یک  در  را  عالم  تمام  که  نداشت  مانعی  هیچ
 عظمت   کمتر  بود   چنین  اگر  مسلماً  ولی  بیافریند

  ولی   گشتمی   ظاهر   آفریدگار  علم  و  قدرت  و
 در  سال  میلیاردها  طی  در  را آن  کههنگامی 

  طبق   گوناگون   های چهره   و  مختلف  های دوران
 دالئل  بیافریند  شدهحساب  و  منظم   های برنامه 

 برخواهد  در  او  حکمت  و  برقدرت  آشکارتری 
  باشد   داشته  دیگری   دالیل  است  ممکن  و  داشت

 .  است پوشیده  ما بر  که است الهی اسرار از که
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 کریم  قرآن  و  قدیم  عهد   در  فیکونکن   از  منظور 

  اشاره   فیکونکن  به  که  کرد  بیان  را  آیاتی  توان می 
  که   گفت  خدا  و ))  تورات  در:  جمله  از  است   شده 

  بَدیعُ }  قرآن  در  و((  شد  روشنایی  و  شود  روشنایی
  لَهُ   یَقُولُ  فَإِنَّما  أَمْراً  قَضی   إِذا  وَ  الْأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ

  و  هاآسمان  آفریننده  او(.  117  بقره{ )فَیَکُونُ  کُنْ
 کند،  چیزی   آفریدن  اراده  چون  و  است  زمین

 خواهد   موجود  باش،  موجود:  گوید  آنکه  محضبه
  پس   باش)  است  عربی  مصدر  اسم  فیکونکن   .شد
  خداوند  که  نیست  ای جمله  کن،   (.باشدمی 

  تعلق   همان  منظور  بلکه  کند  بیان  لفظ  صورتهب
  به   تعبیر  و  است  چیزی   ابداع  و  ایجاد  به  او  اراده
  به   تعبیر  بنابراین  که  است  این  دلیله ب  کن  کلمه

  و   خلق  مسئله  برای   توضیحی   همه  کن،   قول  امر
  . است   معنیبی   الفاظ   وساطت  اصواًل  است  ایجاد
  و   خواهدمی   مخاطبی   خطابی  هر  اینکه  دیگر

  با  خداوند  چگونه  نشده  موجود  چیزی   کههنگامی 
 قابل  معدوم  مگر  سازدمی   مخاطب  کن  جمله

  این   مفسران  از  گروهی  اعتقاد  به  است؟  خطاب
 زیرا   است  تمثیل  منزلهبه  شریفه  آیه  در  تعبیر

  و  سخن  طرف  تواندنمی  ندارد  وجود  کهچیزی 
  معنای   حقیقت  در  و  باشد  وظیفه  اجرای   به  مأمور

  نظر   از  کاری هر  دادن  انجام  که  است  این  آیه
 این  بسان   هستی  آفریدگار  برای   آسانی   و  سهولت 

 و(  باش  موجود)  شود  گفته  پدیده  آن  به  که  است
  سر   دادن  حرکت  مانند  درست  شود  پدیدار  هم  آن
  تعبیر  گفتن  به  آن  از  که   دست  با  اشاره  یا  و

  دست  یا  سر  اشاره  با  او  شودمی   گفته   و  شودمی 
  با   او  که   است   این  منظور   کهحالی  در   گفت  چنین 
  زبان   بر  سخنی  و  کردهتفهیم   را  مطلب   اشاره،

  عرب   ادبیات  در  گفتار،  از  شیوه  این .  است  نیاورده
 و  :نمونه  عنوانهب  دارد،  مصداق  شعر   در  جمله  از

  او  به  چشم  دو  و)  طاعه   و  سمعاً  العینان   له   قالت
(  هستیم  اطاعت  آماده  و  فرمان  به  گوش  گفتند،
  لفظ  با  نه  اما  گویدمی   سبحان  خدای :  علی  حضرت

 کن  در  فاء.  ضمیر  و  نیت  با  نه  ولی  کندمی  اراده  و
  کند   اراده.  است  ای رتبه  تأخیر  معنای به   فیکون
  یا   و  شوند  موجود  روز  شش  در  زمین  و   آسمان
 کند  اراده  اگر  و  است  تام  علت  ماه،   9  در  جنین

  دفعه   یک  کند  اراده)  دهدمی  انجام  لحظه  یک  در
 موجود)  کن  به  تعبیر  (شودمی  ایجاد  تدریجی  یا  و

 عدم   و   بیان  ضیق  از  اصطالح  به   نیز (  باش
 کن  جمله  به  نیاز  حتی  واال   است  الفاظ  گنجایش

  کن.  همان  آن  تحقق  و  همان  خداوند  اراده  نیست،
  فیکون   کن   .است  آمده   قرآن  در  مورد  8  فیکون
  و   خداوند  قدرت  وسعت  از  ای زنده  بسیار  ترسیم
 تعبیری . است خلقت امر در او حاکمیت و تسلط

 اینتیجه  و  شودنمی  تصور  ترکوتاه   کن  فرمان  از
 رسدنمی   نظربه  ترجامع  و  تروسیع   فیکون  از

 در  را  فوریت  که  تفریع  فاء  به  توجه  با  مخصوصاً
 تعبیر  به  اینجا  در  تفریع  فاء  حتی  رساندمی  اینجا

  همان   بلکه  نیست  زمانی  تأخیر  بر  دلیل  فالسفه
  .است   علت   بر  معلول   ترتیب  یعنی  رتبی  تأخیر

 نیست  ای فاصله  اشیاء  وجود  و  خداوند  اراده  بین
 وجود  بیشتر  مرحله  2  خداوند  افعال  در  چون
  برای  .ایجاد  مرحله  -2  اراده  مرحله  -1:  ندارد
  خدا  فرمان  جز  چیزی به  موجودات  یافتن  تحقق

  قضی  اذا  جمله  در  انّما  از  مطلب  این  و  نیست   نیاز
  که  شودمی   برداشت  فیکون   کن   له   یقول   فانّما  امراٌ
 . است حصر بر دال
   زمین  یا آسمان  آفرینش تقدم

 است   باهم  زمین  و  هاآسمان  آفرینش  تورات  در
 سفر(( )آفرید  را  زمین  و  آسمانها  خدا  ابتدا  در))

  پرداخت  زمین  به   سپس  و(  1  آیه  1  باب  تکوین
  همین   آیا  که  دید  باید  اما  آسمان  به  آن  از  پس  و

  از  مراد  و  سماء  معنای .  دارد  وجود  قرآن  در  معنا
  چیزی   هر  باالی   معنای به   شی   کل  سماء:  سماوات

 از  باالتر  که  چیزی   هر  به  برخی  عقیده   به.  است
 معمواًل)  شودمی  گفته  سماء  باشدمی   زمین   سطح

 پایین  و  باال   البته(  گیردمی  قرار  ارض  مقابل  در
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 آفرینش   تأخر  و  تقدم   . هستند  نسبی  امر  دو

  بقره  سوره  29  آیه  طبق  معتقدند  برخی:  آسمان
  ثم }  است  بوده  زمین  از  بعد  آسمان  آفرینش
  30  آیه  طبق  دیگر  برخی  و{  السماء  الی  استوی 
  بعد   را  زمین{  دحاها  ذلک  بعد  واالرض }  نازعات

  . دارند  اعتقاد  آن  عکس  به(  داد  گسترش  آسمان  از
  آمده  بصری  حسن و عبید بن عمرو از روایتی در

  زمین   گسترش  فقط   دحاها  کلمه  از  که  است
 است   ممکن  آن  آفرینش  نه  شودمی   استفاده
  را   دحو  اوکه  امثال   و  عالمه  برخالف  ترتیب

  بوده   صورت  این  به  اندگرفته   خلقت   معنای به
 آفرینش(  ب  زمین  ابتدایی  آفرینش(  الف:  باشد 

 از  بعد   زمین   دادن   گسترش(  ج   آسمان  ثانوی 
:  البیان  مجمع  تفسیر   صاحب  .آسمان  آفرینش

  در   زمانی  ترتیب  و  تأخیر  برای   ثم  است  ممکن
  یادآوری  و  تذکر  برای   فقط   و  باشد  نیامده   اینجا

 تأخر  و  تقدم  به  نظری   و  باشد  خدا  های نعمت
  غرض   بلکه  باشد  نداشته  آسمان  یا  و  زمین  خلقت

 اطعمک  الم:  مانند.  باشد  نعمت  تعداد   شمردن  بر
  را   تو  آیا)  حملتک  ثم   اعطیتک  ثم  کسوتک  ثم

 و  نکردم  بخشش  و  ندادم  جامه  و  نکردم  طعام
  حتی   باشد  درست  تواندمی   این  و.  (ندادم  اسب

  باشد   داده  انجام  مؤخر  گفته  مقدم  را  آنچه  اگر
  نظر   بلکه  نیست  تأخیر  و  تقدیم  به  او  نظر  چراکه

  ثم   از  منظور  است  ممکن  پس.  است  تعداد  به  او
  بلکه  نباشد  زمانی  تأخیر  السماء  الی  استوی 

  سرهم   پشت  حقایقی  ذکر  بیان  در  تأخیر  معنای به
  آفرینش   که  رسدمی   نظرهب  علمی  لحاظ  از.  است
  عمر   چراکه  باشد  بوده  هاآسمان  از  پس  زمین
 و   هاکهکشان  و  ستارگان  از  سال  میلیاردها  زمین

 صراحت  با  قرآن  حالهر   به  .است  کمتر  خورشید
 زمین  و  هاآسمان  خلقت  تأخر  یا   تقدم  مورد  در

 آفرینش   در  ای توالی  ترتیب  و  است  نکرده  صحبت
 باید   اینجا  در  . کندنمی   تعیین  زمین   و  هاآسمان

  های یافته   همه  نباید  که   کرد  توجه  نکته   این  به

  علم   چراکه  سنجید  قرآن  با  قطع  طوربه   را  علمی
  در   قطع  طوربه  تواننمی   و  است  تحول   در  همیشه

 .داد نظر مسائل  همه مورد
 عهدین  و  قرآن در آفرینش  باب  در مشابه آیات

 آفرید  را  زمین  و  هاآسمان  خدا  درابتدا   :عهدقدیم
  شد  روشنایی  و   شود  روشنایی  گفت   خدا  و.  ..
 الْحَمْدُ: }کریم قرآن. (1 آیه ،1 باب  تکوین سفر)

  الظُّلُماتِ   جَعَلَ  وَ  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  الَّذی   لِلَّهِ
  ستایش .  {یَعْدِلُون  بِرَبِّهِمْ  کَفَرُوا  الَّذینَ  ثُمَّ  النُّورَ  وَ

  و   آفرید  را  زمین  و  هاآسمان  که  راست  خدای 
  آنکه   با  و)  داشت  مقرّر  را  روشنایی  و  هاتاریکی

 باز(  اوست  یکتایی  دلیل  زمین  و  آسمان  نظم
. (1انعام)  آورندمی   شرك  خود  پروردگار  به  کافران

 کالم  باال   ی شده   اشاره  درآیات  تامل  قابل   نکته
  یکلمه  یادآور  که   آفرینش  برای   است  خداوند

  مزامیر   در  کههمچنان   .باشد می  ((فیکون  کن))
))خوانیممی   9  ی آیه  33  باب  داود   او   زیراکه: 

 در  و.  ((شد  واقع  و  فرمود  امر  او   و  شد  و  فرمود
 آفرینش  برای   خدا   فرمان  چگونگی   بر  قرآن  آیات
} کریم  قرآن  :است   شده  اشاره  إِالَّ   أَمْرُنا  ما  وَ: 
( عالم همه در) ما  فرمان و. {بِالْبَصَر کَلَمْحٍ واحِدَۀٌ
 امر   در  چه  نیست  پذیرتبدیل  هیچ  و)  است  یکی

  مانند به (  سرعت  در  و  معاد،  کار  در  چه   و  ایجاد
: کریم  قرآن.  (50قمر)  یابد  انجام  زدنیهمبه  چشم

  یَوْمَ   وَ  بِالْحَقِّ  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ   الَّذی   هُوَ  وَ}
 یُنْفَخُ   یَوْمَ  الْمُلْکُ  لَهُ  وَ  الْحَقُّ  قَوْلُهُ  فَیَکُونُ   کُنْ   یَقُولُ

 الْحَکیمُ  هُوَ  وَ  الشَّهادَۀِ  وَ  الْغَیْبِ  عالِمُ  الصُّورِ  فِی
 را  زمین  و  هاآسمان  که  خدایی  اوست  و.  {الْخَبیرٌ

 باش،   موجود:  بگوید  که  روزی   و  آفرید  حقبه
 حق  او  سخن .  شد  خواهد  موجود  درنگبی  چیزآن

 صور  در  کهروزی   عالم  فرمان  و  پادشاهی   و  است
  است   آشکار  و  نهان  دانای   و  اوست  با  تنها  بدمند

  آگاه (  چیز  همه  بر)  و  دانا  خلق  تدبیر  به   او  هم  و
 . (انعام ،73 آیه) است
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  و   خواند  روز  را   روشنایی  خدا  و  :قدیم  عهد

  رقیع   در  که   گفت  وخدا  خواند  شب  را  تاریکی
  و  کنند  جدا  شب  از  را  روز  تا  شوند  نیّرها  آسمان
  و   روزها  و  معینی  اوقات  و  عالمات  برای   باشند
 نور  های ستاره )  نیّرها   هاآسمان  رقیع  در  و  .هاسال 

  چنین   و  دهند  روشنایی  را  زمین  که  شوند  (دهنده
  بزرگتر   نیّر  ساخت  بزرگ  نیّر  دو  خدا  پس  .شد
 جهتبه  ترکوچک  نیّر   و  روز  سلطنت   جهتبه

 آنها  خدا  و  .را  هاستاره   چنینهم  و  شب  سلطنت
  زمین   به  تا  کرد  وضع  هاآسمان  رقیع  در  را

  و  نمایند  سلطنت  شب  و روز  به  و  دهند  روشنایی
  پیدایش   سفر)  کنند   جدا  تاریکی  از  را  روشنایی

 .  (18 و 17 و 16 و 15و  14 و 5 آیات 1 باب
  وَ   النَّهارَ  وَ  اللَّیْلَ  خَلَقَ  الَّذی   هُوَ  وَ}:  کریم  قرآن 

 کسی  او.{یَسْبَحُونَ  فَلَکٍ  فی   کُلٌّ  الْقَمَرَ  وَ  الشَّمْسَ
  هر  آفرید را ماه و خورشید  و روز و  شب که  است
 جَعَلْنَا  وَ}  .(33انبیا )  !حرکتند  در  مداری   در  یک

 آیَۀَ  جَعَلْنا  وَ  اللَّیْلِ  آیَۀَ  فَمَحَوْنا  آیَتَیْنِ  النَّهارَ  وَ  اللَّیْلَ
 لِتَعْلَمُوا   وَ  رَبِّکُمْ  مِنْ  فَضْالً  لِتَبْتَغُوا  مُبْصِرَۀً  النَّهارِ
 فَصَّلْناهُ   ءٍشَیْ   کُلَّ  وَ  الْحِسابَ  وَ  السِّنینَ   عَدَدَ

  اینشانه  و  آیت  دو  را  روز  و  شب  ما  و.  {تَفْصیالً
  شب   آیت  گاهآن  دادیم  قرار(  خود   قدرت   از)
 را (  خورشید)  روز   آیت  و  زدودیم  را(  ماه  روشنی)

  از (  حالل  روزی )  روز  در  شما  تا  ساختیم  تابان
 و   هاسال   شمار  آنکه  تا  و  کنید   طلب  خدا  فضل

  و  پند  برای )  ما و  بدانید   عموماً  را(  اوقات)  حساب
 کردیم  بیان  مفصل  را   چیزی هر(  بندگان  صالح

  بِزینَۀٍ  الدُّنْیا  السَّماءَ   زَیَّنَّا  إِنَّا}   .(12  اسراء)
  انجم   زیور  به  را  آسمان  نزدیکترین  ما  .{الْکَواکِبِ

 هُمْ   بِالنَّجْمِ   وَ  عَالماتٍ  وَ}  .(6صافات)  بیاراستیم 
 و   هاکوه   مانند  زمین  در)  هایینشانه  و.  {یَهْتَدُونَ
  به  آنان  و(  داشت  مقرر   هاجنگل   و  رودها  و  دریاها

  . (16نحل)  یابند  هدایت(  هاشب  در)  ستارگان
 قَدَّرَهُ  وَ  نُوراً  الْقَمَرَ  وَ  ضِیاءً  الشَّمْسَ  جَعَلَ  الَّذی   هُوَ}

 اللَّهُ  خَلَقَ  ما  الْحِسابَ  وَ  السِّنینَ  عَدَدَ  لِتَعْلَمُوا  مَنازِلَ

 .{یَعْلَمُون  لِقَوْمٍ  الْآیاتِ  یُفَصِّلُ  بِالْحَقِّ   إِالَّ  ذلِکَ
 تابان  را  ماه  و  رخشان   را  آفتاب  کهخدایی  اوست
  تا   کرد  معین  منازلی  در  را  ماه  سیر  و  فرمود
  را   ایام  حساب  و  سنوات  شماره  واسطهبدین 

  آیات   خدا.  نیافریده  حق  به  جز  خدا  را  اینها.  بدانید 
  بیان   مفصل   معرفت  و   علم  اهل  برای   را  خود
 .( 5یونس) کندمی 
  خدا   و  افرید  اناث  و  ذکور  از  را  ایشان  :قدیم  عهد

  که   گفت  را  ایشان  خدا  دیگر  و  داد  برکت  را  ایشان
  ضبط   را  او  و  کنید  پر  را  زمین   شده   بسیار  بارور

 تمامی  و  هوا  مرغان  و  دریا  ماهیان  به  و  نمایید
  تسلط   جنبند  می   زمین  روی   بر   که  حیواناتی

  قرآن   .(28و27  آیات1باب  سفرپیدایش)  نمایید
 أُنْثی   وَ  ذَکَرٍ  مِنْ  خَلَقْناکُمْ  إِنَّا  النَّاسُ  أَیُّهَا  یا}  :کریم

  ما  مردم،  ای .  {  لِتَعارَفُوا  قَبائِلَ  وَ  شُعُوباً   جَعَلْناکُمْ  وَ
 گاهآن  و  آفریدیم  زنی  و  مرد  از  نخست  را  شما  همه

 تا  گردانیدیم  مختلف  فرق  و  بسیار  های شعبه 
  لَکُمْ   سَخَّرَ  وَ}.  (13حجرات)  بشناسید،  را  یکدیگر

  إِنَّ   مِنْهُ  جَمِیعاً  الْأَرْضِ  فِی  ما  وَ  السَّماواتِ  فِی   ما
»یَتَفَکَّرُونَ  لِقَوْمٍ  لَآیاتٍ  ذلِکَ  فِی  و.  «13جاثیه{ 

  از  همه است، زمین در  آنچه و هاآسمان  در آنچه
 این  در  همانا  نمود،  رام  شما  براى   که  اوست

  قطعاً  کنند،  فکر   کهکسانى   براى   تسخیر
 .  است هایىنشانه 
  تشکیل  و   ساختند مرا  تو  های دست  :قدیم  عهد
:  کریم  قرآن .  (73  آیه  119  باب  مزمور)  دادند

 خَلَقْتُ  لِما  تَسْجُدَ  أَنْ  مَنَعَکَ  ما  إِبْلیسُ   یا  قالَ}
  به   خدا.  {الْعالین  مِنَ   کُنْتَ  أَمْ  أَسْتَکْبَرْتَ  بِیَدَیَّ

  که   شد   مانع   چه  را  تو   ابلیس،  ای   :فرمود  شیطان
  دست   دو  به  من  که(  شرافت  و  قدر  با)  موجودی   به
  تکبر   آیا  کنی؟  سجده  آفریدم  خود(  قدرت   و  علم)
  عالم   رتبه  بلند  فرشتگان  از  یا  کردی   نخوت  و

 ؟(کنند  سجده  بایستنمی   که)  بودی   اعال  قدس
  آدم   خدا  خداوند  پس  :قدیم  عهد .  (75ص  سوره)
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  بر  را  حیات  نسیم  و  داد  صورت  زمین  خاك  از   را

  سفرپیدایش)  شد   زنده  جان  آدم  و  دمید  دماغش
  الْإِنْسانَ   خَلَقْنَا  لَقَدْ  وَ: }کریم  قرآن.  (7  آیه  2  باب
  گل   از  را  آدمی  ما  همانا  و  .{طینٍ  مِنْ  سُاللَۀٍ  مِنْ

  نفخ }:  کریم  قرآن.  (12مومنون)   آفریدیم  خالص
  ...(   دمیدم  او  در  خودم  روح  از  و)  {روحی  من  فیه

 (9سجده)
 : قدیم عهد
  شده   گشوده   ایشان   هردو  های چشم   آنگاه

  انجیر   درخت  هایبرگ   و  اندبرهنه  که   دانستند
  تکوین   سفر)  ساختند  فوطه  خود  برای   از  دوخته

  فَبَدَتْ   مِنْها  فَأَکَال}  :کریم  قرآن .  (7  آیه  3  باب
  وَرَقِ  مِنْ  عَلَیْهِما  یَخْصِفانِ  طَفِقا   وَ  سَوْآتُهُما  لَهُما

  حوّا   و  آدم  پس  .{فَغَوی   رَبَّهُ  آدَمُ  عَصی  وَ  الْجَنَّۀِ
  کردند،   تناول  درخت  آن  از(  و  خوردند  فریب)

  و   دور  تنشان  از  بهشتی  های لباس)  جهتبدین 
  و   شد  پدیدار  نظرشان   در  آنها  عورت(  و  عیوب
  بهشت   درختان  برگ  از  ساتری   به  کردند  شروع
  و   کرد  خدای  نافرمانی   آدم  و  پوشاندن  را  خود

  خدا   وخداوند  :قدیم  عهد  .(121طه)  شد  گمراه
  ساخته  زنش  و  آدم  جهتبه   پوستین  های جامه

. (21  آیه  3باب  تکوین  سفر)  پوشانید   برایشان
  لِباساً  عَلَیْکُمْ   أَنْزَلْنا  قَدْ  آدَمَ  بَنی   یا }:  کریم  قرآن 

  خَیْرٌ   ذلِکَ  التَّقْوی   لِباسُ  وَ  ریشاً  وَ  سَوْآتِکُمْ  یُواری 
 . {یَذَّکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ اللَّهِ آیاتِ مِنْ ذلِکَ

 عورات  ستر  که  لباسی   ما   محققاً   آدم،  فرزندان  ای 
 بیارایید  را  تن  آن  به  که  هاییجامه  و  کند  شما
 جامه  نیکوترین  تقوا  لباس  و  فرستادیم،  شما  برای 
  به   که)  خداست  آیات   از  همه  سخنان  این.  است

  آرند  یاد  را  خدا   شاید(  فرستادیم  بندگان
 . (26اعراف)
 

 گیری نتیجه 
 اصل  به  رجوع  جای به  هاحکومت   امروز  جهان  در

 مسائلی   به  جهان  ی اداره  برای   مقدس  کتب  متن
 روی   مادی   تفکر  با  بشر  حقوق  جمله  از  دیگر
 هایاختالف  باعث   مسئله  همین  و  اندآورده

  مقاله   این  در  تالش.  است  شده  جوامع  در  بسیاری 
  در   خداوند  که  ضوابطی  و  روابط  که  است  برآن
  را آن   و  کنیم   عرضه   کرده  تشریع  مقدس  کتب 

.  نماییم  جهان  بر  حاکم  مادی   تفکرات   جایگزین
 آیات  بتوان  که  رسدمی   ثمربه  زمانی  مهم   این

 و  بررسی   را  عهدین   و  قرآن  در  مشابه
 نمایان   مختلف  ابعاد  در  را  نهاآ  های هماهنگی 

  و   معاد  و  آفرینش   و  توحید  در  جمله  از  ساخت
  به   دعوت  کریم  قرآن   که  همانطوری ...    و  نبوت

 . نمایدمی  اشتراکات
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 نقش آن در تفسیر ابوالفتوح رازی  و قراءات

 
 2جمال فرزند وحیو  1رضاییمحمد صالح 

 

 (salehrezaea@gmail.com)نویسنده مسئول:  ی کرمانشاهقرآنکارشناسی ارشد دانشکده علوم  -1

 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه  -2

 
 چکیده 
 آیات  فهم به دستیابی در یقرآن  علوم هایشاخه از کیی عنوانبه قراءات دهد می نشان فریقین تفاسیر بررسی

بسط    .است بوده مفسران توجه  مورد خداوند مقصود و مراد کشف و قرائات  اختالف  اثربخش  نتایج  ازجمله 
وجوه مختلف   لفظ است که مفسر در رسیدن به کشفگسترش دایره معنایی    عبارت دیگر تعمیم ویا به   مفهومی و

 درازجمله کسانی است که  ابوالفتوح رازی از دانشمندان قرن ششم  شیخ  گیرد.  و محتمل آیات از آن بهره می 

تناسب قرائت با   است. داده قرار استفاده مورد طورگستردهبه را قرائات اختالف الجنان الجنان وروح روض  تفسیر
بعتاً   و های تأییدشأن نزول آیات، فصاحت قرائت، ارتباط قرائت با سیاق آیات و سازگاری با لغت عرب از مالک 

 روش با آشنایی  ضمن  بررسی سوره بقره  با شده تالش مقاله این  درتفسیر است.   قرائت موردنظر وی در   ترجیح

 تأثیر قرائات در دیدگاه تفسیری وی باشیم.   شاهد بسط معانی و،  تفسیری ابوالفتوح رازی
 

 رازی،تفسیررَوض الجِنان و رَوح الجَنان ابوالفتوح تفسیر  ، قراءات اختالف ، قرائت علم واژگان: کلید
 

 مقدمه

  است  واقعیت  این بیانگر ی قرآن علوم تحول   سیر
  عامّه توجه محل اسالم صدر زا قراءات که

 روایات  در.  اندداشته اهتمام آن به  و بوده مسلمین

  پیامبر   به مختلف قرائات این جواز سنت،  اهل
 »انزل  حدیث معانی زا یکی  و  منسوب )ص(

 و قرائات  اختالف را احرف« سبعۀ علی قرآنال
می تواتر   (79  و  78،  1424  ابوشامه،)  دانندآن 

االتقان قریب .  (33،  1390)معرفت، سیوطی در 
دانشمندان    و  تابعین  صحابه،   از قول  به چهل معنا

  شته است ابرای»سبعۀ احرف« بیان د  قرآنعلوم  
 در  شیعه  دیدگاه  مّاا  .(1363،1/169)سیوطی،

) به باعنایت خصوصاین معصوم  که  عکالم   )
یکی است و از جانب خداوند    قرآن»فرماید:  می 

ات  یگانه نازل گردیده و اختالف در آن از ناحیه روّ
با   تفاوت دارد.  «است  آمده  دپدی  قرآنناقالن    و

به قرائت   را  پیروان خود  )ع(  ائمّه اطهار  حال،این
که   طریقی  به  وقرائت  مردم  میان  در  رایج 

تا،  بی   کلینی،  نک:)  اند، سفارش کردهاندآموخته

4/443( کلینی،(  این    از  (2/630تا،  بی   نک: 
و   قرائات  دستورات  تأیید  ایشان  کالم  فحوای 

مفسران بزرگ شیعی    شود.مختلف استنباط می
طوسی شیخ  و   )ره(همچون  التّبیان  تفسیر  در 

البیان و مجمع  در تفسیر   )ره(االسالم طبرسیامین 
  عنوان یکی از دیگر مفسرین اختالف قرائات را به

به  ارکان آیات  تفسیر خود  بیان  و  منظور کشف 
یکی از مبادی مهم قواعد تفسیری   اند.بکارگرفته 

و قراءات  اختالف  واقعی   بحث  قرائت  شناخت 
بیان صحیح کالم    است. مفسر برای ارائه شرح و

و وجوه  به  قرائات  وجوه  از  معانی    باریتعالی 
دست    –برای کلمه مورد اختالف و یا آیه  -دیگری 

بن    علی  بن   الدّین حسینیابد. ابوالفتوح جمالمی 
دانشمند،    (،552  -480)  خزاعی  بن احمد  محمد
ازجمله    ادیب،  فقیه، ششم  مفسرقرن  و  واعظ 

ب را  قراءات  که  است  در هکسانی  گسترده  طور 
بهتفسیر رَوضخود  ونام  الجَنان رَوح  الجِنان 

بکارگرفته است. وی که ازنوادگان بدیل بن ورقاء 
خدا رسول  اصحاب  از  خزاعی  نوفل  )ص(    بن 
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است؛ نخستین تفسیر فارسی شیعی را به جهان  

نموده است تقدیم  .  (1388،1باهر،:  )ر.ك  اسالم 
قرائت  نقش  اینکه  به  ازنظر  تفسیر  در  حیث   ها 

یا آیه غیرقابل انکار    گوناگون از لفظ وارائه معانی  
به  به  است؛  نگاهی  با  مقاله  دراین  منظور  همین 

رازی ابوالفتوح  بقره    )ره(تفسیر  سوره  گستره  در 
گیری وی از قراءات، مورد بررسی  چگونگی بهره 

می درقرار  در  گیرد.  واکاوی،  پاسخاین  به    پی 
ابوالفتوح  قرائات در تفسیر  -هستیم:    سؤاالت زیر

است؟  از برخوردار  جایگاهی  قرائات   - چه  وجوه 
هاست؟  الجنان کداماستفاده شده در تفسیر روض

برای    مفسر اگر قرائتی را بر دیگری ترجیح داده،-
-این ترجیحات چه معیار یا معیارهایی داشته؟  

در  بسط مفاهیم که مفسر    ها در ایجاد واثر قرائت
 چیست؟  گیرد؛بکار می  قرآنبیان آیات  شرح و

 شناسیمفهوم -1
 قرائت  یلغو  ی معنا -1-1

است    قرائت که جمع آن قراءات است مصدر قرأ
اند. زجاج  معانی گوناگونی برای آن ذکر کردهکه  

جمع را  گردآوردن  کردنقرائت  کرده    و  معنی 
الماءَ »قرأتُ  الحوض  است  جمعتُهُ  .فی   « یعنی 

گروهی  248  ، 1373،)حجتی ابن (  آن جمله  از 
لحیانی   و  تالوت  عطیه  و  خواندن  را  قرائت 

از    1/52،  1363)سیوطی،  انددانسته نقل  به 
قرائت را پیوستن    ،راغب در مفردات  .(17امیری ،

دیگر در تالوت    یحروف و کلمات بعضی به بعض
[ خواندن  الحروف قرآن و  ضمُّ  القراءۀ  دانسته   ]

التّرت الی بعض فی  بعضها   ، ل« )راغبیوالکلمات 
 . (2،520، تابی 
 . معنای اصطالحی قرائت 1-2

ی است  قرآن:»طرق و روایاتِ    قرائت در اصطالح
عمل به آن الزم    که به اسناد، به ثبوت رسیده تا

قرائت »علم   .(1373،250،)حجتی االتّباع باشد«
  کریم ازجمله تخفیف،   قرآنبه کیفیت اداء کلمات  

]اختالف   تشدید و اختالف الفاظ وحی در حروف

)المحیاستقرائت[   .  (1404،1/9  ،نس« 
کند:  صورت تعریف می»دمیاطی قرائات را بدین

آن    قرائات، رهگذر  از  که  است  علمی  از  عبارت 
رابطه   دریا اختالف ناقلین کتاب خدا    اتفاق نظر و

کردن، با حذف و اثبات، متحرك خواندن، ساکن 
ازقبیل    امثال آنها   و  کلمات  فصل و وصل حروف و

آنها ازطریق شنیدن،   کیفیت تلفظ،  ابدال و جز 
 نقل از به   ،5  ق،1345  )بنّاء،  قابل شناسایی است«

 . (80  ش،1373 عبدالهادی فضلی،
 . معنای لغوی تفسیر 1-3

روشن و   معنای بیان،»فسر« به  لغت از   تفسیر در
است. آمده  کردن  اللغه   آشکار  مقاییس  در 

بیان    هواحد  کلمۀ  »فسر::  خوانیممی  علی  تدلّ 
(  4/504ق،1399ابن فارس،)  ...«  شیء و ایضاحه

چنین   تفسیر  و  فسر  درمعنای  العرب  لسان 
کشف    الفسر:   ....  فسّره: ابانه  فسراً و  »...   گوید:می 

اللّفظ المشکل المراد عنکشف  المغطّی والتفسیر
به از تفسیر  معنای آشکارکردن و پرده برداشتن 

و است  معنا  مشکل  لفظ  منظور،  مراد  بی    )ابن 
     . (1426،456)ر.ك: فیروزآبادی، (5/55تا،

 . معنای اصطالحی تفسیر  1-4

درتعریف طباطبائی  می   عالمه   گویدتفسیر 
والکشف یۀ  قرآن»التفسیر هو بیان معنی اآلیات ال 

مدالیلها و  مقاصدها  معانی    .. .  عن  بیان  تفسیر 
 کشف مقاصد و مدالیل آنهاست«  ی وقرآنآیات  

که  شاخصه.  (1/4ق،1393)طباطبائی، هایی 
دهد؛ به شرح  در تعریف تفسیر ارائه می  )ره(علّامه

»نخست: روشن ساختن مفاد واژگان و    زیر است:
مراد   زدوّم: پرده برداشتن ا  )بیان معانی(،  عبارتها

عبارت و  واژگان  از  خداوند   قرآنهای  جدی 
بردن و کشف هدف  پی   سوّم:  ها( و)کشف مدلول 

مرادهای   این  انتقال  از  خداوند  که  مقصدی  و 
  . (1390،11)رجبی،  جدی در نظر گرفته است«

و    در  »تفسیر مفاهیم  که  است  علمی  اصطالح 
کند« )علوی مهر، را روشن می  قرآن معانی آیات  
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ابوالفتوح.  (20ش،    1394 به    )ره(شیخ  را  تفسیر 

»تفسیر علم سبب نزول    کند:شرح زیر تعریف می 
از تعالی.  خدای  مراد  به  علم  و  باشد  لفظ    آیت 
و سماع  از  الّا  کردن  نتوان  آن  آثار«   تعاطی 

این تعریف چند (1/24ش،1388)ابوالفتوح، . در 
  شده است: اول اینکه برای تفسیر بیان   خصوصیت 
ع نتفسیر،  سبب  بهلم  وآگاهی  الهی  آیات    زول 

این  دیگر  ویژگی  است.  خداوند  مقصود  و  مراد 
و یافتن مراد خدای تعالی    است که شروع تفسیر

امکان  لفظ  ظاهر  مطالعه  طریق  از  پذیر  فقط 
 باید مأثور و نقلی نیز باشد.  می   نیست بلکه تفسیر

  انواع قرائات -2
صورت متنوع به  ی هریک بهقرآندانشمندان علوم  

پرداختهتقسیم  قرائات  عبدالهادی    اند.بندی 
را یه ابتدا قرائات  قرآنفضلی در کتاب القراءات ال

قرائات صحیح   به متواتر و صحیح تقسیم و سپس
به دو و  دسته،  را  ارکان  قرائاتی که جامع   یکی 

)غیر   گانه است و دیگری قرائات شاذّشرائط سه 
می  تقسیم  ارکانِ مشهور(  جامعِ  قرائات  و    کند 

صحیح، منطبق   گانه یعنی برخورداری از سندسه
از  یکی  با  موافق  و  عرب  زبان  و  لغت  با ضوابط 
غیر  و  مستفیض  قرائات  را  عثمانی    مصاحف 

می عبدالهادی    )ر.ك:   داندمستفیض 
را    (.1373،81فضلی، قراءات غیر مستفیض  وی 

رکن سند صحیح و منطبق    برخوردار بودن از دو
م  فاقد  و  عربیّت  ضوابط  مصحف با  با  طابقت 

می  تعریف  همان.    کندعثمانی  .  (83)ر.ك: 
  در   سیوطی در االتقان به انواع قرائات پرداخته و

الدین »بدانکه قاضی جالل  گوید:ابتدا چنین می 
آحاد و شاذ تقسیم   بلقینی گفته: قرائت به متواتر،

های هفتگانه مشهور است  قرائت  شود. متواتر:می 
گانه ]یعنی قرائت یعقوب  های سهو آحاد: قرائت

( و 130مخزومی )م.   (، ابوجعفر205)م.   حضرمی
  ([ که قرائات صحابه نیز 229خلف بن هشام )م.

های تابعین  ملحق به این قسم است. وشاذّ: قرائت 

ابن جبیر و مانند    یحیی بن وثّاب،  قبیل اعمش،  از
سیوطی به نقد اظهارات بلقینی  .  باشد«اینها می 

گویم »می   گوید:یان چنین می در پا  پردازد ومی 
استواری  با  را  فصل  این  الجزری  ابن  امام  جدّاً 

که    برای من این نکته معلوم شد  نگاشته است و
متواتر: که جماعتی    -اول  قرائات چند نوع است:

به  راآن دست  که  کنند  بر   نقل  شدنشان    یکی 
باشد. نداشته  امکان  که   -دوم  دروغ  مشهور 

به   ولی  باشد  نرسد؛ سندش صحیح  تواتر  درجه 
الخط هم باشد؛ نزد قرّاء  موافق قواعد عربی و رسم 

ب بوده  شاذّ  ه مشهور  یا  غلط  را  آن  که  طوری 
است  -سوم  نشمارند. قرائتی  سندش    آحاد:  که 

رسم  مخالف  ولی  باشد؛  یاصحیح  عربیت    الخط 
به  باشد   حد شهرت سابق نرسد.و یا شهرت آن 

قرائات نوع  نم  نماز[  ]در  این   شود.ی خوانده 
]ازقبیل   شاذّ: که سندش صحیح نیست.   -چهارم

نُنَجّیک   »فالیوم  آیه  در  که  سمیقع  ابن  قرائت 
« نُنَحّیک 92یونس/  ...  ببدنک لتکون لمن خلفک

حاء( )فتح  )با  خَلَفَکَ  است. و  خوانده    الالم( 
 )جعلی(:  موضوع  -پنجم  .([28،  1383)امیری،

قرائت  خُزاعی.مانند  اهللَ    »انّما]آیه    های  یخشی 
را العلماءُ«  عباده  (  من  )اهللُ  رفع  نصب    به  و 

)همان،   )العلماءَ( است    - ششم.  ([29خوانده 
باره چنین گوید:  قرائت مدرج: که سیوطی در این

افزودن در قرائت  به »وآن  اها  ست  صورت تفسیر 
-وله اَخٌ اَو اُختٌ  مانند قرائت سعد بن ابی وقاص:

اُمّهِ روایت (  12)نساء/  -من  منصور  سعیدبن  که 
عباس:  ابن  قرائت  مانند  و  علیکم    کرده؛  لَیسَ 

- فی مواسم الحجّ-فضلًا من ربّکم  غوابتَن تَاَ  جُناحٌ
)سیوطی،198)بقرۀ/  )1363،   . («1/259ه.ش 
است برای فهم مقصود و مراد خداوند باید ی  بدیه

حقیقی   کالم  آن  طی  که  صحیح  قرائت  ابتدا 
نازل و  شده  شناخته    پروردگارخوانده  گردیده، 

معیار و ضوابطی را   قرآندانشمندان علوم    .شود
داشته بیان  صحیح  قرائت  که  برای  اند 
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به طوربه آنها،  اهم  زیر  خالصه  ابن   است:شرح 

العشرجزری   القراءات  فی  النشر  کتاب  برای    در 
که   شرایط و ضوابطی اعالم کرده  قرائت معنا و

علوم   محققین  همه  رجوع  محل  و  اتفاق  مورد 
می قرآن وی  است.  وافقت  »کلّ  گوید:ی  قراءۀ   

بوجه لو  و  ا  العربیه  احد  وافقت  لمصاحف  و 
القرائۀ   العثمانیه ولو احتمااًل و  صحّ سندها فهی 

الصّحیحه« )قرائت صحیح قرائتی است که مبتنی  
مطابق با یکی از مصاحف   لغت عرب،  بروجهی از

هرچند به احتمال و یا اینکه سند است    عثمانی
صورت تواتر آن صحیح باشد. )یعنی سند قرائت به 
)ص( برسد    یا نقل طوری باشد که به رسول اکرم

 صحت  (ره)معرفت  عالمه  .(9/  1تا،بی  ،)ابن الجزری 
  از   جدا  نیمسلم  جمهور  با  آن  موافقت   را  قرائت
: دیگوی م  رابطه  نیا  در.   کندی م  بیان  اءقرّ  قرائت

  نخست   نموده  قیطر  یط  ریمس  دو  در  قرآن»
  از   نهی س  به   نهیس   مسلمانان  که  یمردم  قهیطر

  امبریپ   صیشخ  شخص  از  خود  اجداد  و  پدران
 شهیهم  ی برا  و   اندکرده  اخذ  و  نموده   یتلق(  ص)

  . اندرسانده   ما  ی برا   امروز  به  تا  داده  دستبه   دست
(  نوشته)  ثبت   با   یمردم  قرائت  ن یا[  نکهیا  گرید]

  است  قرون یتمام  در موجود ی هامصحف یتمام
  « است[  ازعاصم]  حفص  قرائت  آن،  نگرینما  و
  قرائت   تنها  (ره)   عالمه  .(47ه.ش،1390،معرفت)

  است  مسلمانان  جمهور  از  برگرفته  که  را  حفص
درمی   متواتر وی  اظهار این  داند.  چنین  نظر باره 

با    کند: »یگانه قرائتی که دارای سند صحیح ومی 
می  استوار  جمهور،  حفص  پشتوانه  قرائت  باشد؛ 

 
 ، (118م) عامردمشقی    ابن:  است  قرّاء  از  تن   هفت  به   منسوب  که   قراءاتی  -4

، (154.م)بصری   عمرو  ابو  ، (128. م)کوفی    عاصم  ،120. م)مکی    کثیر  ابن
نافع( 156م )  کوفی  حمزه  : ك.ر)   ( 189.م) کسائی    و (  169م )مدنی    ، 

 )295/ 1390،2و معرفت،246/ 1363،1سیوطی،
 نیز   هشام  بن  خلف  و   ابوجعفرمخزومی  حضرمی،  یعقوب  های قرائت-5
معرفت )شود  می  اضافه  سبعه  قرائات   به   مشهور   قراءات  عنوانبه

1390،2/297( 

امروز، تا  گذشته  قرون  طی  در  که  میان    است 
مسلمانان متداول بوده و هست وآن به چند سبب  

،  سند طالیی را داراست. حفص از عاصم-است:  
سلّمی و  سلّمی  عبدالرحمن  ابو  از  از   عاصم 

)ص(   )ع( و امام علی )ع( از پیامبر المؤمنینامیر
ک است.  نقل  جماهیری -رده  و  همگانی  توافق 

ویژگی-مسلمانان   دارای  بعاصم  خصوصی ه های 
را در میان مردم معروف ساخته و مورد   بود که او

 . ( 1389،152اطمینان همگان بود« )معرفت 
 
 . علم قرائت از نظر ابوالفتوح رازی  3

اشاره  )ره(شیخ تفسیرش  مقدمه  انواع در  به  ای 
و کاربرد  قرائات  خود   چگونگی  تفسیر  در  آن 

 وصف در تفسیرآیات پس از هر آیه،  نداشته با این
بازگو کرده است.   قرائات مشهور و حتّی شاذ را 

پذیرفتن قرائات   تواند نشان از توجه واین امر می
عبارت به   یا  عنوان یکی از منابع وایشان به  ازسوی 

 ، باشد. قرآنبهتر یکی از علوم مقدماتی در تفسیر  
 نوع قراءات مطرح در تفسیر روض الجنان . 3-1

مختلف   انواع  به  خود  تفسیر  در  گرانقدر  مفسر 
قرائت سبعه  از  اعم  قرائت عشره 101قرائات،   ،102 

و قراءات اصحاب رسول   103همچنین قراءات شاذّ
کلمه  خدا درباره  مثالً  است.  پرداخته   )ص( 

»قد   آیه  در  الغی«»الرّشد«  من  الرّشد   تبین 
می   (256)بقره، و   »حسن،  گوید:چنین  مجاهد 

»الرَّشَد« به فتح راء و شین. و آن   اعرج خوانند:
والبُخل والبَخَل.    حَزَنال  لغت است کالحُزن و  دو

به ضمّتین و آن »الرُّشُد«    :عیسی بن عمر خواند
کالرُّعب و الرُّعُب، السُّحت و السُّحُت«   دو لغتند: 

 بن  یحیی  ، (123.م)   محیصن  ابن  ،(  110. م)  بصری  حسن  های:قرائت  -6
( غیرمشهور)  شاذّ  قراءات  عنوانبه(  148.م)   اعمش  و(  202.م)    مبارك

 )298.همان)  اندشده  شناخته 
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می 3/415)ابوالفتوح. مالحظه  درکلمه  (  شود 

فقط »رشد که  وجود   «  قرائت  اختالف  شاذ  در 
همه قرّاء عشره با سکون حرف شین قرائت    دارد و
راء   نوع قرائت شاذ )به فتحاند. ابوالفتوح دوکرده

  . و ضمّ راء و شین( را یادآور شده است  شین  و
چنین دربرخی از مواضع قرائت قرّاء عشره با  هم

است هم  وشبیه  هماهنگ  شاذّ  طور ه ب.  قرائات 
در نقل قراءآت واژه »غُرفَۀً« در آیه    )ره(مثال شیخ

غرف»  شریفه اغترف  من  («  249)بقره/  بیده   ۀالّا 
ومی  ابوعمرو  »نافع،  خوانند   فرمایند:  ابوجعفر 

یار هم  در شاذّ جماعتی بس  »غَرفۀً« به فتح غین و
این قرائت خواندند: منهم عبداهلل بن عبّاس ،ابن  

التّیمی، سلیمان  اسحاق،  و   شیبه،  ابی   ابوبحریه 
خواندند« الغین  بضمّ  »غُرفۀً«  قرّاء  باقی    ایوب. 

دربیان بعضی از قراءات فقط به .  (2/369)همان،
می عشره  وقرائات  شاذّ   پردازد  قرائات  ذکر  از 

سَخ« و»نُنسِها« در  »نَن  های:در واژه  ساکت است:
  بخیرٍ  أتِها نَنسِنُ  وأ  ن آیۀٍخ مِنسَنَ  »ما  :آیه شریفه

مثلها أمنها   می   . (106)بقره/..«  .  و  گوید:  چنین 
»جمله قرّاء خوانند: )مانَنسَخ( به فتح نون و سین  

ضمّ نون     مگر ابن عامر که او خواند )مانُنسِخ( به
جمله   ...(  و کسر سین من االنساخ. قوله: )اَو نُنسِها

کثیر ابن  و  ابوعمرو  مگر  )نُنسِها(  که    خواندند: 
( هرچند  2/102خوانند: )نَنسَأها(« )همان.  ایشان

نیز نقل  شده  در قرائت کلمات فوق ،قرائات شاذّ 
ما  )تَنسَها، نَنسَخَها    تُنسَها؛  اَو  آیۀٍ  مِن  – نَنسَخ 

 تا،بی  ابن خالویه، )رك: اَو نُنَسِّها( -نسِهاجای نُبه
گرانقدر ذکری از قرائات    مفسر  حالاین   با.  (16ص

 شاذ نکرده است.  
 بیان قرائات   ترجیح در  مراتب توضیح و .3-2

»پس از آنکه ابن مجاهد با تدوین کتابی»قرائات 
سبعه را انتخاب کرد و ضمن    سبع«، قرائات قرّاء

دیگری، شاذّ    کتاب  قراءات  را  دیگر  قرائات 
استدالل   و  احتجاج  دوره  و  مرحله  برشمرد؛ 

در از  لغوی،  ابعاد  برقراءات  صوتی،   یعنی    لحاظ 

فرا  صرفی، آنها  امثال  و    رسید« نحوی 
که   .(57ه.ش،1373)فضلی، برقراءات  احتجاج 

واژه موردنظر و معناشناسی  به  از    طی آن  دفاع 
می  پرداخته  آن  علقرائت  سوی  از  و شود؛  ما 

این در  فراوانی  کتب  بدانشمندان  طور ه زمینه 
گردید تألیف   در.  (58همان،  )رك.  مستقل 

 مفسران هم در روش تفسیری خود در  میاناین
تفاسیرشان به تجزیه و تحلیل قراءآت پرداختند 
مورد  که  صحیحی  قرائت  انتخاب  با  وبعضاً 
  نظرشان بوده با اتیان دلیل و حجّت بعضی را بر

داده ترجیح  رازیبعضی  ابوالفتوح  در    )ره(اند.  نیز 
با کرده  انتخاب  را  طریقه  این  خود  این    روش 
بیان    تفاوت که کمتر دست به ترجیح زده بلکه با

  علل قرائات به شرح و بیان آیات پرداخته است. 
شرح های وی در تطبیق و مقارنه قراءات بهروش

 باشد: زیر می
و 3-2-1 شرح  بدون  قرائات  اختالف  بیان   .  
 ترجیح

به   در  )ره(شیخ مواضع  اختالف  برخی  بیان  هنگام 
قرّاء،  قرائت شدۀ  اختیار  قرائاتِ  ذکرِ  به  فقط  ها 

پردازد. در ذیل  ارجحیت میبدون توضیح یا بیان  
»ابوعمرو و ابن  سوره بقره چنین گوید:  254آیه  

می  والشفاعۀَکثیر  والخلَّۀَ  فیهِ  البَیعَ  به   خوانند: 
و رفع  به  قرّاء  باقی  و  تنوین  بی  و  تنوین:    فتح 

و فیهِ  شفاعۀٌ[«   ]البَیعٌ  وال  خلَّۀٌ    ال 
در  .  (3/395ه.ش،1389)ابوالفتوح، أرِنا  درقرائت 

»ابن    چنین گوید:   أرِنا مناسِکنا«   بقرۀ »و  128  آیه
کثیر و رویس خوانند: أَرنا به سکون راء، ابوعمرو  

والسّکون الحرکه  و  )اختالس(  بین  باقی   خواند 
به    (. 170  /2)همان،  خوانند«  صریح  کسر  قرّاء 

آیه   در  رؤوف   143همچنین  واژه  قراءات 
 قراءات مختلف جبریل و  97(؛ آیه2/208)همان.

میکال دروا  98  آیه متنوع )همان.  ژه    / 2قراءات 
  87  و آیه  قرائت خطیئَته  در  81( آیه  69  و  63
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.. در تمامی این موارد به  .  قرائت کلمه القدس و

 شده است.   قرائات بدون توضیح و ترجیح پرداخته
شرح3-2-2 با  قرائات  اختالف  بیان  بدون    .  و 
 ترجیح

برشمردن الجنان بعضاً ضمن  صاحب تفسیر روض
آیه، در  مختلف  حجّت   قرائات  و  علل  شرح  به 

می  قراءات  از  را  هریک  یکی  اینکه  بدون  پردازد 
دهد. برتری  مثال:به   بردیگری  توضیح    طور  در 

آیه   در  »القَیوم«  کلمه  چنین    255قرائت  بقره 
در او سه    القِیام وفیعول باشد من   گوید: »و قیوم، 

مسعود است.  لغت است: قَیّام و آن قرائت عبداهلل  
آن قرائت   قیّوم و  آن قرائت علقمه است. و  و قَیِّم و

است« قرّآء  .  (1389،3/403  )ابوالفتوح،  جمهور 
سپس در اظهار نظری مختصر همه آنها را بنابر  

 گوید: »و اصل قیّوم،داند و چنین می مبالغه می 
کرده  قلب  است.  بوده  ادغام فیعول  پس  اند 

دیّکرده دیّار،  یقال:  کما  واند  دیِّر.  بر   ور،  این 
در توضیح واژه هزواً در .  )همان(  مبالغت باشد«

چنین گوید:    ...   اقالوا أَتَتَّخِذُنا هُزُوً  ...  بقره   67آیه  
همچنین در کفواً:    هزوًا سه قرائت است و  »و در

هُزؤًا و کُفؤًا به تخفیف سکون الزّاء والفاء و همزه  
هُزُؤًا و کُفُؤًا به  این قرائت حمزه و خلف است.    و

و همز  و  والفاء  الزّاء  ضمّ  با  قرائت   تثقیل  این 
و    اهل حجاز و اهل شام است.  کسائی،   ابوعمرو،

این قرائت عاصم به    هُزُوًا و کُفُوًا مثقّل بی همز و
پس از    )ره(شیخ  .(2/4)همان،  روایت حفص است«

عنوان لغت عرب، توضیحات فوق همه آنها را به 
بقره    249)همان(. در آیه    داندفصیح و صحیح می

  درخصوص قرائت واژه نهر  لیکم بِنَهَرٍبتَمُ  نّ اهللَإ
مفتوح الهاء خوانند.    ی قرّاء بِنَهَرٍگوید: »جملهمی 

ساکن الهاء   ٍشاذّ حُمید و ابن محیصن بِنَهر  در  و

 
یاق درلغت  -7 لوب، روش و درپی هم  ـس عانی متعددی مانند: راندن، اـس

آمدن ذکر ـشده و» ـسیاق کالم« را به در پیِ هم آمدن ـسخن و اـسلوب و 
ـسیاق در اـصطالح هرگونه دلیلی اـست اند.  بندی آن معنا کردهطرز جمله

و مثل:  خوانند.  است  لغت  دو    شعر،  شعر،  این 
 فحم« شمع و فحم، شمع،

 عوامل ترجیح و تأیید قرائات  . 3-2-3
)ره(روش شیخ  همانگونه که گفته شد شیوه و

بر    
با  نیست؛  استوار  قرائتی دیگر  بر  قرائتی    ترجیح 

قرائت    این وصف در برخی از موارد قرائتی را بر
ویژگی برخی  از  برخورداری  حیث  از  ها دیگر 

ها در ادامه به برخی از این ویژگی  دهد.برتری می
  پرداخت.خواهیم 

 دیگر  . استشهاد به آیات3-2-3-1
فَبُهِتَ الّذی کفر در شرح قرائت    258در ذیل آیه  

بن   محمد  »و  گوید:  چنین  فبهت  واژه  از  دیگر 
والهاء، الباء  فتح  به  فَبَهَتَ  خواند:  ای:   السمیقع 

فَتَبهَتُهُم  بغتۀً  تأتیهم  بل  بیانه  ابراهیم.    بَهَتَهُ 
تده  (40)انبیاء/ و  تحیرهم  محمدبن  ای:  شهم. 

  وانده فَبَهَتَ با فتح باء و هاء السمیقع فَبُهِتَ را خ
را مبهوت ساخت. این همانند    ابراهیم او  معنای:به

که   دیگر  جای  در  است  متعال  خدای  بیان 
فَتَبهَتُهُم. می  بَغتَۀً  تَأتیهِم  بَل  یعنی    فرماید: 

بلکه  4/6)همان.    آنها«  سرگردانی و وحشت  ) -  
انی به آنان رسد و ایشان را طور ناگههب  –آتش  
مفسر گرانقدر با استشهاد به آیه .  کندزده می بهت 
داد که در قرائت فبُهِتَ تحیر  سوره انبیاء نشان  40

  شود؛ فروماندگی به شخص کافر نسبت داده می   و
)ع( ابراهیم  به  فعل  معلوم  قرائت  در  راجع   امّا 

 است. 
 سیاق آیه. 3-2-3-2

رازی  سیاق   )ره(ابوالفتوح  به  توجه  با    ، 104بعضًا 
  51  درسوره بقره آیه.  قرائتی را ترجیح داده است

است. شده  خوانده  نیز  وَعَدنا  واعَدنا،  شیخ    واژه 
این قرینه  و  سیاق  به  به باتوجه  امر  خداوند  که 

می  می حضور  ترجیح  را  وَعَدنا  قرائت  دهد. کند؛ 

ــد؛ خواه  که به الفاظ و عباراتی که می خواهیم بفهمیم پیوند خورده باش
از مقوله الفاظ وخواه قرینه حالی مانند اوضـاع و شـرایطی که سـخن در 

 (91ه.ش ،1383آن اوضاع و احوال مطرح شده است« )رجبی،
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باره چنین گوید: »ابوجعفر، ابوعمرو و وی در این

خوانند    خوانند:  یعقوب باقی  الوعد.  من  وَعَدنا 
الف-  واعَدنا اغلب    -به  مفاعل  و  المواعدۀ.  من 

باب آن باشد که    جا ازازمیان دو کس باشد و این
که موسی  مفاعله از میان دو کس نباشد؛ برای آن

ای نداد بل خدای تعالی او را وعده خدای را وعده
قوی  ابوعمرو  قرائت  پس  داد؛  باشد« تر  مناجات 

 .  (1/283)همان،
و.  3-2-3-3 لغت    سازگاری  با  بیشتر  تناسب 

   عرب

  تُقبَلُ نیز قرائت شده،  بقره، 48واژه یقبَلُ در آیه 
)ره( التَجزی    ابوالفتوح  یوماً  وَاتَّقوا  آیه  ذیل  در 

  ال   یقبَلُ منها شَفاعَۀٌ و  ال   نفسٌ عَن نَفسٍ شَیئًا وَ
وَ  یؤخَذُ منها ن گوید:  هم ینصرون چنی  ال   عَدلٌ 

»ابن کثیر و اهل بصره تُقبَلُ به تاء خوانند و باقی  
که به تاء خواند؛ برای لفظ  قُرّاء به یاء خوانند. آن

که به یاء خواند؛  شَفاعَۀٌ است که مؤنث است. و آن 
که فعل مقدم است و تأنیث نه حقیقی  برای آن

فاصله  فاعل  و  فعل  میان  و  ای هست. کما است 
لِئلّا   تعالی:  حُجَّۀقال  اهللِ  عَلَی  لِلنّاسِ  .  ..   یکونَ 

به    .(1/266)همان،  «  150بقره/ قرائت  این  در 
به    قواعد صرف و نحو اشاره شده است. هرچند 

بر فرع  یقبل  و    یاء خواندن  فعل  )مطابقت  اصل 
آید  نظر می است. به   مذکّر(  حیث مؤنّث و  فاعل از

اعالم   را  نظر خود  به صراحت  هرچند  ابوالفتوح 
همراه نکرده است اما با ارائه سه دلیل نحوی، به

سوره بقره )که در آن واژۀ   150استشهاد به آیه  
فعل  ولی  است  مؤنث  آمده    کونی  حجّۀ  مذکّر 

ی قرائت  ببه   قبلاست(  را  مذکر  طور ه صورت 
 تر دانسته است. ضمنی مناسب 

 . متناسب بودن قرائت با شأن نزول 3-2-3-4
بقره إنّا أَرسَلناكَ    119آیه    )ره( برای   شیخ رازی 

ون  بَشیرًا  أَصحابِ    وال   ذیرًا   َبِالحَقِّ  عَن  تُسئَلُ 
پس    کند و الجَحیم ابتدا دو سبب نزول نقل می 

  پردازد. از آن به شرح قرائت موجود در این آیه می

عبداهلل بن عباس    .تُسئَلُ عن اصحابِ الجحیم  ال   و
گفت: سبب نزول آیت آن بود که یک روز رسول 

السالم گفت: لیت شعری ما فعل اهللُ بالکفّارِ  هعلی
ماتوا. خدای   الّذین  که  بدانستمی  من  کاشکی 

کرد. خدای این   تعالی با آن کافران گذشته چه
فرستاد« ادامه  .  (132  /2)همان،  آیت  در  مفسر 

کند:  سبب نزول دیگری را به این شرح بیان می 
»مقاتل گفت: سبب نزول آیت آن بود که رسول  

لو انزل اهلل بأسُهُ بالیهود آلمنوا اگر خدای    گفت:ع  
 تعالی عذاب فرستادی جهودان را ایمان آوردندی
این آیت آمد« پس از بیان سبب نزول به شرح  

شیبه و اعرج به    »نافع، یعقوب،  پردازد: قراءات می
النّهی: علی  تَسئَل  وال  خواندند  و  جزم   مپرس. 

  فی ]یعنی[ تو علی النّ   باقی قُرّاء به رفع خواندند
خواند: تو   لَن تُسئَل  را نپرسند. و عبداهلل مسعود و

پرسیدن« نخواهند  قرائت  .  (132  /2)همان،  را 
به که  با  والتَسئَل  متناسب  است؛  نهی  صورت 

)ره( در ابتدا   سبب نزولی است که ابوالفتوح رازی 
تُسئَلُ که   ال   ازقول ابن عبّاس نقل کرد و قرائت و

نزول منقول از مقاتل  ا سبب  در معنای نفی است ب
آید با توجه به آنکه  نظر می امّا به   همخوان است.

را بشیر   )ص(  پیامبر  متعال، در این آیه،  خداوند
وظیفه وی را ابالغ پیام الهی    کرده ونذیر معرفی  و

تُسئَلُ    ال  َقرائت حفص از عاصم یعنی و  داند؛می 
  باسیاق آیه تناسب بیشتری دارد. نپرسند( را )تو

 قرائاتبین جمع . 3-3
در )ره(  از    ابوالفتوح  یک   مواردبعضی  برای  که 

سوی قراء اختیار شده،    کلمه، قرائات مختلف از
  که ضمن  سانبدین  پردازد؛می به جمع بین آنها  

از هریک  نظرات  به    حفظ  و  ارتباط  قرّاء، 
نظر داده معانی مختلف با یکدیگر  همبستگی بین  

ثال  طور مهگیرد. بنتیجه می یک معنای واحد را    و
بدون    -قرائت وَعَدنا  بقره بعد از اینکه  51در آیه  

توضیح    -الف و  حجت  بیان  در  داد؛  ترجیح  را 
واعَدنا الف-قرائت  قرائت  -با  بر  گوید:»و  چنین 
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لنعل و عاقبت  باب طارقت ا  دیگرِ قرّاء، مفاعله از

ابوالفتوح    .(1/283)همان.  باشد«  اللّص و عافاه اهلل 
مثابه وعدنا  با الف را به ( در اصل قرائت واعدنا)ره

بهبدون الف می اینجا  معنای داند که مفاعله در 
همانند عافاه اهلل    نفر نیست؛  عمل متقابل میان دو

مورد یک طرف که در عافیت دهد( را  )خداوند او
قرائت  صدق می  تثبیت  برای  پایان  کند. وی در 

»و وعد    دهد:ادامه میشده وَعَدنا چنین    اختیار
و   إخبار باشد موعود را به آنچه او را خرم کند.

با یکی   )همان(  ...«  عدّۀ و میعاد نظایر بود و  وعد،
با  آنها  معنایی  ارتباط  و  قرائت  دو  این    دانستن 

بین دو قرائت    یکدیگر جناب ابوالفتوح رازی )ره( 
های دیگر  برای آشنایی با نمونه  کند.را جمع می

بقره در بررسی قرائت خُطُوات    168ر آیه  به تفسی
بقره    259آیه    طور تفسیر همینو    287ص  ، 2  ج

)ج نُنشِزُها  کلمه  قراءات  بررسی  (  22  ، ص4در 
 مراجعه شود.

 

 گیری نتیجه
عنوان یکی از عبارتی قراءات بهیا به  علم قرائت و

ی همواره موردتوجه فراوان قرآنهای علوم  شاخه
این علم    ی،قرآنمحققان علوم    مفسران بوده است.

نیاز و ضروری در تفسیر جمله علوم پیش   را نیز از
مفسر    )ره(  اند. شیخ ابوالفتوح رازی شمار آوردهبه

تفسیر   صاحب  و  هجری  ششم  قرن  بزرگ 

روض روحارزشمند  و  قرائات الجنان  از  الجنان، 
وبه مشهور  قرائات  شامل  گسترده  بعضًا    صورت 

قرائات را سنگ بنایی برای   شواذّ استفاده کرده و
وی با موشکافی    شرح و بیان آیات قرارداه است.

بررسی قراءات مختلف یک واژه به بیان حجّت    و
پردازد که این فرایند و علت قرائت موردنظر می 

با همراه  مواقع  بیشتر  تمامی    در  تأیید 
  که شیخ  مواردی هم وجود دارد  هاست؛ امّاقرائت

علم  سیاق کلمات، اق آیه وبا استفاده از سی )ره(
و  لغت، همانند:  صرف  قرائن  سایر  و  سبب   نحو 

  های گوینده سخن و نزول، فضای سخن، ویژگی
  دهد. ... قرائتی را اختیار نموده و آن را ترجیح می

ابوالفتوح رازی  در بررسی چند وچون   )رض(شیخ 
دیگر  آیات  همانند  قرائنی  از  استفاده  با  قراءات 

به    قرآن نسبت  قرائتی  ارجحیت  به  روایات  و 
طور ضمنی نظر  ه یا ب  طور آشکار وه ب–قرائت دیگر  

از   دهد.می  قراءات  بین  روش  جمع  و دیگر    ها 
باسلوب شده ههای  شیخ  کارگرفته  که  است  ای 

است  )رض( آن  از  خود  تفسیر  است؛  در  کرده  فاده 
های مختلف، در نهایت  بدین شرح که بعضاً قرائت 

دهد، که در این حالت همه  یک معنا را نتیجه می 
  توان برای بیان آن معنا جمع کرد. ها را می قرائت

استفاده از قرائات به    آخر سخن اینکه مفسر با  و
یابد دست می  استنباط و شرح و بیانی نو از آیات

 بدون قرائات میسر نبود.  رهیافتکه شاید این 
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 و بهداشت روانی  قرآن رابطه 

 

 2زاده سایه شفیع  و 1سید قاسم حسینی
 

 ی آملقرآنکریم، قم، دانشکده علوم  قرآناستادیار دانشگاه علوم و معارف  -1

 طلبه سطح سه، حوزه ریحانه الرسول )س(، جویبار، ایران  -2
 (m_60_sfazel@yahoo.comنویسنده مسئول: )

 

 چکیده
  ها و قصصای از دستورات، پندها، موعظه مجموعه باشد که دارای و تبیاناً لکل شئ می کریم کتاب هدایت  قرآن
برای سعادت دنیوی و اخروی    توانها می آموزه این    ای از زندگی انسان نظر دارد و ازکه هر کدام به جنبهاست  

ه افزایش  دلیل فشارهای روحی و روانی که در جوامع بشری وجود دارد و منجر به بشر استفاده کرد اما امروزه ب
کریم که قرار است   قرآنبوجود خواهد آمد که    سؤالشود این  های روحی و روانی می استرس، اضطراب و بیماری 

های روانی چه جور مواقع برای کاهش یا درمان بیماری داشته باشد در اینبرای تمام لحظات زندگی بشر برنامه  
راه راه و  مصادیق  برخی  بررسی  به  توصیفی  روش  با  نوشتار  این  است؟  کرده  ارائه  را  درمان  کارهایی  های 

به این  و در نهایت  کنند  عنوان بهداشت روانی یاد می پرداخته است که از آن به  قرآنهای روانی از نگاه  بیماری
ارائه کرده است در پیشگیری    قرآننتیجه رسیده است که   کریم کتاب بهداشت روانی نیست اما مطالبی که 
بیمار این  از  می ی بسیاری  مؤثر  روانی  و  های  ب  اتفاقاًباشد  نیز  بشری  که هجوامع  هستند  مطلب  همین  دنبال 

 پیشگیری بهتر از درمان است. 
 

 روانی، ایمان به خدا، صبر، بیماری روحی ، بهداشت قرآنکلید واژه: 
 

 مقدمه
بشر برای اینکه به سعادت و پیشرفت دست یابد  

همین علت الزم نیاز به آرامش و آسایش دارد به
است که به همه چیزهایی که ممکن است برای  

دلیل اینکه ه کند ببخش باشد تمسکبشر، آرامش 
که بشر امروز با حجم عجیبی از   رسدنظر می به

رو شده است که برخی  ها و کارهایی روبهمشغله
این بیمار از  جز  عواقبی  روانی ها  و  روحی  های 

انسانهب لذا  ندارد  بادنبال  پیشرفت ها  های وجود 
صنعتی و تکنولوژی که امروزه وجود دارد هنوز 
نتوانسته آسایش قطعی برای خود فراهم کند اما  

می بشر  خالق  که  متعال  از طریق خداوند  باشد 
 ( آسمانی  توصیه قرآنکتاب  و  دستورات  هایی ( 

صورتی در  بشر  که  است  کرده  را ارائه  آنها  که 
مراعات کنند دچار این مشکالت روحی و روانی 

ایم  نخواهند شد و ما در این نوشتار سعی کرده 
بیماری  کاهش  مصادیق  از  را برخی  روانی  های 

کنی که  بررسی  کنیم  ثابت  دنیا  جوامع  به  و  م 
بهترین راه درمان، پیشگیری است و این نسخه  

به   کردن  تمسک  بشر،  و    قرآنپیشگیری  کریم 
 باشد. دستورات دینی می

 بهداشت روانی 
که علم بهداشت جنبه پیشگیری دارد از آنجایی

باید بهداشت روانی را اینگونه تعریف کرد: مراد  
روح و روان را سالم  تواناین است که چگونه می 

البته    نگه داشت تا به امراض روحی دچار نشود.
کردن بهداشت روانی  باید یادآور شویم که تعریف

دلیل اینکه افرادی  ه و بیماری روانی دشوار است ب
مسؤلیت و  صحیح  رفتارشان  را  که  خود  های 

دهند سالم هستند و افرادی که خوبی انجام می به
خود را انجام   هایسؤلیت توانند مدر جامعه نمی
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بیمار  را  است  نامناسب  رفتارشان  و  دهند 

 .1اند انگاشته 
 هدف بهداشت روانی

برخورداری از روان سالم و معتدل برای موفقیت  
از  سعادت  و  آسایش  به  رسیدن  و  زندگی  در 

می  سعی  همچنین  و  است  بشر  تا  اهداف  کند 
شرایطی را فراهم کند که عوامل مخربی که باعث  

شود و راحتی روان و  خوردن روان بشر می   برهم
ای گونه دهد را از بین ببرد به درون بشر را آزار می 
 شود.  نیتأمکه آسایش و رفاه او 

 و بهداشت روانی قرآن
کریم کتاب هدایت بشر است و دستوراتی   قرآن

باعث   که  هرچیزی  )یعنی  بشر،  زندگی  برای  را 
بیان کرده  پیشرفت معنوی و هدایت بشر شود( را  

توصیه  و  دستورها  این  جمله  از  ها،  است 
برای  راه را  ارائه    نیتأمکارهایی  روانی  بهداشت 

کرده است که حضرت علی )ع( در بیانی به این 
فرموده اشاره  از مطلب  اندکه: »برای دردهایتان، 

ها یاری  بر سختی   قرآنسالمت بخواهید و با    قرآن
  قرآن ه  قابل طرح است ک  سؤالجویید« حال این  

راه چه  روانی  بهداشت  کرده  برای  ارائه  کارهایی 
پژوهش حاضر سعی بر این دارد آیاتی را   است؟

که در زمینه راهکارهای معنوی وارد شده است  
توضیح   آنها  مورد  در  مقداری  و  کرده  استخراج 
پیدا  دست  محور  چند  به  مجموع  در  که  دهد 

از: عبارتند  که  معرفتی:  1  کردیم  راهکارهای   .
ت شخصیت انسان، نقش ایمان، ممنوعیت  وحد

یأس و ناامیدی، هدفمندی و معناداری زندگی،  
اصل قضا و قدر و تصادفی نبودن رویدادها، اعتقاد 

توکل. و  مرگ  به  مثبت  نگاه  معاد،  .  2  به 
و   روانی  بیماران  اجتماعی:  راهکارهای 

مردمعقب  به  ظن  حسن  و  ذهنی  .  3.  ماندگی 

 
رجم: یحیی سید . جفری نِوید. اسپنسر راتوس، بهداشت روانی، )مت1

 2محمدی(، ص  

الدین، صله رحم،  راهکارهای عاطفی: محبت به و
. راهکارهای شناختی:  4.  سفارش به صبر و توبه

های اسالم با تغییر و اصالح شناخت و تفکر  آموزه
جهان تبدیل  و  جهان  به  به  نسبت  بشر  بینی 

مسائل  جهان به  انسان  نگرش  بر  الهی،  بینی 
  ریتأثزندگی و رفتار، عواطف و احساسات شخص  

رض و  خدا،  به  توکل  و  ایمان  که  ا، گذاشت 
الگومثبت  زندگی،  به  امیدواری  قرار   اندیشی، 

دادن پیامبر و اولیای الهی، اعتقاد به معاد از نتایج  
می و 5  باشد.آن  اصالح  رفتاری:  راهکارهای   .

به  باعث  سمت جهانهدایت تفکر  الهی که  بینی 
می  شخص  رفتار  رفتارهای اصالح  این  که  شود 

روابط  فردی،  بین  روابط  خانواده،  در  صحیح 
 ن یتأمتواند بهداشت روانی افراد را  اقتصادی می 

قوانین   معنوی،  قدرت  منبع  با  ارتباط  یا  و  کند 
 کننده شهوت. بازدارنده و قوانین کنترل 

 آیات و عوامل مؤثر در بهداشت روانی
آنجایی انساناز  و که  رفتار  و  اخالق  از حیث  ها 

حیث  از  است  ممکن  هستند  متفاوت  روحیات 
روانی نیز دچار مشکل شوند لذا  بیماری روحی و  

از    قرآن پیشگیری  برای  کریم سعی کرده است 
این امراض روحی و روانی، دستوراتی را بیان کند  
اشاره   آنها  از  برخی  به  نوشتار  این  در  ما  که 

 خواهیم کرد.
 یاد خدا . 1

بیماری  بزرگترین  از  به  یکی  های روانی که بشر 
ضطراب ا  هست اضطراب و نگرانی است،آن مبتال  
نگرانی   بهو  آمدن  باعث  از  وجود  دیگری  عوامل 

ناتوانی، بدگمانی    قبیل؛ ترس و وحشت، ضعف و
در   پوچی  احساس  دنیاپرستی،  خیالبافی،  و 

گذشته  تاریک،  آیندۀ  وزندگی،  ظلمانی  ...    ای 
یاد  باشد؛  می  که  ندارد  وجود  این  در  شکی  و 
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 برد و به انسان ها را از بین میخداوند، این دغدغه

کریم فرموده   قرآندهد همانطور که  آرامش می 
یا اینکه در    1« اال بذکر اللّه تطمئن القلوباست: »

هو الذی انزل السکینۀ جای دیگر فرموده است: »
همانا خداوند کسی است    2«فی قلوب المؤمنین

ایجاد   مؤمنین  قلوب  در  آرامش  و  سکینه  که 
نوشته   .کندمی  مفسیرین  خدا  اند:  برخی  »یاد 

برای انسان، که همواره اسیر حوادث است و در 
است که سعادت او   یک چیز محکمی  جستجوی 

را ضمانت کند و گاه در امور خود متحیر است،  
به نمی می داند  می کجا  کجایش  به  و  و  رود  برند 

مایه و آرامش است« از سوی  .  3برای چه آمده، 
کردن یاد خدا به بشر هشدار فراموشدیگر دربارۀ  

و ال تکونوا کالذین نسوا  »فرماید:  می است وداده 
انفسهم فانساهم  نباشید    4«اللّه  کسانی  همچون 

به خود را  آنها  فراموش کردند، خدا  را   که خدا 
اینکه    .فراموشی گرفتار کرد کریم   قرآنخالصه 

ثمره یاد کردن خدا را اینگونه بیان کرده است:  
اَل  » اللَّهِ  أَوْلِیَاءَ  إِنَّ  هُمْ  أَاَل  اَل  وَ  عَلَیْهِمْ  خَوْفٌ 

 5یَحْزَنُونَ« 
 

 . تقوا و تزکیه 2
برای  کریم    قرآنکه    گناه یک نوع بیماری است

های روانی، در أمان ماندن از بیماری پیشگیری و  
سفارش   پرهیزگاری  و  تقوی  به  را  خود  پیروان 

و  لذا  کند  می  تزکیه  به  دستور  که  آیاتی  تمام 
نیز  تقوای الهی می عنوان آیات  تواند بهمی دهد، 

بهداشت روان مطرح شود و این سخنی است که  
آن برخی   علم امروز به آن اعتراف دارد، عالوه بر

پرده صراحت  با  تقوا  مربوط  و آیات  یأس  های 
را   پرهیزگار دارد  می بر نومیدی  افراد  تمام  به  و 

 
 28، رعد.  1
 4. فتح،  2

 392، ص 11المیزان، ج تفسیرطباطبایی،  .  3
 19. حشر،  4

می  مشکالت  حل  و  نجات  فرموده   دهدوعده  و 
 6یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً« وَ مَنْ »است: 

 

 . ایمان به خدا و توجه به صفات الهی 3
احساس  به  نیاز  بشر  اساسی  نیازهای  از  یکی 

این احساس امنیت با ایمان به    امنیت است که
عبارت است از احساس   که  دیآی مدست  هخدا ب

وضع   احساس  این  خطر،  از  نسبی  آزادی 
آرامش روحی  د و فردکنخوشایندی را ایجاد می

می جسمی  که    .یابدو  هست  توحید  سایه  در 
دلیل آید. چون افراد بهاحساس امنیت بوجود می

. ترسی که از دارند  میل به احساس ایمنی  ترس،
یک محرك موجود یا احتمالی در محیط بیرون 

م ایجاد  و شودیارگانیزم  موحّد  شخص  ولی  «؛ 
دار و معنی داند که تمام حوادث جهان  مؤمن می 

کند پشتیبانی  به صالح او هستند. او احساس می
می  کفایت  را  او  مسائل  همه  در  که  کند؛  دارد 

به  از آینده  خوبی خبر دارد، مصالح و  یاوری که 
می را  استمفاسد شخص  مهربان  او  با  و    . داند 

ندارند  دوستان خدا   و  به جهان مادی وابستگی 
حکومت    بر وجود آنها  اشی قیمعنی حق»زهد« به

مادی کندی م امکانات  دادن  دست  از  با  نه   ، 
گونه و نه ترس از آینده در این  شوند ی مناراحت  

به را  افکارشان  ممسائل  مشغول  .  7« دارد ی خود 
کریم   قرآنمورد ایمان به خدا و اثرات آن در  در

آیات متعددی وجود دارد که ما به چند مورد آن 
بِاللّهِ وَالْیوْمِ اآلخِرِ »  اشاره خواهیم کرد: آمَنَ  مَنْ 

یحْزَنُونَ؛   هُمْ  وَاَل  عَلَیهِمْ  خَوْفٌ  فَالَ  صَالِحاً  وَعَمِلَ 
کسانی )از آنان( که به خدا و روز بازپسین ایمان 
انجام دادند، پس هیچ   آوردند، و ]کار[ شایسته 
اندوهگین   آنان  نه  و  نیست،  آنان  بر  ترسی 

 62. یونس،  5

 2. طالق،  6

 334ص  ،8ج مکارم، تفسیر نمونه،  .  7
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نُرْسِ  وَ».  1«شوندی م مُبَشِّرِینَ  مَا  إِلَّا  الْمُرْسَلِینَ  لُ 

وَالَ   عَلَیهِمْ  فَالَ خَوْفٌ  وَأَصْلَحَ  فَمَنْ آمَنَ  وَمُنذِرِینَ 
جز   را،  ]خود[  فرستادگانِ  )ما(  و  یحْزَنُونَ؛  هُمْ 

ومژده نم  آور  دهنده  و  میفرست یهشدار  ؛ 
که ایمان آورند و اصالح نمایند، پس هیچ  کسانی 

نه   و  نیست  آنان  بر  اندوهگین  ترسی  آنان 
آیات.  2«شوندی م این  به خد  در  از ایمان  یکی  ا 

که باعث امنیت روانی    است  راهکارهای شناختی
م »عمل   شودی انسان  به  رفتاری  راهکار  از  و 

دانشمندان   .صالح« یا »اصلح« تعبیر شده است
 هانام آن    اگر تمام آیاتی که درگویند:  اسالمی می 

را مطالعه کنیم،    و صفات خداوند بیان شده است
می  که  متوجه  نوعیشویم  روحی   به  آرامش  در 

انسان مؤثرند؛ صفاتی مانند علیم، سمیع، غفور،  
عنوان  قدیر، ستّار، جبّار، توّاب، حکیم و نصیر. به 

انجام   که  گیرد  قرار  مقامی  در  کسی  اگر  نمونه 
دارد را نکاری برای او سخت باشد چون توان آن

صورت وقتی معتقد باشد  و یاوری نیز ندارد در این
که خدایی دارد که هم قادر است و هم ناصر، در 

او این برای  روانی  و  روحی  آرامش  یک  صورت 
آن و  شد  خواهد  پیحاصل  را  خواهد کار  گیری 
 کرد »یا من اسمه دواء«. 

 توکل بر خدا. 4

بیماری از   روانیدیگر  و های  نومیدی  و  یأس   ،
کار درمان  کردن بهترین راهسستی است که توکل

فرموده است: »وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ    قرآنآن است و در  
أَمْرِهِ«  بَالِغُ  هرکس    3عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ 

می  بر را  امرش  کفایت  کند  توکل  کند،  خدا 
انجام می توکل    .رساند خداوند فرمان خود را به 

دیگری اعتماد کند و دیگری را  یعنی شخص به  
منظور از توکل این است که .  4نائب خود بگیرد 

 
 69. مائده،  1

 48. انعام،  2

 3. طالق،  3

انسان در چارچوب علل مادی و محدوده توانایی 
و چشم خود را به حمایت و نشود  خود محاصره  

مخصوص،   توجه  این  بدوزد،  پروردگار  لطف 
فوق نیروی  و  اطمینان  و آرامش،  روحی  العاده 

می  انسان  به  با  بخشد  معنوی  رویارویی  در  که 
دا خواهد  عظیمی  اثر  پیامبر    شت.مشکالت 

پرسید:  صلی جبرئیل  از  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل 
فهمیدن   داد:  جواب  چیست؟  خداوند  بر  توکل 

توانند به انسان ضرری بزنند  که مخلوقات نمیاین
می  نه  برسانند،  نفعی  چیزی  یا  انسان  به  توانند 

می  نه  و  ازبدهند  را  خیری  منع    توانند  انسان 
گردد نمایند، لذا انسان از خلق و مردم مأیوس می

کند  و اگر بنده چنین شد برای غیرخدا کار نمی
به  غیر  و  از  و  ندارد  امید  خداوند  از  غیر  کسی 

نمی خداوند  خداوند  از  غیر  احدی  در  و  ترسد 
نمی شکست    .کند طمع  اگرهم  متوکل  شخص 

به  قادر  خداوند  است  معتقد  چون  بخورد، 
انسانهمفرا موفقیت  اسباب  و  ساختن  هاست 

  ردیپذی ، مداندیمصالح آنها را بهتر از خودشان م
که شکست ظاهری به صالح و نفع او بوده است، 

ورد. پس توکل لذا از لحاظ روانی ضربه نخواهد خ
رفتن نگرانی و وحشت از اوضاع مبهم  بین   باعث از

فشارهای  و  اضطراب  بروز  جلوی  و  است  آینده 
 گیرد. را می روانی

 صبر . 5
کریم براى بیان جایگاه و اهمیت صبر و    قرآندر  

استقامت و تربیت آدمیان بر این اساس، در پنجاه 
آیه به صبر و استقامت توصیه و تشویق شده و از 

انسان و  است  گردیده  تمجید  صابر  آن  هاى 
شده  معرّفى  حق  ثمرات  محبوب  و  نتایج  و  اند 

ما  شگفت آن یادآورى شده است. »ساَلمٌ عَلَیْکُمْ بِ

 561راغب، مفردات الفاظ قرآن، ص .  4
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الدَّارِ«  عُقْبَى  فَنِعْمَ  گویند:  .  1صَبَرْتُمْ  فرشتگان 

پاداش صبرى که کردید؛ پس   به  بر شما  سالم 
این سراى. است سرانجام  نیک  لَنَجْزِیَنَّ   چه  »وَ 

و    2الَّذِینَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ« 
از  را که شکیبایى ورزیده کسانى  بهتر  به  آن اند، 

کرده مىچه  پاداش  یُحِبُّ اند  اللَّهُ  »وَ  دهیم. 
دارد.  3الصَّابِرِینَ« دوست  را  شکیبایان  خدا    و 

یابیم که رشد همه کماالت در  ترتیب درمىبدین 
بستر صبر و استقامت است و ریشه در آن دارد؛  

امور  و رمز و راز پیروزى  ها و شرط موفقیت در 
یل است که  همین دلشکیبایى و پایدارى است به

مى خداوند  گرامى وقتى  پیامبر  به  اش  خواهد 
مى  هدیه  را  آن  تبعات  و  صبر  دهد،  کند،  هدیه 

است: چنان آمده  )ع(  امام صادق  در حدیث    که 
»جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ 

إِلَیْکَ   أَرْسَلَنِی  تَعَالَى  وَ  تَبَارَكَ  اللَّهَ  لَمْ  إِنَّ  بِهَدِیَّۀٍ 
اللَّهِ ص قُلْتُ وَ مَا   یُعْطِهَا أَحَداً قَبْلَکَ قَالَ رَسُولُ 
قَالَ   هُوَ  مَا  وَ  قُلْتُ  مِنْهُ  أَحْسَنُ  وَ  الصَّبْرُ  قَالَ  هِیَ 
وَ  الزُّهْدُ  قَالَ  هُوَ  مَا  وَ  قُلْتُ  مِنْهُ  أَحْسَنُ  وَ  الرِّضَا 

الْ إِخْلَاصُ وَ أَحْسَنُ  أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ 
مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْیَقِینُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ 
مَا هُوَ یَا جَبْرَئِیلُ قَالَ إِنَّ مَدْرَجَۀَ ذَلِکَ التَّوَکُّلُ عَلَى 

جبرئیل )ع( به نزد پیامبر )ص(  .  4اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« 
اى  مرا با هدیهآمد و گفت: اى رسول خدا، خداوند  

فرستاده است که چنین هدیهبه تو  به  سوى  اى 
کسى پیش از تو نداده است. رسول خدا گفت،  
پرسیدم: آن هدیه چیست؟ گفت: صبر و نیکوتر 
از آن. پرسیدم: آن چیست؟ گفت: رضا و نیکوتر 
از آن. پرسیدم: آن چیست؟ گفت: زهد و نیکوتر  
و  اخالص  گفت:  چیست؟  آن  پرسیدم:  آن.  از 

 
 24. رعد، 1
 96. نحل،  2
 146عمران، . آل  3

؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 260. شیخ صدوق، معانی االخبار، ص 4
 31، ح 4، باب  194، ص  15

نیکوتر از آن. پرسیدم: آن چیست؟ گفت: یقین و  
نیکوتر از آن. پرسیدم: آن چیست اى جبرئیل؟ 
  گفت: آن مرتبه توکل بر خداى عزّ و جلّ است. 

خیزد و تا تمام این صفات و کماالت از صبر برمى
دست  مراتب  این  به  نکند  پیشه  صبر  کسى 

و  نمى اخالق  بیشتر  که  است  روشن  و  یابد؛ 
 در صبر است. کماالت داخل 

 اقسام صبر و استقامت
صبر و استقامت با جایگاه و اهمیتى که براى آن  
در   و  دارد  مختلف  اقسامى  شدیم  یادآور 

سیر  میدان و  مبارزه  و  زندگى  گوناگون  هاى 
دهنده است. درباره  سوى کمال راهگشا و نجاتبه

اقسام صبر در حدیثى از رسول خدا )ص( چنین  
الصَّبْرُ ثَلَاثَۀٌ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِیبَۀِ وَ صَبْرٌ  »آمده است؛  

عَلَى الطَّاعَۀِ وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِیَۀِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى  
بر    5الْمُصِیبَۀِ« صبر  است:  قسم  سه  بر  صبر 

  و صبر در برابر گناه. مصیبت، و صبر بر طاعت،  
الصَّبْرُ »همچنین امیر مؤمنان )ع( فرموده است:  
صبر  .  6صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى مَا تَکْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ«
شمارى  دو گونه است: صبرى بر آنچه خوش نمى

آن آنچه  بر  صبرى  مىو  دوست  طور به  دارى.را 
می  که  کلی  گفت  در  قرآنتوان  پیروزی   کلید 

داند و این باعث بسیاری از مشکالت را صبر می
 شود. دلگرمی انسان می

 توبه و استغفار. 6
کار بدالیل مختلفی از جمله احساس  اه انسان گن

گردد  یأس و ناامیدی می   ... دچار  حقارت، ترس و
چنین   قطعاًو   قدرت  در  یک  به  نیاز  زمانی 

امیدبخش دارد تا بتواند خود و مسیرش را پیدا 
کند و باید گفت که بهترین راه درمان و جبران 

 ؛ 91، ص 2جاالسالمیه(،    - . کلینی، الکافی )ط  5

 450. نهج البالغه، ص 6
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 وار امیداو را  که  این ناامیدی، توبه و استغفار است  

کریم فرموده    قرآندر  بخشد،  به او روح امید می و  
نْفُسِهِمْ  قُلْ یَا عِبَادَِی الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَ»است:  

الذُّنُوبَ   یَغْفِرُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  رَحْمَۀِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  اَل 
جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ * وَ أَنِیبُوا إِلَى رَبِّکُمْ  
اَل   ثُمَّ  الْعَذَابُ  یَأْتِیَکُمُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  لَهُ  أَسْلِمُوا  وَ 

من! که برخود اسراف   بگو ای بندگان  1تُنْصَرُونَ«
که   نشوید  نومید  خدا  رحمت  از  کردید  ستم  و 

را می گناهان  بسیار خداوند همۀ  او  زیرا  آمرزد، 
آمرزنده و مهربان است و به درگاه پروردگارتان 
 . باز گردید )انابه کنید( و در برابر او تسلیم شوید

 اهتمام به خانواده . ازدواج و 7
دستورات   از  بهداشت  برای    قرآنیکی  تأمین 
است، ازدواج  اجتماعی   روانی  موجودی  انسان 

تنهایی و بدون همراهی سایر  که بهطوری است، به 
تواند به ها و یا کسی که همدم او باشد نمی انسان

دهد   ادامه  فشارهای زندگی  مواقع  گاهی  البته 
و  نگرانی  دچار  را  انسان  است  ممکن  زندگی 

کاهش و  مشکالت عصبی و روحی کند که جهت  
کنترل آن باید به یک نیروی قوی تمشک کرد 

بعد از یاد  اهتمام به خانواده،  رسد  نظر میکه به 
است خدا،   انسان  روان  سالمتی  و  آرامش  مایۀ 

دلیلبه این    همین  »لتسکنوا«،  واژۀ  با  خداوند 
»وَ مِنْ آیَاتِهِ فرماید:  می و    نکته را بیان کرده است

فُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ  أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْ
رَحْمَۀً«  وَ  مَوَدَّۀً  بَیْنَکُمْ  نشانه   2جَعَلَ  او  از  های 

در  این تا  آفرید  خودتان  از جنس  همسرانی  که 
و  مودت  میانتان  در  و  یابید  آرامش  آنان  کنار 

چنین برای زن و مرد وظایفی هم  .رحمت قرار داد
وظایف را رعایت کنند    اگر این  را تعیین کرد که 
. مثل: روابط  آوردی به ارمغان م  بهداشت روانی را 

مناسب بین زن و شوهر، ارضای نیازهای جنسی 
یکدیگر، ارتباط درست کالمی، ارتباط غیرکالمی  
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عهد،   به  وفای  تواضع،  از:  عبارتند  که  مناسب 
محبت،  ابراز  معاشرت،  گذشت، حسن  رازداری، 

همدیگر، خوش اخالقی  تشکر اعضای خانواده از  
به یکدیگر، توجه زن و زن و شوهر، هدیه دادن 

و یکدیگر  خواست  به  برای هم  ....  مرد  چنین 
وظایفی را مشخص    هم  والدین در مقابل فرزندان

همسر  گزینش  و  انتخاب  قبیل  از  است،  کرده 
باشد  فرزندان  برای  خوبی  مادر  که    مناسب 

مراقبت  ی هاه یـتوص مادرـ  بارداری  های هنگام 
)شیر  کودکی  با  دوران  تعامل  یادگیری،  دادن، 

در ارضای محبت به فرزندان،    هاه یفرزندان( توص
توانایی با  آشنایی  و  لزوم  های شناختی کودکان 

برای  مقابل  در  کودك.  امنیت  به  نیاز  برآوردن 
مشخص  را  وظایفی  والدین  مقابل  در  فرزندان 
به   گذاردن  احترام  از:  عبارتند  که  است  نموده 

محبت و نگاه  آنها،  به  احسان  و  به  الدین  آمیز 
و بهداشت   قرآنوالدین و غیره )ر.ك: صادقیان،  

آموزه و  تعالیم  سوم(.  فصل  دینی    ی هاروان، 
رحم  هم صله  و  خویشاوندی  روابط  به  چنین 

وسیله نیز بهداشت روانی را  دستور داده و بدین
 ت.تأمین کرده اس 

 عفاف . 8
به دستورات عفتی و عدم  هرجا که بی  پایبندی 

انسان رفتار  و  فکر  باشد  زیاد  دچار اخالقی  ها 
می  ثمرهتغییراتی  که  خسران  گردد  جز  ای 

مواقع   این  در  ندارد  آنها  برای  روحی  و  جسمی 
باید در مراعات عفاف دید   بهترین راه درمان را 

کریم در رابطه با نقش عفاف بر روح و    قرآن  که
زیبا و  ن( تعبیراتی  ها )مرد باشد، یا زروان انسان

پوشی  مورد در رابطه با چشم  دارد؛ در یکدقیقی  
نامحرم می  مِنْ  فرماید:  از  یَغُضُّوا  لِلْمُؤْمِنِینَ  »قُلْ 

إِنَّ   لَهُمْ  أَزْکَى  فُرُوجَهُمْ ذلِکَ  یَحْفَظُوا  أَبْصَارِهِمْ وَ 

 21. روم، 2
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نَ  اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ * وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْ

 .1مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ«
 استعاذه . 9

به  نقش  خداوند  به  بردن  رفع پناه  در  سزائی 
بیماری بیماری  از  یکی  دارد؛  روانی  های های 

وسوسه بدین روانی  است،  شیطانی  جهت  های 
دهد، هرگاه  است که خداوند به پیامبر دستور می

های شیطانی به تو روی آورد به خدا پناه  وسوسه
وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ؛  »ببر  

ها به تو پناه  های شیطانبگو: پروردگارا از وسوسه
در  2«برممی  می  و  دیگر  إِمَّا  فرماید:  مورد  »وَ 

إِنَّهُ سَمِیعٌ  یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ  
ای از شیطان به تو برسد به  هرگاه وسوسهعَلِیمٌ؛  

ببر پناه  شده،  3« خدا  ذکر  از  فقط  موارد  برخی 
برای درمان و آرامش روان   قرآناست که    مواردی 
 . وده است ه آنها اشاره فرمانسان ب
 گیری نتیجه

تعریف کردن بهداشت روانی دشوار است بدلیل  
های صحیح و مسؤلیت اینکه افرادی که رفتارشان  

به را  می خود  انجام  و  خوبی  سالم هستند  دهند 
نمی جامعه  در  که  مسؤلیت افرادی  های توانند 

خود را انجام دهند و رفتارشان نامناسب است را  
انگاشته  برای   اند.بیمار  بشر  اهداف  از  یکی 

موفقیت و رسیدن به آسایش، برخورداری از روان 
مقابل باید تمام عواملی  سالم و معتدل است و در  
برهم  و  تخریب  باعث  و که  روحی  مسائل  زدن، 

همین خاطر  شود از بین ببرند به روانی انسان می 
کارها پیشگیری بهتر از درمان است و بهترین راه 

ارائه گردیده لذا حضرت علی )ع( در   قرآنتوسط  
اشاره فرموده  این مطلب  به  اند که: »برای بیانی 

بر    قرآنسالمت بخواهید و با    قرآندردهایتان، از  
به  سختی  نوشتار  این  در  ما  جویید«  یاری  ها 

برخی از عوامل مؤثر در بهداشت روانی از جمله:  
یاد خدا، تقوا و تزکیه، ایمان به خدا و توجه به  
صفات الهی، توکل بر خدا، صبر، توبه و استغفار،  

و   خانوادهازدواج  به  استعاذه  اهتمام  عفاف،   ،
یم و در نهایت به این نتیجه رسیده است  ا پرداخته

اما    قرآنکه   نیست  روانی  بهداشت  کتاب  کریم 
مطالبی که ارائه کرده است در پیشگیری بسیاری 

می مؤثر  روانی  بیمارهای  این  و  از    اتفاقاًباشد 
دنبال همین مطلب هستند  ه جوامع بشری نیز ب

 که پیشگیری بهتر از درمان است.
 

 منابع 
 کریم قرآن .1
 نهج البالغه  .2
 ق  1412سوریه،  -دار الشامیه، لبنان - ، دارالعلمقرآناصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات الفاظ  .3
 ق.  1410اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر، بحار االنوار، الطبع و النشر، بیروت،  .4
 ش. 1392روانی، مترجم: یحیی سید محمدی، ارسباران، تهران،  بهداشت اسپنسر اِ. راتوس، جفری اس. نِوید،  .5
 ق 1409حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت )علیهم السالم(، قم،  .6
 .1417، ، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم قرآنطباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر ال .7
 ق. 1403قمی، صدوق، محمد بن بابویه، معانی االخبار، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،  .8
 ق  1407االسالمیه(، دارالکتب االسالمیه، تهران،   -کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی )ط .9

 1374ن، مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب االسالمیه، تهرا  .10

 
 30 -31. نور،  1
 97. مؤمنون، 2

 200. اعراف،  3



 

605 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 قرآن های روانشناختی حجاب از منظر زمینه

 
 2سید محمود حسینیو   1الهه هدایتی

 

 یبار الرسول جو یحانۀر یهحوزه علم 3طلبه سطح  -1

 یمکر قرآنمعرف  دانشگاه علوم واستادیار  -2
 ( mirtaha1@yahoo.comنویسنده مسئول: )

 

 چکیده 

پوشش است این مسئله یک امر فطری انسانی است و فقط اختصاص  یکی از فتایل اخالقی بسیار مهم حجاب و  
شان مورد تاکید بیشتری  دلیل ساختار جسمانیشود، اما حجاب در زنان بهو شامل مردان نیز می   به زنان ندارد

جای غریزه جنسی و بروز انحرافات عنوان دین کامل برای جلوگیری از تحریک بی قرار گرفته است. اسالم به 
اگون تدابیری از جمله حجاب و پوشش را مطرح کرده است. حجاب در تمام تعالیم ادیان الهی توصیه و مورد  گون

توجه قرار گرفته است. دین مبین اسالم در طراحی سیاست کالن جنسی موضع منطقی اتخاذ کرده و هم در  
تدابیر گسترده  آفات جنسی  و  انحرافات  از  غریزه جنس پیشگیری  مهار  در جهت  وای  اندیشیده  بحث   ی  آن 

توان می  کند کهحجاب است. مروری اجمالی بر وضعیت نابسامان جهان امروز ما را با انبوهی از سواالت مواجه می 
های صحیحی از روانشناختی حجاب رهنمون شد که در این مقاله سعی شده به دیدگاه  قرآنبا مراجعه به آیات 

به  کاست  به  مراجعه  با  و  توصیفی  و  تابروش  فردی  آثار  جمله  از  موضوعاتی  به  زمینه  این  در  گوناگون  های 
توانیم به تحکیم بنیان خانواده گیری از آنان می پرداخته شود، که با بهره   های مختلفاجتماعی حجاب در زمینه 

  .و امنیت اخالقی جامعه دست یابیم
 

اجت آثار  فردی،  آثار  روانشناختی،  امنیت اخالق  واژگان کلیدی: حجاب، دیدگاه  بنیان خانواده،  ماعی، تحکیم 
 .جامعه

 

 مقدمه

برای بقاء و سالمت حیات خانوادگی امری   حجاب
و   جامعه  روانی  بهداشت  و  است  ضروری  بسیار 

است، مهم  زنان  افراد در گرو حجاب  تر سالمت 
اینکه برای حفظ حجاب زن، پوشش یک ضرورت 

های این مقاله به این سوال که: زمینه است. در  
چیست؟ پاسخ    قرآنروانشناختی حجاب از نظر  

است و همچنین به سواالت دیگری از    شده  داده
بر روح و روان چگونه أجمله حجاب و ت  ثیر آن 

است؟ آثار فردی حجاب چیست؟ آثار اجتماعی 
و  حجاب  است.  شده  پرداخته  چیست؟  حجاب 

مت افراد و آرامش در  پوشش از عوامل مهم سال
جامعه است. درآیات و روایات بسیاری رعایت به 
این   از  است. هدف  تاکید شده  وپوشش  حجاب 
مبانی   با  بیشتر  هرچه  آشنایی  تحقیق 

ای  است. مقاله   قرآنروانشناختی حجاب در آیات  
های تحت عنوان علل پیدایش حجاب از دیدگاه

ضوع  پور با مومختلف به نویسندگی حاذق و حمزه
مبانی اجتماعی و فرهنگی حجاب به آن پرداخته 

زمینه  موضوع  با  مقاله  این  در  های است. 
به موضوعاتی    قرآن روانشناختی حجاب از منظر  

، حجاب در  از جمله حجاب از نظر عقل و فطرت
آنقرآن تاثیر  و  حجاب  آثار   ،  روان،  و  روح  بر 

 اجتماعی و فردی حجاب پرداخته شده است. 

 اصطالحی حجاب  مفهوم لغوی و

   معنای لغوی 

آمده که حجب و حجاب هر دو    قرآندر قاموس  
به  و  دخول مصدر  از  منع  و  کردن  پنهان  معنی 

در فرهنگ   معنی پرده نیز است.است. حجاب به
به  قرآن لغت  در  حجاب  که  پرده،  آمده  معنای 
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پوشش و حایل بین دو شیء است و مقصود از 

این در  زن  حجاب  پوشاندن  موازین جا  برطبق 
از  مدخل  این  در  است  نامحرم  برابر  در  شرع 

)یدنین علیهن من جالبیبهن(،    تعبیرهایی مانند
متبرجات   )غیر  حجاب(،  وراء  من  )فسئلوهن 

.  ..   بزینه(، )و ال یبدین زینتهن اال ما ظهر منها( و
است. شده  که    استفاده  آمده  راغب  مفردات  در 

باز دسترسی حجاب،  از  ممانعت  و  و   داشتن 
رسیدن به چیزی است و یعنی جوف و باطن و  

 آنچه که از دل پوشیده و پنهان است. 
  معنای اصطالحی 

و    -1 مناسب  ظاهری  پوشش  داشتن  حجاب، 
در زبان عربی   -2  منطبق با دستورات دین است.

ای که قلب را از سایر اعضای بدن  حجاب به پرده
یز شود. به نگهبان و دربان نکند گفته می جدا می
این داخلبه  مانع  که  می  دلیل  افراد  شود شدن 

التحقیق فی »حاجب« گفته می  شود. در کتاب 
آمده   قرآنالکلمات حجاب  معنای  توضیح  در 
)حجاب، حایل و جدا کننده و مانع تالقی    است:

تواند دو چیز یا اثر دو چیز است و آن دو چیز می
و  مادی  یکی  یا  معنوی  دو  هر  یا  مادی  دو  هر 
مانع   و  حاجب  خود  و  باشد  معنوی  دیگری 

یا معنوی باشد(. کلمهمی  ی حجاب  تواند مادی 
اهلل  رسول  همسران  به  مخصوص  آیات    در 

بهآلهوعلیه اهلل)صلی روایات  در  و  همین وسلم( 
این   معنای  در  است.  رفته  بکار  مانع[  و  ]حایل 

کلمه بر  تحقیق  زن  پوشش  معنای  با  ی حجاب 
توجه  طبق   مورد  نامحرم  برابر  در  شرع  موازین 

است. واژه،   بوده  این  جدید  اصطالحی  معنای 
برابر   در  زن  که  است  پوششی  از  است  عبارت 

جلوه از  و  کند  استفاده  باید  و  نامحرمان  گری 
همین   نیز  نوشتار  این  در  بپرهیزد.  خودنمایی 

 
     119: 1389ر.ك: علیمردی،  .  1

 اعراف   22. آیه  2

نشینی  معنای اصطالحی مورد نظر است، نه پرده 
نیست تردیدی  اندازه،    زنان.  این  در  که حجاب 

یکی از احکام مشترك ادیان ابراهیمی و از احکام 
طوایف اسالمی   هضروری اسالم بوده است و هم

  .1بر آن اتّفاق نظر دارند
 حجاب امری فطری 

پوشش زنان و مردان قبل از هرچیز برخواسته از 
فطرت پاك و ساختار وجودی ذاتی آنهاست، زیرا  

رکدام از زن و مرد تالش  از ابتدای خلقت بشر ه
بدون  بپوشانند  را  خود  شده  هرطور  تا  کردند 
باشند،   اینکه از قبل در این مورد آموزش دیده 

می نشان  مسئله  انسان  این  وجود  در  که  دهد 
نام حیا وجود ای بهکننده عامل بازدارنده و هدایت

ها خواهد انسان را از خطرات و انحرافدارد که می
راه   و  نشان دهد. در حفظ کند  او  به  را  درست 

در داستان حضرت آدم و حوا آمده که بعد    قرآن
از چشیدن از آن درخت بهشتی که، از خوردنش  

شده را   نهی  خود  شدند  اخراج  بهشت  از  بودند 
تناول  درخت  آن  از  چون  )پس  دیدند  برهنه 

آنان آشکار گردیدکردند زشتی  بر  در .  2هایشان 
های بهشتی  دادن برگ  آنجا شروع کردند با قرار

بر خودشان تا پوشیده شوند، آدم و حوا قبل از  
از  نوعی  دارای  بلکه  نبودند،  برهنه  ماجرا  این 
پوشش بهشتی بودند که بر اثر خطا، پوشش از  

آن فروتن  آن ها  پوشاندن  سرعت  با  ریخت،  ها 
نشان برگ  بهشتی  که های  است  این  دهنده 

امر   یک  زن  و  مرد  برای  و  پوشش  است  فطری 
انسان برای پاسخگویی به ندای فطرت خود را به 

  . 3داندناگزیر از پوشش می 
 حجاب از نظر عقل

برایش مایه کرامت و  انسان عاقلی آنچه که  هر 
بیهودگی و  انحرافات  از  آنحفظ  است،  را  ها 

    69،  137اشتهادی  .  3
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دانند و آنچه باعث فساد موجب استواری خود می

داند. عقل مانند  شود آن را مذموم می و تباهی می 
ها را نشان ها و خوبی چراغ روشن است که زشتی 

دهد و عوامل خوشبختی و بدبختی انسان را می 
می  خوشبختی  مشخص  عوامل  از  حجاب  کند. 

جامعه  و  فرد  تکامل  و  سالمت  باعث  و  است 
انحطاط و می  باعث  شود و برهنگی و بدحجابی 

می  شوم  علی پیامدهای  حضرت  گردد. 
  ( السالمعلیه)فرمود: خداوند به آدم    (سالمالعلیه)

وحی کرد، من تو را به انتخاب یکی از سه صفت:  
را   آنها  از  یکی  نمودم،  مخیر  دین  حیا،  عقل، 
آدم  کن.  رها  را  دیگر  صفت  دو  و  کن  انتخاب 
توسط  خدا  برگزیدم.  را  عقل  من  کرد:  عرض 
جبرئیل به حیا و دین فرمود: از عقل جدا شوید  

خودش واگذارید، آنها به جبرئیل گفتند:  و او را به 
ایم که از عقل  ما از سوی خدا فرمان داده شده 

آن  همراه  ما  باشد  عقل  هرجا  و  نشویم  جدا 
در نتیجه حیا صفت فطری است از عقل    .1هستیم 

نمی رعایت  جدا  را  حیا  کسی خصلت  اگر  شود، 
 است. نکرد در واقع خود را از عقل جدا کرده

 قرآن  جایگاه حجاب در

سوره از  سوره  دو  در  حجاب    قرآن های  مسئلۀ 
 ه مطرح شده است. ابتدا این نکته به اجمال در آی

با    59 آنگاه  و  است  شده  مطرح  احزاب  سورۀ 
  و به ":  تفصیل بیشتری در سورۀ نور آمده است 

چشم بگو  باایمان  نگاه  زنان  )از  را  خود  هاى 
حفظ  هوس را  خویش  دامان  و  فروگیرند،  آلود( 

نمایان  که  مقدار  آن  جز  را  خود  زینت  و  کنند 
روسرى  )اطراف(  و  ننمایند  آشکار  ـ  هاى  است 

خود افکنند )تا گردن و سینه با    ه خود را بر سین
آن پوشانده شود(، و زینت خود را آشکار نسازند،  
پدر   یا  پدرانشان،  یا  شوهرانشان،  براى  مگر 
شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان،  

 
    10، ج  1414کلینی  .  1

پسران  ی یا  برادرانشان،  پسران  یا  برادرانشان،  ا 
کیششان، یا بردگانشان  خواهرانشان، یا زنان هم 

[، یا افراد سفیه که تمایلى به زن  ]= کنیزانشان
ندارند، یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به  

رفتن، پاهاى خود زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه
شان دانسته شود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی 

)و صداى خلخال که بر پا دارند، به گوش رسد(؛  
به  همگى  تا و  مؤمنان  اى  بازگردید  خدا  سوى 
اى که امید به و زنان از کارافتادهید. »رستگار شو

هاى ازدواج ندارند، گناهى بر آنان نیست که لباس
شرط اینکه    )رویین( خود را بر زمین بگذارند، به

خود مردم،  برابر  را  در  خود  اگر  و  نکنند  آرایى 
بپوشانند، براى آنان بهتر است؛ و خداوند شنوا و  

قُل  »  سورۀ نور،  30در شأن نزول آیۀ  ست.«  دانا
  لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

، کلینی به سند خویش از سعد اسکاف نقل  «...
می می  باقر)ع(  امام  که  از   ید:فرماکند  »جوانی 

رو شد.  جماعت انصار در شهر مدینه با زنی روبه
پشت  را  خود  سَرِ  پوشش  زنان  زمان  آن  در 

انداختند ]در نتیجه، بناگوش های خود میگوش
و گردن ایشان هویدا بود[. وقتی زن از کنار وی  
گذشت، جوان سر را به عقب برگرداند و همچنان 

می  راه  میکه  نظاره  را  وی  وارد    کردرفت،  و 
که به پشت سَرِ خود نگاه  ای شد و در حالیکوچه

به  می  صورتش  که  داد  ادامه  خود  راه  به  کرد، 
ای که از دیوار بیرون زده  شیشه استخوان یا تکّه

از  زن  آن  وقتی  شکست.  و  کرد  برخورد  بود، 
و   بدن  که  دید  و  کرد  نگاه  شد،  محو  نظرش 
ا  لباسش خونین شد. ]به خود آمد[ و گفت: به خد

رسم و او را از این  سوگند، خدمت رسول خدا می 
کنم. پس خدمت رسول خدا  مسئله خبردار می

او   و  از حال وی جویا شد  پیامبر  شرفیاب شد. 
جریان را به اطّالع آن جناب رساند. پس جبرئیل  
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سیوطی  .  1را آورد نور(    30)نازل شد و این آیه  

امام مردویه از  نیز این شأن نزول را به نقل از ابن
است   علی کرده  نقل  نزول    .2)ع(  شأن  این  از 
در  می  که  آیاتی  اوّلین  که  کرد  استنباط  توان 

شده،   نازل  نظر  محدودۀ  بیان  و  حجاب  تشریع 
    همین آیات سورۀ نور است.

 تحلیل حجاب از دیدگاه روانشناسی

حجاب و هویّت یک مقوله جدانشدنی در دوران  
یعنی   حجاب  هستند.  آن  از  پس  و  حفظ  بلوغ 

هویّت یعنی   های وجودی خود وارزش  حرمت و
عنوان یک موجود برتر که دارای  شناخت خود به 

گونه است )یا  تفکّر است و ماهیّت او این  اندیشه و
برنامه    پسر و آینده  برای  باید  و  یا دختر است( 

داشته باشد و دوست دارد در آینده مشکالت مهم  
و   نماید  مرتفع  را  دیگران  در زندگی  البته خود 

باشد هنگامی  تمام  مسیر درست  خوشبختی  که 
ریزی شد و او به  تربیّت برای زندگی نوجوان پی 

شناخت کلّی از خود رسید در این زمان متوجّه  
های هویّت شود که حجاب نیز یکی از مولّفهمی 

و  مسلمان  زن  هویّت  را  حجاب  چنانکه  اوست. 
بی بی  و  دینان  سست  هویّت  را  دینان حجابی 
البته همانطور که گفتهمی  شد تنها در  شناسند. 

نقش   جوانان  روشن  اذهان  در  تفکّر  این  زمانی 
نوجوانی و از   خواهد بست که در دوران  جوانی 

و مناسب  روش  کارآمد    یک  تجربی  و  علمی 
بی اخالقی  و  روحی  نباشند. پرورش    نصیب 

انسان  مطالعه  با  را  پوشش  مسأله  روانشناسی 
می  به پیوند  انسان  اینکه  به  توجّه  با  و  طور  زند 

ساختاری موجودی است که نیازهای خاصّی دارد  
در روانشناسان  نظریات  و بنابراین  حجاب    مورد 

گاه متناقض است. البته    پوشش بسیار متفاوت و
شناسایی   به  هنگامی  علم  این  که  پذیرفت  باید 
و خداکشی  دوران  و  زمان  که  پرداخت   انسان 

 
    520، ص  5، ج 1388کلینی،  .  1

بود.کُدین و   شی  حجاب  مسأله  شناخت  در 
  زن این نکات ضروری است:  پوشش در بین مرد و

تقسیم   دسته  دو  به  روانشناسی  نظر  از  زن: 
عدّه ای که حجاب را مانعی برای   -1  شوند:می 

  یا تفاوت و   شان وهای زیبایی  دادن خود ونشان
ای که  عدّه   -2  دانند.مرد می   تبعیض بین زن و
دانند و آن امنیّت زن و مرد می حجاب را موجب  

  بینند و شان نمیرا مانعی برای رسیدن به اهداف 
دانند چون این البته آن را عامل تبعیض هم نمی 

پایبندی  افراد  از  با  دسته  کوچک  هرچند  هایی 
ناخواه این مسأله  اخالق و مذهب دارند که خواه

تکامل  در حین  که  و جوان  نوجوان  گروه  برای 
است.    شخصیّتی آشکار  و  روشن  کامالً  هستند 

کم که  دارد  قرار  سنی  در  هویّت  نوجوان  به  کم 
می  آشنا  خود  نیازهای وجودی  برای  و  شود 

به  در  روزمره خود  که  است  پاسخ صحیح  دنبال 
های متناسب  این حوزه والدین با همکاری روش

و   است  مهم  بسیار  مدارس  در  آموزشی  علمی 
کند. نوجوان براى شخصیّت نوجوان را پخته می 

پیرامون   محیط  با  آشنایى  و  خود  بهتر  درك 
دارد.  ،خویش آگاهى  و  راهنمایى  او   نیازبه 

رشد   و  است  نمو  و  رشد  حال  در  هـمـواره 
بجسمى طبیعى هاش  حالت   ،طور  با  و همراه  ها 
است. هیجان عاطفى  و  روحى  در   هاى 

رنگروان میشناسی  سیاه  ها  رنگ  که  خوانیم 
که رنگ سیاه  رز مطلق است. لذا کسیگر منمایان

خواهد نشان دهد که مرزی را ایجاد پوشد، می می 
که این مرز برای چیست، در  کرده است. اما این

های مختلف ممکن، است متفاوت باشد.  موقعیت 
پوشند، برای  گاه لباس سیاه را در ماتم و عزا می

آنآن بین  نشان دهند  فاصله که  عزیزشان  و  ها 
ها را از هم جداکرده است مرز زندگی آن  افتاده و

که نشان دهند که در حریم خانه و  و یا برای آن

    116:  15، ج 1370به نقل از: طباطبائی،  .  2
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داده است که انجام  ای رخها حادثهی آنخانواده

خانواده سایر  که  معمولی  کارهای  از  ها برخی 
اما گاهی    دهند، برای آنان میسر نیست.انجام می 

برای پوشند، نه برای عزا و ماتم بلکه  هم سیاه می 
حریم و  مرزها  کردن  و  مشخص  اجتماعی  های 

این  از  سیاه  با چادر  مسلمان  خانم  حجاب یک 
وقتی که خانمی چادر مشکی به سر    دسته است.

با وقار و متانت تمام قدم به عرصه می  ی  کند و 
می نحوهاجتماع  این  با  پوشش  گذارد،  ی 

به  می  ندارد  خواهد نشان دهد که هرکسی حق 
قدس و خصوصی وارد شود. این  این حریم پاك، م

 نه جای   ؛حریم، حریم حرمت، حیا و احترام است
با  او  واقع  در  بازی.  هوس  و  آلودگی  هرزگی، 
حجاب مشکی و چادر سیاه، بین خود و مردان 

می ایجاد  عاقالنه  مرزی  این  نامحرم  با  او  کند، 
ریشه اما  ظاهری  خود  سیاهی  درون  در  دار 

هرزگی و ابتذال را    ی خواهد نگاه تیز و برنده می 
بشکند و نگذارد در حریم عفاف، پاکی و نجابت  

نامحرمی وارد شود و حرمت او را از بین ببرد.    او
ی حرمت و احترام است.  منزله لذا چادر مشکی به

آداب   مرز  است.  عفت  و  حیا  کرامت،  ادب،  مرز 
می نشان  و  باید است  محدوده  این  در  که  دهد 

به صاح و  نگه داشت  را  بادیدهحریم  ی ب حرم 
نگریست. ادب  و  وقتی    احترام  نیز  روانی  نظر  از 

بیند، دیگر چندان  ی سیاهی را می انسان پارچه
خود کند و خودبهرغبتی به نگاه کردن پیدا نمی 

های روشن چشم  گرداند. نگاه به رنگمی نظر را بر
را    را بردیدن  تمرکز  و  مشاهده  رغبت  و  باز 

می به دوچندان  دکند،  دیدگاه عبارت  از  یگر 
رنگروان رنگشناسی  به  نگاه  تیره، ها،  های 

 رنگی مطلق است، تقریباً ویژه رنگ سیاه که بیبه
 امروز  شناسان روان  برد.ها را از بین می تمام رغبت 

  ینقطه   و  بوده  «نه »  معنای به   سیاه : »گویندمی 
  باید   نگاه  این  با  «است   سفید  یعنی  «بله»  مقابل 
  سیاه   نامحرم  مقابل  در  که  کسآن:  گفت 

 و   بگوید   «نه»  او  به  خواهدمی   واقع  در  پوشد،می 
 واقع  در  پوشد،می  جذاب  رنگ  که  کسیآن

 های نگاه   معرض  در  را  خود  ناخواسته  یا  خواسته
 و  آلودگی  ی وسیله  و  دهدمی  قرار  آلوده  و  هرزه

 در  . کندمی   فراهم  را  جامعه  و   خود  انحراف
  به   سفید»  که  خوانیممی   هارنگ  شناسیروان

  روی  باید  را  داستان  که  ماندمی  خالی  ی صفحه 
 در  که   است   پایانی  نقطه   سیاه   ولی   نوشت،   آن

 . «ندارد  وجود چیزهیچ آن فراسوی 
 همنوایی آهنگ تکوین و تشریع

مدبّر آفرینش که خواهان تداوم نسل بشر است،  
جاذبه تکوین،  و  تدبیر  قلم  به  عقلی،  خود،  های 

جنسی را در آدمیان   –اجتماعی، فطری و زیستی
و حتّی حیوانات و گیاهان به ودیعت نهاده تا در  
شعله  همیشگی  درونی  انجذاب  و  جذب  پرتو 
وجودشان را بر افروخته نگهدارند. خالق هستی 
و  تنها همین جذب  موجودات  دیگر  بقای  برای 
انجذاب را کافی دانسته، ولی برای بقای نسل بشر  

سپاری را نیز از نظر دور نداشته است؛  مسؤولیت  
زیرا بشر چون جانوران و گیاهان نیست که نسل  

جاذبه با  تنها  زیستیوی   و  جنسی  –های 
  از  پس  انسان  نوزاد.  ماند  پایدار  آزاد   ورزی عشق
  نیازمند   درست  پرورش  و  نگهداری   تغذیه،  به  تولّد
 و   زیستی  بهداشتی،  های مراقبت   بدون  و  است

مار مع  اساس،  این  بر .  یابدنمی  حیات  فرصت
گنبد    گونه سرشت، برهستی که نهاد آدمی را آن

این محبوب تشریع  ازدواج  که  نوشت  ترین  گونه 
نهادن کانون تولّد و مهد پرورش بنیادها برای بنا 

هم جذب و انجذاب    تا  .1  و رشد نوع انسان است
به محیط خانواده محدود گردد و هم نسلی سالم  

پ متعادل  انجذاب و  و  جذب  چون  یابد.  رورش 
دهد و لجام گسیخته هرگز به بقای نسل تن نمی

گونه  بیند؛ همان ورزی خود میرا مزاحم عشقآن
شناسد تا آن که نسل ناسالم، پدر و مادری نمی

بخشد استمرار  را  این .  2.  نژاد  انتظار  به  منظور، 
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رود معمار نظام تکوین و تشریع در راه نیل به  می 

ود، به تدبیر و تشریع الزم دست یازد خواست خ
و اسباب رسیدن به آن هدف را تشریع فرماید.  
»حجاب« در شمار این اسباب جای دارد. اینک  
در این نوشتار، با پرداختن به برخی آثار تربیتی  

شناختی این دو پدیده، سودمندی و ضرر  و روان
سازیم تا هرکس خود آفرینی هر یک را هویدا می 

 صمیم گیرد.آگاهانه ت
 حجاب و تاثیر آن بر روح و روان 

پیشرفت وجود  حل با  زمینه  در  سریع  های 
ها، انسان  جسمی  هنوز    مشکالت  پزشکی  علم 

روانی  مشکالت  حل  درخصوص  موثر  گامی 
است،انسان برنداشته  که    ها  است  این در حالی 

نقش    مشکالت روانی عالوه بر زوال آرامش فرد،
های جسمانی نیز  پدیداری بیماری موثری را در  

تواند کند؛ این تقویت حجاب با ایمان میایفا می 
باعث کاهش مسائل و مشکالت روحی و افزایش 

باشد. به  آرامش  جامعه، انسان  از  عضوی    عنوان 
باید تابع ضوابط اجتماعی باشد تا وظیفه فردی 
خود را در برپا کردن آرامش و امنیت در جامعه 

دهد. فلسفه   انجام  از  وجوب یکی  حقیقی  های 
زن،  حجاب، آرامش  از    حفظ  جامعه  مصونیت 

فساد و عمق و معنا بخشیدن به امنیت اجتماعی  
دریایی مواج   با توسعه آن است زیرا نفس آدمی،

خواسته و  تمایالت  مهم از  که  اوست  ترین های 
  امور جنسی و مال و جاه و مقام،   ها به خوراکی،آن

های  شک باالترین خواسته و بدونشود  مربوط می 
گونه که  تمایل به جنس زن است همان  مردان،

  های مرد،در سخنان عرفا آمده بزرگترین خواسته
است. زنان  به  اسالمی    رغبت  پوشش  و  حجاب 

زنان، و  مردان  فردی    برای  کارکرد  از  تنها 
دهی خلقیات برخوردار نیست و فقط برای سامان

 
  32. احزاب، آیه  1

از  آدمیان موثر نمیو ملکات نفسانی   باشد بلکه 
 کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است. 

 آثار فردی حجاب
 امنیت  -1

ها در زندگی روزمرّه خود و در کوچه و  اگر انسان
خیابان، محل کار، تحصیل و حتی داخل منزل 
امنیت نکنند و دائما در ترس و دلهره  احساس 

به  می باشند،  اضطراب  دچار  در تدریج  شوند. 
به ینا زنان  ویژگیمیان  و دلیل  شخصیتی  های 

اجتماعی آسیب موقعیت  بیشتری شان،  پذیری 
نیاز بیشتری به امنیت دارند. زیرا   دارند و طبعاً

در بین جوامع بشری همیشه مردانی وجود دارند 
به  انسانی،  که  صحیح  تربیت  نداشتن  جهت 

سوء  به مورد  را  زنان  تا  هستند  فرصتی  دنبال 
قرارهاستفاده  جنسی  حداقل    ای  یا  و  دهند 

زمینه که  آنمردانی  در  انحرافی  وجود های    ها 
، «1»یعنی بیمار دل هستند   قرآندارد، و به تعبیر  
ترین محرّك جنسی، عنان اختیار  با دیدن کوچک

بی  زنان  به  نسبت  و  داده  کف  از  روا را  حرمتی 
ابراهیم قمی ج    دارند.می  ،  2در تفسیر علی بن 

مسجد  196ص   به  مسلمان  زنان  است:  آمده   ،
خواندند.  رفتند و نماز جماعت را با پیامبر می می 

یا هنگامی  و  صبح  نماز  خواندن  برای  ایشان  که 
 ها بر رفتند، جوانمغرب و عشا از خانه بیرون می 

نشستند و به تعرّض و آزار آنان سر راهشان می 
  سوره احزاب   59پرداختند. در این زمان آیه  می 

عنوان حفاظ در نازل گردید و بر پوشش زنان به 
 مقابل آزار و اذیت دیگران تأکید کرد.

 شخصیّت زن  -2

»شخصیّت، مجموعۀ افکار و عواطف و عادات و 
اخالقیّات یک انسان است و خالصه هرچه به یک 

شود، بیرون از وجود او نیست شخص مربوط می
زن بردن شخصیّت  و شخصیّت اوست. تنها راه باال 
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دانیم. اگر او به حجاب روی آورد،  را حجاب او می

می قوی  او  خانوادگی  ناچار  پایگاه  مردها،  شود. 
شوند به زندگی خانوادگی خود، ارج نهند و به  می 

همسران خود واقعاً توجّه کنند. علوّ شخصیّت زن 
در این است که کمال همسری، مادری و کمال  

برای خود احراز کند. بی  حجاب در  اجتماعی را 
بُعد همسری و مادری، شکست خورده و در بُعد 

شده    های اجتماعی، ابزار و بازیچه و ملعبه فعّالیّت 
خواه است  و  کرده  سقوط  اسالم .  «1ناخواه 

اندازه   هر  زن  که  است  کرده  تأکید  مخصوصاً 
تر حرکت کند و خود تر و باوقارتر و عفیفمتین 

ب نگذارد،  مرد  برای  نمایش  معرض  در  ر  را 
می  افزوده  اشیائی  به .  2شوداحترامش  کلّی،  طور 

شوند و دسترسی به آنها  جا یافت می که در همه 
گیرد، ارزش کمتری دارند. از آسانی صورت میبه

اشیای ذی  بشر همواره  از  سویی،  را  قیمت خود 
نگه می به شیوه دسترس دیگران دور  ای  دارد و 

می  مراقبت  آن  از  زن  خاص  که  اسالم  را  نماید. 
بهای هستی و صاحب شخصیّت کامل  گوهر گران
داند، حجاب را همچون صدف، بهترین انسانی می 

معرّفی   ثبات آن شخصیّت  و  برای حفظ  وسیله 
آنان  است.  و  کرده  آرایش  به  تشویق  را  زنان  که 

زیبایی  نمایش  و  خود تزیین  جسمی  های 
و  می  شخصیّت  فاقد  را  زن  حقیقت،  در  نمایند، 

مارند که باید با تزیین و نمایش شروح انسانی می 
مناسب  زیبایی اجتماعی  منزلت  جسمی،  های 

دست آورد. تجربه نیز این مطلب را  خویش را به
تنها زنان  قبل از ظهور اسالم، نه   ثابت کرده است.

ننگ  دختر  یک  داشتن  بلکه  نداشتند،  ارزشی 
بِاأُلنثَى ظَلَّ  وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ  »آمد:  حساب میبه

ای، . در چنین جامعه«3وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ 
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بی بی  آن  عالمت  که  رواج حجابی  بود،  ارزشی 
داشت. اسالم مقام زن را باال برد و شخصیّت او را 
قانون حجاب،  آوردن  با  و  داد  قرار  تکریم  مورد 
حفظ و دوام این شخصیّت را برای همیشه بیمه 

 .    4کرد
 طهارت روح  -3

انسان موجودی در بعدی است؛ بُعد اول: مادی و 
گانه ادراك  جسمانی اوست که توسط حواس پنج 

کند. و بُعد معنوی وی از طریق روح و عقل و  می 
حال اگر بخواهد اما در عین  کند؛دل ادراك می

قابل   معنوی  راه  از  فقط  برسد  روح  طهارت  به 
که توسط   رسیدن نیست؛ بلکه باید از امور مادی 

توان بدان شود، نیز می گانه ادراك میحواس پنج
و    یافت.دست حجاب  بخواهد  انسان،  اگر  حال 

پوشش را در جامعه در قالب صحیح آن، داشته 
پیدا می  به سالمت روح دست  کند؛  باشد، قطعاً 

کریم نیز بدان تصریح نموده است    قرآنچنانچه  
: »دیده  به مردان با ایمان بگو»و فرموده است که:  

آنان   براى  این  که  ورزند،  پاکدامنى  و  نهند  فرو 
مى پاکیزه  آنچه  به  خدا  زیرا  است،  آگاه  تر  کنند 
اثر حفظ چشم و عفت   .«5است آیه مذکور،  در 

می  پاکیزگی  را  حجاب  و  یعنی دامن  این  داند؛ 
ب که  است  آدمی  روح  طهارت  ی وسیلهه همان 

  آید.حفظ نگاه و حجاب و پوشش بدست می 
 استحکام خانواده -4

هر  نیست  پیوند شک  تحکیم  موجب  که  چیزی 
خانوادگی و سبب صمیمیّت رابطۀ زوجین گردد، 
برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید 
هر   برعکس،  و  شود  مبذول  کوشش  حدّاکثر 
چیزی که باعث سُستی رابطۀ زوجین و دلسردی  

ارزه کرد.  آنان گردد، زیانمند است و باید با آن مب

      35: 1370ر.ك؛ محّمدی آشنایی، .  4
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غیر   از  جنسی  کامیابی  منع  و  پوشش  فلسفۀ 
همسرِ مشروع، از نظر اجتماع خانوادگی این است  
که از لحاظ روانی، همسر قانونی عامل خوشبخت  

که از نظر سیستم  شمار برود، در حالیکردن او به
از  قانونی  همسر  غیرمشروع،  کامیابی  و  آزادی 

دانبان  لحاظ روانی، یک نفر رقیب و مزاحم و زن
رود و در نتیجه، کانون خانوادگی بر  شمار میب

از آثار   شود.گذاری می اساس دشمنی و نفرت پایه
نهاد   استحکام  جوامع،  در  حجاب  رعایت  اوّلیّۀ 

به  کوچکخانواده  مهم عنوان  و  نهاد  ترین  ترین 
اجتماعی است. با رعایت اصل حجاب و پوشش 

و ش از خانواده، حریم زن  بیرون  وهر در محیط 
 شود و خانواده صاحب ثبات خواهد شد.حفظ می 

تحکیم   موجب  خود  حجابِ  با  زنان  بنابراین، 
می  دیگران  و  شخصی  با  خانوادۀ  چراکه  شوند؛ 

به   را  اعتماد شوهرشان  و  اطمینان  حجابِ خود 
می  جلب  خویش  تحکیم  پاکی  باعث  و  کنند 

می تحکیم خانواده  در  آنان  نقش  امّا  گردند، 
ر، بدین لحاظ است که مردان از  های دیگخانواده

محروم   زناشویی  محدودۀ  از  خارج  تمتّعات 
توجّه می  بیشتر  خود  به همسران  طبعاً  و  شوند 
 .  1کنند می 
 سالمت جسمانی -5

اصلی   عامل  که  را  فساد  زمینۀ  حجاب، 
برد و از این های مقاربتی است، از بین می بیماری 

افراد   در سالمت جسمانی  را  نقش خود  طریق، 
ایفا می ج نمایید.  امعه  توجّه  آمار ذیل  به  نماید. 

ها گذشته است،  اگرچه از زمان انتشار آن مدّت 
به  فساد ولی  عوارض  از  یکی  گویای  خوبی 

متّحده می  ایاالت  در  که  تحقیقاتی  طبق  باشد. 
رفته نود درصد مردم این    همعمل آمده، روی به

شوند. از های مقاربتی مبتال میکشور به بیماری 
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عدّها رقم،  بیمارستانین  در  که  رسمی ای  های 
می معالجه  بر  آمریکا  بالغ  نفر    360شوند،  هزار 

های ایاالت متّحده، باشند. از تمام بیمارستانمی 
مقاربتی    650 امراض  به  تنها  بیمارستان 

که معادل یک اختصاص داده شده است، در حالی
ه  ها معالجو نیم برابر افرادی که در این بیمارستان 

پزشکمی  به  خصوصی  شوند،  و  خانوادگی  های 
هزار کودك    40تا  30ساالنه  .  2نمایندمراجعه می

بیماری  اثر  می بر  موروثی  مقاربتی  و  های  میرند 
بیماری  این  از  که  تلفاتی  ایاالت  میزان  در  ها 

می ناشی  امراض متّحده  کلّیّۀ  مجموع  از  شود، 
بنابراین، یکی  .  3مختلف غیر از سِل، بیشتر است 

حفظ   جامعه،  در  حجاب  رعایت  مهمّ  آثار  از 
های مختلف است. در سالمتی و دوری از بیماری 

کشورهایی که حجاب و پوشیدگی زنان در آنجا  
از گسیختگی   ناشی  بیماران  تعداد  بیشتر است، 

رضا امام  است.  کمتر  فرموده  جنسی،  اند:  )ع( 
به  جدیدی  گناهان  بندگان  آورن»هرگاه  د وجود 

نمی  آن  مرتکب  تاکنون  هم  که  خداوند  شدند، 
تازه بهبالهای  میای  تاکنون  وجود  که  آورد 

 «. 4شناختند نمی
 محافظت از عواطف انسانی زن -6

های آشکار بین زن و مرد تفاوت یکی از تفاوت
خداوند   است.  احساسات  و  عواطف  میزان  در 

قوی  را  زن  عواطف  و  احساسات  و متعال  تر 
مرد قرار داده است. نقش این عواطف  تر از  متنوع 

است   حیاتی  و  مهمّ  بسیار  انسان  زندگی  در 
که بدون وجود آن، ادامه زندگی ناممکن  طوری به

تواند به دو جهت باشد: اول شود. این نقش می می 
منبعی مهم و عاملی اصلی برای آرامش و سکون  

 . همان 3
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است زناشویی  زندگی  مسئولیت  1در  دوم  و   .

نش بر عهده زن قرار داده مادری است که آفری
زمانی   مادری  استعداد  مسئولیت  این  است. 

زن  می  روان  و  روح  که  کند  پیدا  فعلیّت  تواند 
فرزندان،   تربیت  با  تا  باشد،  عاطفه  از  سرشار 
عواطف انسانی را به آنها منتقل کند؛ عواطفی که  

به آن نیازمند است و تمام   جامعه انسانی شدیداً
دنیای   مشکالت  و  از  مصائب  بشریت  کنونی 

اینجا توجّه    گیرد.کمبود آن نشأت می  آنچه در 
که   است  این  است،  همیّت  حائز  بسیار  آن  به 
چگونه باید از این منبع بسیار با ارزش حفاظت  
کرد و در رشد و گسترش آن کوشید تا خرابی و  
فساد در آن راه نیابد و نسل بشری متضرّر نگردد؟ 

ین راه را برای اسالم با واجب کردن حجاب، بهتر
حفظ و بقاء عواطف و احساسات با ارزش و انسانی 
زن  در  اگر  که  عواطفی  است.  کرده  تعیین  زن 

نه  شود  تهدید نابود  را  زن  روانی  هسته  تنها 
کند،  کند و او را دچار مشکالت روانی حادّ میمی 

 کشاند. بلکه جامعه انسانی را نیز به نابودی می
 آثاراجتماعی حجاب

   سالمتی روانی جامعه . 1

می باعث  از  حجاب  جامعه  در  جوانان  که  شود 
سالمتی نگاه و سالمتی جنسی برخوردار باشند؛  
در مقابل اگر زن در جامعه از پوشش و حجاب 

آسیب  باعث  نباشد،  برخوردار  به  درستی  رسانی 
  قرآن شود؛ چنانچه در  های مریض می ها و نگاه دل

می  پی»فرماید:  کریم  همسران  شما  ای  امبر! 
تقوا   اگر  نیستید  معمولی  زنان  از  یکی  همچون 

به  پس  کنید؛  هوسگونه پیشه  سخن  ای  انگیز 
نگویید که بیماردالن در شما طمع کنند، و سخن  

بگویید  پیامبر    قرآن  !2شایسته  زنان  به  کریم 
می جدی  معمولی  هشدار  زنان  شما  که  دهد 

نیستید، تقوای گفتاری در جامعه داشته باشید،  

 
  21آیه    روم / .  1

آسیب  چر شما  گفتاری  تقوای  رعایت  عدم  اکه 
شدن  کند و آن برانگیخته جدی به جامعه وارد می

باید پرسید،    طمع در دل بیماردالن است. حال 
هشدار   اینگونه  پیامبرش  زنان  به  خداوند  اگر 

دهد، نسبت به زنان معمولی جامعه ما هشدار می 
حال باید دید، آیا در جامعه ما نیز    نخواهد داد؟!

شود و زنان در بیرون از خانه و  ونه عمل می اینگ
درون اجتماع آیا به وظیفه خطیر تقوای گفتاری  

کنند یا بسا اوقات، نازك صحبت کردن عمل می 
گاهی در   آید؟!شمار می جزء اصول زبان بدن به 

بینیم، خانم کارمند،  سسات می ؤبرخی ادارات یا م
گوید که  ای نازك سخن می گونه ه با ارباب رجوع ب

این صحبت گویا  مهم گونه  وظایف  جزء  کردن 
برای آنکه سالمت   قرآن  خانم کارمند بوده است!

ت را  جامعه  نازك أروانی  عدم  هشدار  کند،  مین 
عنوان یک راهکار روانی مطرح  هسخن گفتن را ب 

کند. و این نوع حجاب، حجاب و عفت کالمی  می 
 شود.نامیده می 

 حفظ نیروی کار اقتصادی . 2

باعث  حجا و  است  کار  نیروی  حفظ  عامل  ب 
کار  می  مسیر  همان  در  هرکس  اوقات  که  شود 

وسوسه  و  شود  دیدنصرف  از  ناشی  ها،  های 
ها از ها و طرّاحی برای به دام انداختنسازی چهره

بین برود. کشاندن تمتّعات غریزی از محیط خانه 
کار   نیروی  کار، سبب خواهد شد که  به محیط 

سرمایه و  گردد  بهگذاری ضعیف  رود.ها  از    هدر 
سویی، نقش اقتصادی حجاب در رعایت پوشش  

مُدپرستی  انواع  برای  را  زمینه  و اسالمی،  ها 
برد. اگر زن خود  های ناشی از آن از بین می رقابت 

ها در جامعه مقیّد نکند و با لباس  را به خودآرایی
پوشش الزم در جامعه  و در حدّ  مرتّب  و  ساده 

بسیار شوند،  آفتظاهر  از  گرفتاری ی  و  های ها 
خودبه مُدپرستی،  از  می ناشی  بین  از  روند.  خود 

   32. احزاب / آیه  2
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لباس  و  آرایشی  موادّ  سنگین  های هزینۀ 

ویژه با تغییر مداوم مُدها، بار مالی  قیمت، به گران
فرسایی بر دوش خانواده و جامعه تحمیل طاقت 

های عالوه، باعث هدر رفتن سرمایهکند و بهمی 
می  ویژه   .1شودجامعه  التفات  با  اسالم  بنابراین، 

کار،  به محیط  در  زنان  پوشش  و  مسئله حجاب 
لذّتمی  از  اجتماع  محیط  ناهنجار خواهد  های 

نیروی   حفظ  برای  را  راه  و  شود  پاك  جنسی 
قدرتمند روحی و جسمی با حضوری معنوی در 

بی  مقابل،  در  بگشاید.  کار  و محلّ  حجابی 
لذّت دادن  باعث سوق  از  های  بدحجابی  جنسی 

در   و  اجتماع  به  خانواده  کانون  و  کار  محیط 
   .  2گردد نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه می 

 های اجتماعیمسئولیّت .  3

»هر فردی در برابر جامعۀ خود مسئول است. این 
زن  شامل  هم  یعنی  است؛  عام  ها مسئولیّت، 

پاره می  مردها.  شامل  هم  و  از  شود  ای 
های زنان به حجاب آنان بستگی دارد. مسئولیّت 

این بار  باشد،  داشته  حجاب  اگر  گونه  زن 
میمسئولیّت  دوش  بر  را  و  ها  و شخصیّت  گیرد 

رود، امّا اگر جامۀ مقدّس حجاب عظمت او باال می 
ها  گونه مسئولیّت را از تن بدرد، از عهدۀ انجام این 

جامعه  های متفاوت  افراد در شبکه .  «3آید برنمی 
می  ایفا  شبکه نقش  شبکۀ  کنند؛  نظیر  هایی 
های مذهبی و مدارس اسالمی که مساجد، هیئت 

نوعی مسیر حرکت آنان برای حفظ هنجارهایی  به
می حجاب  اگر 4باشد مانند  امروزی،  جامعۀ  در   .
ها مسئولیّت اجتماعی نپذیرد،  فرد در این شبکه

  هنجارهای که مربوط به آنها خواهد بود، از بین 
بهمی  فرد  و  از  رود  انحراف  و گاهی  تنبلی  نوعی 

می  دچار  جامعه  متعارف  این هنجارهای  و  شود 
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مسئولیّت  در  نمایان انحراف  جامعه  دیگر  های 
 کند. شود و فرد را از هدف متعال خود دور میمی 
 حفظ استقالل فرهنگی و سیاسی . 4

قالب  در  خود  خاصّ  پوشش  با  اسالمی  جوامع 
سعی   سِتر  یا  فکری حجاب  استقالل  که  دارند 

واقع،  در  کنند.  اعالم  اسالم  قبول  در  را   خود 
آید که استقالل  حساب می»لباس پرچم بدن به 

محسوب  هم  فرهنگی  و  سیاسی  دینی،  فکری، 
همین می  از  و  می شود  نتیجه  جا  این  به  توانیم 

برسیم که تغییر لباس، نشانگر تغییر اندیشه است  
به ایجاد    تبع آن، تغییر در مشی وو  افراد  رفتار 
آنمی  در  که  زیر  شود  کشور  استقالل  صورت، 

ویژه از آن روی که وضع برون،  رود، بهسؤال می 
دهد حکایت از وضع درون آدمی دارد و نشان می 

در  کرده،  رخنه  درون  در  وابستگی  اندیشۀ  که 
مبارزه برای .  «5ظاهر افراد نیز متجلّی شده است 

جدید پدیدۀ  فرهنگی،  در  استقالل  نیست.  ی 
تاریخ بشر، جنگ فرهنگی، همیشه وجود  طول 

به  است؛  برابر داشته  در  فرعون  نمونه،  عنوان 
گفت:    موسی شده،  متوسّل  حربه  این  به  )ع( 
ترسم آیین شما را دگرگون سازد و یا در این »می

نماید! برپا  فساد  از  .  6سرزمین  یکی  بنابراین، 
ظ  های حفظ استقالل فرهنگی و سیاسی، حفراه

های تهاجم فرهنگی،  حجاب است و یکی از جنبه
مبارزه با حجاب بوده است؛ چراکه »حجاب برای  

می  سومی  جهان  با  جوامع  مبارزه  نوعی  تواند 
حساب آید و مانعی بر سَرِ راه مقاصد  استعمار به

شوم آنها باشد. زنان الجزیرای در مبارزات خود با 
ی نشان  خوبقوای مهاجم فرانسه، این مسئله را به 

دادند و ضربۀ خود را به آنان وارد کردند. در واقع، 
بر   کفر  غلبۀ  و  مسلمانند  که  دادند  نشان  آنان 
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ه  اگر حجاب را در جامع.  «1پذیرنداسالم را نمی

اسالمی الاقل از همین دید بنگریم، به این نتیجه  
خواهیم رسید که در تعمیم آن از دید سیاسی  

گرا  اسالمی، حتّی یک ملّی   هباید کوشید. در جامع
به  باید  حفظ هم  و  خود  وطن  استقالل  سبب 

یک   البتّه  که  بپذیرد  را  حجاب  خویش  امنیّت 
به  آنمسلمان  خود  اعتقاد  و  ایمان  را  سبب 

پذیراست. اگر استعمار بتواند عفّت و پوشش را از 
چیز جامعه، از جمله مردان آن را  زن بگیرد، همه

لطه قرار دهد. یکی از  تواند تحت اختیار و سمی 
رموز موفّقیّت اسالمی ایران نیز در همین بود که  

سرعت خود را یافتند و با توسّل به حربۀ  زنان به 
پهلوی   خودفروختۀ  رژیم  مقابل  در  حجاب 

  .  2را به زانو درآوردندایستادند و آن
 آزادی زن . 5

و   زور  رعایت کنند،  را  باید حجاب  زنان  »اینکه 
یۀ مردان نیست تا آزادی آنان را دستوری از ناح

که   است  آنان  شرعی  وظیفۀ  بلکه  کنند،  سلب 
با زنان  کنند.  رعایت  را  در   حجاب  حجاب 

رفتفعّالیّت  و  زیرا ها  آزادترند؛  خود  وآمدهای 
مردان بوالهوس اطمینان دارند که اینها طعمه و ملعبه 

مزاحمت  نمی ایجاد  آنها  بر  کمتر  بنابراین،  شوند. 
»می عفاف  کنند:  مظهر  باحجاب  شده  زنِ  شناخته 

روی، در خانه و خارج از آن مزاحم است و از این
مسئولیّت  و  کارها  دنبال  آزادانه  و  های  ندارد 

این    قرآن.  «3خویش است  به  کریم در دو مورد 
فرماید:  مطلب اشاره فرموده است؛ یکی اینکه می 

زنان » و  دخترانت  و  همسران  به  پیامبر!  اى 
هاى بلند[ خود  ها ]= روسرى جلبابمؤمنان بگو: 

اینکه   براى  کار  این  فروافکنند.  خویش  بر  را 
شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است  
)و اگر تاکنون خطا و کوتاهى از آنها سر زده، توبه 
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است  رحیم  آمرزندۀ  همواره  خداوند   «. 4کنند(؛ 
اسالم،  اُمّ گرامی  پیامبر  همسر  گوید: می سلمه، 

که این آیه نازل شد، زنان انصار موقع  »هنگامی 
سیاه   پوشش  در  را  خود  چنان  خانه،  از  خروج 

پوشیدند که گویا روی سَرِ آنها کالغ نشسته  می 
به خود پوشانده بودند  ای سیاه بود و چون کیسه

حجابی  بنابراین، بی .  «5که سراپایشان گرفته بود
کند،  احمت میها ایجاد مزو بدحجابی، برای زن

امّا هنگامی که اهل حجاب باشند، مزاحمتی بر 
و »  فرماید:آنان نیست. در آیۀ دیگر خداوند می 

خانه دوران  در  همچون  و  بمانید  خود  هاى 
جاهلیّت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید،  
و نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و خدا و  

خواهد د فقط مى رسول او را اطاعت کنید؛ خداون
پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کامالً 

  «. 6شما را پاك سازد
 گیری نتیجه

های حجاب در متون دینی اثبات تقدس و جاذبه
سبب گسترش فرهنگ پوشش و حجاب در بین 
سازی   سالم  و  شد  خواهد  جامعه  مرد  و  زن 
نهادهای اجتماعی بدون توجه به حجاب و فواید 

امک مسئله  انآن  شناسایی  اهمیت  نیست.  پذیر 
شود. حجاب باعث تقویت روحیه معنوی افراد می

نبود الگوهای مناسب برای حجاب سبب انتخاب  
می جامعه  در  بدحجابی  ارائه  الگوهای  با  شود، 

ه  الگوهای معرفتی در باب ترویج حجاب از جمل 
طهارت  امنیت،  مانند:  فردی  سالمت    آثار  روح، 

خانواده و آثار اجتماعی که    جسم، تحکیم بنیان
کار   نیروی  حفظ  جامعه،  روانی  سالمت  شامل 

شود. بنابراین حجاب ... می   اقتصادی، آزادی زن و
ارتباط بین   الهی دانست که سبب  باید رفتار  را 

    59احزاب / آیه  .  4
   517:  16، ج 1370طباطبایی،  .  5
    33. احزاب / آیه  6



 

616 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
فطرت، سیاست و دیانت    فرهنگ و دین، عقل و

 در رفتار انسان شده است.  
 بع منا
 کریم، ترجمه محمدمهدی فوالدوند  قرآن .1
 تا( غررالحکم و دررالکلم، ترجمه: محمدعلی انصاری، مؤسسه دارالکتاب قم. آمدی؛ عبدالواحد، )بی .2
 العرب، قم: نشر ادب حوزه قم. ق( لسان1405الدین، )ابن منظور االفریقی، جمال  .3
 (، حجاب بیانگر شخصیت زن، ناشر: انتشارات ناصر قم، چاپ اول. 1375اشتهاردی؛ محمد محمدی، ) .4
ق(، کشف الغمه فی معرفۀ االئمۀ، تصحیح السید هاشم الرسولی المحالتی، بیروت، دارالکتاب  1401بن عیسی )اربلی، علی  .5

 االسالمی، الطبعه االولی.  
 الصحیح(، تحقیق، احمد محمد شاکر، بیروت داراحیاء التراث،  رمذی )الجامع تا(، سنن الت ترمذی؛ محمد بن عیسی)بی .6
 ( زن در آئینه جالل و جمال، مرکز نشر اسراء، دفتر نشر اسراء، چاپ نهم.  1383جوادی آملی، ) .7
 تا( تاریخ ادیان، قم. حکمت؛ علی اصغر، )بی .8
 محالتی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.   (، نورالثقلین، تصحیح: هاشم رسولی1415حویزی؛ علی بن جمعه، ) .9

 دکتر صبور، آئین بهزیستی در اسالم   .10
 (، اخالق اسالمی، معاونت امور اساتید، دفتر نشر و پخش معارف چاپ سوم.  1380دیلمی؛ احمد و مسعود آذربایجانی، ) .11
 های اسالمی.  شر: بنیاد پژوهش ، ترجمه نیشابوری، ناقرآن الجنان فی تفسیر ال(، روض 1369رازی؛ شیخ ابوالفتوح، ) .12
(، آئین زندگی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، ناشر: دفتر نشر معارف،  1384شریفی؛ احمدحسین، ) .13

 چاپ دوم.  
 اکبر غفاری، نشر صدوق، چاپ اول.  (، من الحضره الفقیه، ترجمه علی 1368صدوق؛ محمد بن علی بن حسین، ) .14
الگوی اجتماعی، پایگاه و نقش زن مسلمان، ناشر: چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ    (،1374صفری؛ فاطمه ) .15

 دوم بهار.  
ی علمیه،  ی مدرسین حوزه ، قم: دفتر انتشارات جامعه قرآنالق(، المیزان فی تفسیر 1417طباطبایی؛ سید محدحسین، ) .16

 چاپ پنجم.  
 ، بیروت: دارالمعرفۀ، چاپ اول.  قرآنالبیان فی تفسیر الق(، مجمع 1406طبرسی؛ شیخ ابی علی فضل بن حسن، )  .17
 البحرین، قم: مؤسسه البعثۀ. ق(، مجمع 1415طریحی؛ فخرالدین، ) .18
شناختی خوشبختی با نگرش دینی، انتشارات بهشت بینش، (، مبانی روان 1383االسالم، )طیبی ناهید و مریم معین .19

 چاپ دوم، پائیز.  
 ، وسایل الشیعه، تهران، کتابفروشی اسالمیه.  ق(1403عاملی؛ شیخ حر، ) .20
 ق(، العین، تصحیح استاد اسعد طیب، انتشارات اسوه، چاپ اول.  1440فراهیدی؛ خلیل بن احمد، ) .21
 ق(، اصول الکافی، بیروت، داراالضواء.  1414کلینی؛ محمد بن یعقوب، ) .22
الزمان)عج( ورامین،  رهنگی مسجد صاحب (، زن زیباترین گل آفرینش، ناشر مرکز علمی ف 1375کوهستانی، صادق، )  .23

 چاپ پنجم.  
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 یقرآنهای تبیین پاالیش زیست محیطی با رویکردی بر آموزه

 
 آمنه شاهنده 

 

 (shahande_a@pnu.ac.ir نویسنده مسئول: ) استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
 

 چکیده: 
تبیین محیط زیست،   .است  زیست  محیط  ٴیکی از مسائلی که در متون دینی اسالم به آن توجّه ویژه شده، مسأله 

های  در آموزه که  طوری بوده به   بشر  اساسی  حقوق  از  سالم،  محیط  به  نیل  هایاهتمام به تأمین سالمت آن، راه
انسان و محیط  برده شده و ضرورت تحصیل آن به توازن ارتباط بین    عنوان یکی از وظایف بشر نام دینی از آن به 

سزایی در پاالیش و  ه )ع( نقش ب  های دینی و دستورات پیامبران و معصومینآموزه   کند.زیست کمک شایانی می 
بروز بسیاری از  موقع آنها از  وی بشر داشته که انجام به ی پیش ردیدها ها و تهپیرایش محیط زیست از بحران

 عنوانبه  زمین  در  انسان  مأموریت  ،قرآن  تعبیر  بهکند.  های متر محیط زیست جلوگیری می مشکالت و فاجعه
  در  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  و  است  خدا  آن  از  اصلی  مالکیت  .است  زمین  آبادانی  و  سازندگی  اهلل برایخلیفه
 زمین   و  آسمان  ،قرآن  آیات   استناد  به.  است  شده  گذاشته  انسان  در اختیار  امانت  طوربه   مأموریت  این  انجام  جهت

  اند.وجود آمده الهی به   عدل   براساس  طبیعت  اجزای  همه  بیهوده و عبث خلق نشده، بلکه  است  آنها  بین  آنچههر   و
.  کنندمی  هدایت خلقت راز کشف  و خدا  شناخت  به را  بشر که  هستند هایی نشانه  و  آیات از زیست محیط  منابع
ی پاالیش و پیرایش محیط زیست را جهت استفاده بهتر و بیشتر بشر از قرآنهای  اده از راهبردهای آموزه استف

 کند. های خداوند فراهم می موهبت 
 

 ی، تبیین، رویکرد قرآن های  کلید واژگان: محیط زیست، پاالیش، آموزه 
 

 مقدمه: 
 ای گستره   چنان  از  آن  اعم  معنای به   زیست  محیط

  و   طبیعت   عناصر  برعالوه   که  است  برخوردار
  شامل   را  انسان  زندگی   کیفیت  مسأله  آن،  تعادل

 مسخرسازی   قدرت  و  استفاده  با  انسان،.  شودمی 
 است قادر خویش آفرینندگی قدرت با و طبیعت

  زندگی   کیفیت  عناصر   با  طبیعت  عناصر  تلفیق  با
  محیط   تفریح،  و  کار  زندگی،  محل  در  خویش
  ضمن   که  بخشد  سامان  خویش  برای   را  زیستی

 و  تاریخی  فرهنگی،  ابعاد  طبیعت،  از  مندی بهره 
  انسانی  بُعد  دهنده شکل که آورد پدید را معنوی 
  بُعد   به  آن  از  است  شایسته  و  بوده  زیست  محیط
مح  شود.  یاد  زیست  محیط  معنوی    ط یسالمت 

فردى اثر    هاى اقت یبر هوش و استعداد و ل  ستیز
در اخالق و منش متأثر از   روى انه یگذارد و ممى 

مح  روى انه یم طوریکه به   .است  ستیز  طیدر 

زم  ساکنان کره  معتدل  داراى    ن،یمناطق 
 سهیخاص هستند که مقا  هاى هیو روح  هاژگىیو

از   ر،یو سردس  ر یبا جوامع ساکن در مناطق گرمس
افزون    ستیز  طیمح  .برخوردارند  ارى یتفاوت بس

در قد و قامت و چگونگى اندام ظاهرى،    ریبر تأث
اند و  فکر  داراى    شه یبر  انسان  رفتار  و  اعمال  و 

(. 82مقدمه ابن خلدون، ص  )  شگرف است  ریتأث
به    38آیه  در    خداوند انعام  تمام سوره  تبیین 

اشاره    قرآننیاز انسان در  مسائل و موضوعات مورد
و   فِ ندیفرمای مکرده  فَرَّطْنا  ما  مِنْ    ی:  الْکِتابِ 

پ  گرید  یجا  در.  ءٍ«یْشَ به    اسالم   امبریخطاب 
:  ندیفرمای م  )ص( همین مسئله را متذکر شده و

عَلَ نَزَّلْنا  تِبْ  کَیْوَ  شَ  اناًیالْکِتابَ    / )نحل  ءٍ«یْلِکُلِّ 
  د یاسالم تأک  تی بر جامع  زین)ع(    امام صادق.  (89

را   ی زیچهر  قرآنخداوند در    :ندیمافریکرده و م
چ  انیب سوگند،  خدا  به  است.  که    ی زیکرده  را 
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کس  ازینمورد تا  است،  نکرده  رها  بوده،    ی مردم 
نازل    قرآناگر فالن مطلب درست بود، در    دینگو

بشر را خداوند   ی ازهایهمه ن  دی شد. آگاه باش ی م
:  3، ج  1342  ، ی ز یالحو)  در آن نازل کرده است

  امام باقر   از(.  113:  1ق.، ج   1411ی  نی الکل،  74
خداوند متعال    شده که فرمودند:  تیروا  زین  )ع(

امت است، در کتابش    نیا  ازینرا که مورد  ی زیچ
نموده    نییرسولش تب  ی فروگذار نکرده است و برا

برا و  دل  ی حدّ  ی زیچهر   ی است  و  داده   ل یقرار 
که از    یکسهر  ی بر آن نهاده است و برا  یروشن

 قرار داده است  یحدّ تجاوز کند، حدّ و مجازات  نیا
توان استدالل یم   . لذا(113:  1.ج1411  .ینیالکل)

ب که  ول  قرآندر    ی زیچهر   ان یکرد  با    ی هست؛ 
ا به  ترب  کی   قرآن  که نیتوجه  و    یتیکتاب 

فرد و جامعه  تکامل    ی است، که برا  ی سازانسان
جنبه همه  ماد  ی معنو  ی هادر  شده    ی و  نازل 
م از »همهی است، روشن  منظور    ز«، یچشود که 

انسان الزم و   تیهدا  ی است که برا  ی تمام امور
ش  است  ی ضرور ج  1379،  ی رازی)مکارم   ،11 :  
پژوهش  (. 361 ا  یروش  در  آن   نیکه  از  مقاله 

کتابخانه  مطالعات  روش  است،  شده    یااستفاده 
 یلیتحل  یف یروش توصبا  بوده که در آن محقق  

زیست محیطی با رویکردی بر    تبیین پاالیش   به
مقاله پس از    نی پرداخته است. ا  یقرآنهای  آموزه
  ی و مطالعات پیرامون زیست محیط  رابطه   یبررس

های  ی بردارشی ف  و  ی ابا روش کتابخانه   هاانسان
بررس   الزم کسب  ی راهکارها  ی به  جهت    الزم 

آن از  بهینه  پرتو    استفاده  ی قرآنهای  آموزهدر 
 .پرداخته است

 زیست  محیط تعریف
شده است از دو کلمه، که    بیترک  ستیز  طیمح

  ست« ی»ز  ی گری و دی  عرب  ی اواژه  ط«ی»مح  یکی
مکان    ی معنابه  ط«یاست. »مح  ی فارس  ی اکه واژه

 ا یاحوال آمده است و آنچه که شخص    و اوضاع و
تغ  ی زیچ منشأ  و  کرده  احاطه  تحول    رییرا  و 

به   باشدی م   ی جا  و  رندهیفراگ   طیمح  یعبارتو 
  : 9  ج  1385،یدشت   ینیحس)  ستا  یآدم  یزندگ
  ست« یواژه »ز  ( 17:  2ج  ، 1،  1386معین)  (219

ح  ی زندگ  ی معنابه ز  اتیو  است    ستنیو  آمده 
حس113:،2ج .1386  ن،یمع( جدشت   ین ی ؛    5ی، 
به 39: سخن،  (.  همه  ستیز  طیمحدیگر   به 

آن  ییهاط محی در  زندگکه  دارد،    انیجر  ی ها 
م   .( 1388.  رشددانشنامه  )  شودی گفته 
و موجودات    یخارج  یکیزیاز عوامل ف  ی امجموعه

را   ستیز  طیزنده که باهم درکنش هستند، مح
رفتار   دهندی م  لیتشک و  نمو  و  رشد  بر  و 

عبارت   ستیز  ط ی مح.  گذارندیم  ریموجودات تأث
دانش   یبیترک که    ی هااز  است  علم  در  متفاوت 

در   یطیو مح  یست یاز عوامل ز  ی ا شامل مجموعه 
مح غ  ستیز  طی قالب    ، یکیزی)ف  یستی ز  ریو 

اسییایمیش زندگ(  بر  که  گونه    ایفرد    کی  ی ت 
  ن ی. امروزه اردیپذیم  ریو از آن تأث  گذاردیم  ریتأث

فعال  فی تعر و  انسان  به  مرتبط   ی هاتیغالباً  او 
از    ی ارا مجموعه  ستیز  ط یمح  توانی و م  شودی م

طب آب،   ن،زمیکره    یعیعوامل  هوا،  همچون 
گ صخره،  غ  اهان یاتمسفر،  را    ره،یو  انسان  که 

م کرد  کنند،ی احاطه    ، ایروانشادن)  خالصه 
 (. 143ش، 1392
 :  یقرآنهای زیست و رویکرد آموزه محیط

جهان شمول و   ینیعنوان داسالم بهدین مبین  
  ر یّمتغثابت و    ی ازها ین  ی تمامنگر، پاسخگوجامع 

ی و  قرآنهای  براساس اصول و قواعد آموزهانسان  
پیامبران   عصر دستورات  هر    ط یمح  .است  یدر 

و متداول آن در عصر حاضر،    جیبا مفهوم را  ستیز
 چیاست که نه در اسالم و نه در هپدیدی  نو  یبحث

م  ی گریدمکتب   اما  است؛  نداشته  توان  ی سابقه 
استخراج کرد؛   ینیآن را از متون د  ازینقواعد مورد

می طوربه ز  کی توان  ی که    یطیمحستیمکتب 
امام  .  (115، ص  1363،  یگرج)  جامع را ارائه کرد 

را    یرکنندگیاستعداد تسخ  ی ری گکار)ع( به   یعل
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پارسا آدم  ییبراساس  که  است   دیبا  یدانسته 
  ت یرا رعاو موجودات زنده آن  ستیحقوق محل ز
عباده و بالده   یاتقوا اهلل ف)ع(: »  یکند. »قال عل

حتّ مسئولون  البهائم«    یفانکم  و  البقاع  عن 
خطبه  )نهج  قطع،  به (.  362:  166البالغه،  طور 

امور  یکی زم  ی از  کمال نه ی که  و  سعادت  ساز 
دن در  مح   ایانسان  داشتن  است،  آخرت    ی طیو 

سالم و امن است؛ که انسان بتواند در پناه آن، به  
 ی کیبپردازد و اصواًل    شیجسم و جان خو  تیترب

با  مهم بشر که حفظ جا   فیاز وظا ن است، جز 
ست.  ین  ریپذامن و سالم امکان  یطیدر مح  ستنیز

سالم، جسم    یداشتن روح  هیسبب، شرط اولن یبد
حاصل    یفقط زمان  زیسالم است و جسم سالم ن

مند  سالم بهره   ستیز  طیشود که انسان از محی م
به  از.  باشد  انسان  جزئآنجاکه  از جهان   یعنوان 

بزرگ  میعظ مجموعه  با  مخلوقات   یخلقت،  از 
در ارتباط    ستی ز  طیو مح   عتیاز جمله طب  گر،ید

او، در گرو   ستهیشا   یاست که زندگ   یهیاست، بد
مناسب روابط با آنها خواهد بود. اسالم در   میتنظ

راهکارها نیا است؛  یاساس  ی باره  داده    ارائه 
  ن یتردر اسالم، جامع .  (223، ص  1378  ،یان)رب
با طب  وهیش  نیترحیصحو    دگاهید و   عتیتعامل 

است ان یب  ستیز  طیمح معظم    شده  )مقام 
  محیط   و  طبیعت   خداوند  .(4ص    ن،یشیپ  ،ی رهبر

 تصرف   حق  انسان  و  آفریده  انسان  برای   را  زیست
  همه   برای  حق  این  و  دارد  راآن  از  استفاده  و

گرجی  )  دارد  وجود  هازمان  همه  در  هاانسان
ص  1363 از115،    توجه جالب  موارد  جمله  (. 
  جنبه   یا  که   هستند  احکامی  اسالم  در  دیگر
  که   اعراف  سوره  85  آیه  مانند   دارند؛   کنندهنهی 
»فرمایدمی    إِصاْلحِها   بَعْدَ   اأَلرْضِ  فِی  التُفْسِدُوا: 

  اصالح   از  بعد  مُؤْمِنینَ؛   کُنْتُمْ  إِنْ  لَکُمْ   خَیْرٌ  ذلِکُمْ
  شما   برای   این  که  نکنید  پابه  فساد  آن  در  زمین

 آیات  برخی  و«  باشید  بوده  مومن  اگر  است،   نیکوتر
  سوره   20  آیه  مانند  هستند  کننده  امر  که  احکام  و

»گویدمی   که  عنکبوت   الْأَرْضِ   فِی  سِیرُوا  قُلْ: 
  نمایید   سیر  زمین  در  بگو  الْخَلْقَ؛  بَدَأَ  کَیْفَ  فَانظُرُوا

  و «  است  بوده  چگونه   خلقت  پیدایش  که  بنگرید  و
  روزی  در  را  زمین  مهم  نقش  که  آیات  از  برخی

 19  آیات  مانند  دهندمی   نشان  مردم  به  رساندن
  فِیها   أَلْقَیْنا  وَ  مَدَدْناها  اأَلرْضَ  وَ: »حجر  سوره  20  و

 جَعَلْنا  و  مَوْزُون  شَیْء  کُلِّ  مِنْ  فِیها  أَنْبَتْنا  وَ  رَواسِیَ
  ما   و  بِرازِقِینَ؛   لَهُ   لَسْتُمْ  مَنْ  وَ  مَعایِشَ   فِیها   لَکُمْ

  ثابتى   هاى کوه   آن  در  و  گستراندیم  را  زمین
 و  رویاندیم  آن  در  موزون  گیاه   هر   از  و  افکندیم

  دادیم   قرار  آن  در  زندگى   وسایل  انواع  شما  براى 
  آنها   به  توانیدنمى  شما  کهکسانى   براى   همچنین  و

 رویاندن  و  باران  نزول  از  بعد  و   «دهید  روزى 
  محل   که  هاباغ   پیدایش  و  هامیوه   انواع  و  گیاهان
  روی  حیوانات  و   هاانسان  روزی   و  رزق  تأمین
 و  گویدمی   سخن  آیات  این  در  هستند  زمین 
 خداوند  احکام،  و  آیات  این  از  بعد  اینکه  ترجالب
  اشاره   زمین   در  ظالمان  وجود  خطر  به   نسبت 

  کننده ویران  کهکسانی   همان  یعنی   کند؛می 
  در   چنانکه  هستند،  آدمیان  نسل و  زیست  محیط

 سَعى   تَوَلَّى  إِذا  وَ: »فرمایدمی   بقره  سوره  205  آیه
 وَ  النَّسْلَ  وَ  الْحَرْثَ  یُهْلِکَ  وَ  فِیها  لِیُفْسِدَ   الْأَرْضِ  فِی
  زمین   بر  ظالمان  کهزمانی   الْفَسادَ؛  یُحِبُّ  ال   اللَّهُ

 مزارع  و  نسب  هالکت  در  تالش  گردند،  مستولی
 این  از  و  «ندارد  دوست   را  فساد  خداوند  و  کنند می 
  و   فساد  خداوند  که   فهمید  توانمی  آیه

  زیست  محیط  و  انسانی  نسل  زمین،  کردنویران
 . است کرده اعالم  حرام را
 ی: قرآنهای های محیط زیست در آموزهمایه بن
  برخورد   اولین  در   آنچه  ،قرآن  آیات   بررسی  در

 قرآن  متفاوت  کامالً  نگرش  نمایدمی  توجه  جلب
  عوامل   و  طبیعی  منابع   منزلت   و   ارزش  مورد  در

  حتی .  است  رایج   تفکرات  با  زیست  محیط
 دیگران  با  نیز زیست  محیط مدافعان و طرفداران

  مرتع،   جنگل،  که  اندالقولمتفق   عقیده  این  در
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 برای  مصرفی  منابع   معادن،  و  آب   وحش،حیات
  نظر  اختالف  تنها.  باشندمی  بشر  نیازهای   تأمین

 آنها   از  برداری بهره  سرعت  و  استفاده  چگونگی  در
  واالتر   بسیار  ارزشی  مجید  قرآن  آنکه  حال.  است
 خلقت  قرآن  تعبیر  به.  است  قائل  منابع  این  برای 

  نبوده   باطل  است  آنها  بین  آنچه  و  زمین  و  آسمان
 آفرید  حقهب  را  زمین  و  هاآسمان  که  است اوست

  شب   رفت و آمد و زمین،  و هاآسمان آفرینش در
 هاهمان  .است خردمندان  هایی برای نشانه روز، و

 کهآنگاه   و  نشسته،  و  ایستاده  حال  در   را   خدا  که
 اسرار   در  و  کنند؛می   یاد  اند،خوابیده   پهلو  بر

  اندیشند؛ می   زمین   و  هاآسمان  آفرینش
! ای نیافریده   بیهوده  را  اینها!  بارالها(:  گویندمی)

  زمین !  دار  نگاه  آتش،  عذاب  از  را  ما!  تو  منزهی
  و  کردیم  زنده  را آن   ما  است،   آیتی  آنها  برای   مرده
  آن  از  که  ساختیم  خارج  آن  از(  غذایی)  های دانه
  ـ   مُحْضَرُونَ  لَّدَیْنَا  جَمِیعٌ  لَّمَّا  کُلٌّ »وَإِن  خورند؛می 

  مِنْهَا  وَأَخْرَجْنَا  أَحْیَیْنَاهَا  الْمَیْتَۀُ  الْأَرْضُ  لَّهُمُ  وَآیَۀٌ
 از  را  زنده   او  .(32-33یس/)  یَأْکُلُونَ«  فَمِنْهُ  حَبًّا

  را  زمین  و  زنده  از  را  مرده  و  آوردمی   بیرون  مرده
 روز  گونه   همینبه   و  بخشدمی   حیات  مردن  از  پس

 »یُخْرِجُ   !شویدمی  آورده  بیرون(  گورها  از)  قیامت
  وَیُحْیِی   الْحَیِّ  مِنَ  الْمَیِّتَ  وَیُخْرِجُ الْمَیِّتِ  مِنَ   الْحَیَّ

  ( و19روم/)  تُخْرَجُونَ«  وَکَذَلِکَ  مَوْتِهَا  بَعْدَ  الْأَرْضَ
 کردیم؛  زنده  را  مرده  سرزمین   باران،  وسیله به

  »وَأَحْیَیْنَا   !است  گونه همین   نیز   مردگان  شدنزنده 
  مخاطبان   (.11ق/ )  الْخُرُوجُ«  کَذَلِکَ  مَّیْتًا   بَلْدَهْ   بِهِ

 اهل   زیست  طمحی   و  طبیعت  مظاهر  بیان  در   قرآن
یَعْقِلُونَ«   لِّقَوْمٍ  لَآیَاتٍ  ذَلِکَ  فِی  تعقل»إِنَّ

مؤمنین»إِن24َّالروم/)   وَالْأَرْضِ   السَّمَاوَاتِ  فِی   ( 
اهل3جاثیه/)  لِّلْمُؤْمِنِینَ«  لَآیَاتٍ فِی  تفکر»  ( 

وَزَرْعٌ  أَعْنَابٍ  مِّنْ  وَجَنَّاتٌ  مُّتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ  اأَلرْضِ 
وَاحِدٍ وَنَخِیلٌ   بِمَاء  یُسْقَى  صِنْوَانٍ  وَغَیْرُ  صِنْوَانٌ 

وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِی اأُلکُلِ إِنَّ فِی ذَلِکَ 
  شنوا  گوش  ( صاحبان4/)رعد  «لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

 بَعْدَ  اأَلرْضَ  بِهِ  فَأَحْیَا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أَنزَلَ  »وَاللّهُ
( 65نحل/)  یَسْمَعُونَ«  لِّقَوْمٍ  آلیَۀ  ذَلِکَ  فِی   نَّ إِ  مَوْتِهَا
  الْأَرْضِ  إِلَى  الْمَاء  نَسُوقُ  أَنَّا  یَرَوْا  »اَوَلَمْ  بصیرت  اهل

  أَنفُسُهُمْ   وَ  أَنْعَامُهُمْ  مِنْهُ  تَأْکُلُ  زَرْعًا  بِهِ  فَنُخْرِجُ  الْجُرُزِ
  تَرَ  »الَمْ َخردمندان  (،27سجده/)   یُبْصِرُونَ«  أَفَلَا
  فِی   یَنَابِیعَ   فَسَلَکَهُ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ   أَنزَلَ  اللَّهَأَنَّ

  یَهِیجُ   ثُمَّ  أَلْوَانُهُ  مُّخْتَلِفًا   زَرْعًا  بِهِ  یُخْرِجُ   ثُمَّ  الْأَرْضِ
 لَذِکْرَى   ذَلِکَ  فِی  إِنَّ  حُطَامًا  یَجْعَلُهُ  ثُمَّ  مُصْفَرًّا  فَتَرَاهُ
و21زمر/)   الْأَلْبَابِ«  لِأُوْلِی   »وَفِی   یقینند  اهل  ( 

  یُوقِنُونَ«   لِّقَوْمٍ  آیَاتٌ  دَابَّۀٍ  مِن   یَبُثُّ   وَمَا  خَلْقِکُمْ
  تفکر،   با  همراه  خدا  به  ایمان  بنابراین  (4جاثیه/)

  و   طبیعت  آفرینش  چگونگی  در  تدبیر  و  تعقل
 و  تخریب  با  تواندنمی  زیست  محیط  مظاهر

 باشد  همراه آن آلودگی
 گیری نتیجه
دستورات آموزه  بر  مشتمل  کریم  قرآن و    ها 

  سوگند   و  است  زیست  محیط   زمینه  در  توصیفی
  نام به  قرآن   های سوره  گذاری نام  طبیعت   عناصر  به

 و  خداوند  نزد  در   آنها  مهم  جایگاه  از  آنها  از  برخی
 های گزاره  .نمایدمی   حکایت  یقرآن  فرهنگ

  محیط   با  انسان  مناسبات  زمینه  در  دستوری 
آموزه در  ارزشقرآنهای  زیست  و  دی  ینی های 

انجام    که   است   طور کامل تبیین و تشریح شده به
در استفاده بهینه از آن یاری    موقع آنها بشر رابه

 و   اعتداء  را  طبیعت  به  تجاوز   کریم  قرآن  کند.می 
 از  محروم  را  متجاوز  و  داندمی   زمین  در  افساد

  معرفی  عذاب  و   غضب  مستحق  و  الهی  رحمت
 محرومیت   و  اخروی   مسئولیت  برعالوه .  کندمی 

  زیست،   محیط  و  طبیعت  به  تجاوز  از  ناشی  وضعی
  حقوق   در  متجاوز  مدنی  و  کیفری   مسئولیت

 های واژه  . است  تأکید   و  شناسایی  قابل   اسالم
  مفاهیم   از  مالکیت،  و  خالفت  آیه،  رحمت،  خلقت،
  محیط   زمینۀ  در  کریم،  قرآن  موضع  کشف  کلیدی 
 کریم  قرآن  .آیدمی  شماربه  آن  حقوق  و  زیست

راهنمای بشریت   که  است  هاییآموزه   بر  مشتمل
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محیط نگهداری  و  پاالیش  و   در  بوده  زیست 

استفاده مطلوب و مناسب از آن   مخلوقات را در
 کند. همراهی می
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 ی قرآن و علمی  دیدگاه از خورشید حرکات

 
 3سید قاسم حسینیو   2، فرشته شهریاری1سیده لیال حسینی کرانی

 

 طلبه سطح سه، مرکز: حوزه ریحانۀ الرسول شهرستان جویبار  -1
 طلبه سطح سه، مرکز: حوزه ریحانۀ الرسول شهرستان جویبار  -2

 ی آملقرآنکریم، قم، دانشکده علوم  قرآناستادیار دانشگاه علوم و معارف  -3
 (abaspour@iran.irنویسنده مسئول: )

 

 چکیده 
 خورشید  از  متعددی   آیات  در   و   کرده  یاد  قسم  نآ  به  قرآن  در   خداوند   که.  است  الهی  هاینشانه  از   یکی  خورشید

  تجربی   علم  طریق  از  توانمی   را  خورشید  حرکات  چگونه  که  آیدمی   پیش  سوال  این  حال  و  کرده  یاد  نآ  حرکات  و
 پیرامون   نجوم  دانشمندان  علم  و  قرآن  در  مشترک  نکات  به  رسیدن  هدف،  پیشرو  تحقیق  در  . کرد  اثبات  قرآن  و

 سوره  38  آیه  ذیل  در   تفاسیر  از  استفاده  با  پردازیم ومی   تحلیلی  توصیفی  صورتبه   خورشید  حرکات  موضوع
  (. 38)  آیه  یاسین  مبارکه  سوره   در  که  رسیدیم   نتیجه  این  به   موضوع  با  مرتبط  مقاالت   و  منابع  و...    و  یاسین

  و   است  حرکت  در  قرارگاهش  در  پیوسته  خورشید:  معنی.  الْعَلِیمِ  الَْعزِیزِ  تَقْدِیرُ  ذَلِکَوَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا  
  سوی به   خورشید  که  شودمی   استفاده  تجری  واژه  از  و  دارد  داللت  خورشید  انتقالی  و  وضعی  حرکت   بر  لمستقر

 وضعی   حرکت  -1  .باشدمی   حرکت  نوع  چند  دارای  و  است  حرکت  درحال  اوست  مقصد  و  منزل  که  معین  سمت  یک
  دورانی  حرکت-3  مشخص  نقطه   سویبه   شمسی  منظومه  همراه  طولی  حرکت  - 2  است  خودش  دوربه   که  خورشید
 . رسید اثبات به قرآن علمی  دیگر معجزه  یک  ترتیب این به .است  آن از جزئی که کهکشانی  مجموعه با همراه

 
 خورشید، متحرک -انتقالی،  حرکت -وضعی،   حرکت: واژه کلید

 

 مقدمه -1
  بر   که  است  آسمانی  کتاب  آخرین  کریم  قرآن

 و  نور  به  را  جهانیان  و  شده   نازل  پیامبر  آخرین
  بلکه،  کتاب  یک  فقطنه  قرآن  کرد.  هدایت  کمال

  . باشد می   پیامبر  صدق  نشانه   که  است،  معجزه  یک
  اسالم   ظهور  اوایل  همان  از  قرآن  اعجاز  رواین  از

  گرفت   قرار  آنها  مخالفان   و  مسلمانان  موردتوجه
  و   فصاحت،:  مثل  مختلف  ابعاد  دارای   قرآن  اعجاز

  پس است.    غیبی  اخبارو    عالی  محتوایی،   بالغت،
  قرآن   انطباق  و  یونان  علوم  با  مسلمانان  آشنایی  از
 نمود.  رخ  هجری   چهارم  قرن   از  که  تجربی  علوم  با

  نام   به   که   پیدا نشد  قرآن  تفسیر  از  جدیدی   نوع
 پی  در  اخیر  قرن  دو  شد ودر  خوانده  علمی  تفسیر

 از   نوع  این  غرب،  در  تجربی  علوم  چشمگیر  رشد
 های   نشانه  از  یکی  خورشید  گرفت.  اوج  تفسیر

  سوگند   آن  به   قرآن  در  خداوند  که   است   الهی
  و  خورشید  از  متعددی   آیات  در  که   است  خورده
  از   بسیاری   لذا  و  است  شده  یاد  آن  های حرکت

  متخصصان   و  نظرانصاحب   و  مفسران
 در)  کردند.  نظر  اظهار  مورداین  در  شناسیکیهان 

 در  که  هستیم  آن  دنبالبه   ما  روپیش   مقاله  این
  آن  انطباق  و  یقرآن   نظر  از  خورشید  حرکات  مورد

 آیات  تفسیر  بین  و  کرده  بیان  را  علمی  مطالب  با
  تفسیر.  (کنیم  بندی جمع  علمی  مطالب  و  مربوطه

  اعجاز   ادعای   ولی.  دارد  هزارساله  سابقه  علمی
.  است  شده   مطرح  اخیر  قرن  دو  در  قرآن  علمی

  علوم   به  قرآن  انطباق   به  هاکتاب  از  بسیاری 
:  مثل  پرداختندمی   آن  علمی  تفسیر   یا  تجربی
  نمونه، تفسیر  تفسیر  البیان،المیزان، مجمعتفسیر
  فکر   هاقرن  تا   هاانسان.  طنطاوی   از  جواهر
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  و  چرخدمی   زمین  دوربه   خورشید  که  کردندمی 

بر   پیچیده   هیئت  اساس  همین  بطلمیوسی 
  است.   جهان  مرکز  زمین   که  بود  شده  گذاری پایه

 حرکت   دارای   خود  خورشید  که  شد  اثبات  بعدها
  چگونه   که  آنیم   درصد  مقاله   این  در  است،   انتقالی 

 حرکات  کریم  قرآن   تفسیری   و   علمی  نظر  از
  قرآن   علمی  اعجاز  و  بود.  منطبق  همبا   خورشید

 . شودمی اثبات
 قرآن  آیات  در خورشید حرکات  -2

 قرآن  در  خداوند  الهی  های نشانه  از  یکی  خورشید
  است  خورده  قسم   آن  به  خداوند  که  است

 متعدد   آیات  در  (1... )شمس،  وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
 لذا  و  است  شده  یاد   آن   های حرکت   به  خورشید  از

  متخصصان   و  نظرانصاحب  و  مفسران  از  بسیاری 
  . کردند  نظر   اظهار  مورداین  در  شناسیکیهان 
  عبارتند   شده   استناد  آنها  به  مورداین  در  که  آیاتی

هُمْ  ﴿  از: فَإِذَا  النَّهَارَ  مِنْهُ  نَسْلَخُ  اللَّیْلُ  لَهُمُ  وَآیَۀٌ 
وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ   مُظْلِمُونَ

الْعَلِیمِ   ]دیگر[   نشانه  »و.  (38- 37)یس،    ﴾الْعَزِیزِ 
 از  پوست[ و  را ]مانند  روز  که  است  شب  آنها  برای 

ومی   بر  آن  فرو  تاریکی  در  آنان  بناگاه   کنیم 
  خود  ویژه  ]سوی[ قرارگاه  به  خورشید  و  روندمی 

لَا  ﴿.  است«  این  دانا  عزیز  آن  تقدیر  و  است  روان
الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ 

فَلَکٍ   فِی  وَکُلٌّ    »نه.  (40)یس،  ﴾یَسْبَحُونَالنَّهَارِ 
  روز   به  شب  نه  و  رسد،  ماه  به  که  سزد  را  خورشید

.  شناورند«  سپهری   در  کدام  هر   جوید  پیشی
وَالْقَمَرَ   َو﴿ وَالشَّمْسَ  وَالنَّهَارَ  اللَّیْلَ  خَلَقَ  الَّذِی  هُوَ 

  آن  »و اوست.  (33)انبیاء،  ﴾کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ
  آورده   پدید  را  ماه  و  خورشید  و  روز  و  شب   کهکسی
  ]معین[   مداری   در  دو  این  از  هرکدام  که  است.

یَجْرِی ﴿.  شناورند« کُلٌّ  وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ 
 رام  را  ماه  و  خورشید  »و  .(2)رعد،  ﴾لِأَجَلٍ مُسَمًّى

 خود  سیر  به   معین  مدتی  برای   هرکدام   گردانید؛
وَالْقَمَرَ  ﴿.  دهند«می  ادامه الشَّمْسَ  لَکُمُ  وَسَخَّرَ 

»و خداوند خورشید و ماه  .  (33)ابراهیم،   ﴾ دَائِبَیْنِ
  به   هستند   حرکت  حالت  که هردو دررا در حالی

 . گردانید« مسخّر مقهور و شما نفس 
 تفسیری  نکات -2

  به   و  است  حق  های نشانه   معرفی  برای   فوق   آیات
  ایمان   یا  و  آورند  ایمان  تا  شودمی  یادآوری  مردم

 کلمه  با  یاسین  سوره  آیات  لذا  گردد. و  تقویت  آن
  رعد   سوره  2آیه  و  شودمی   شروع  ﴾آیۀ لهم ...﴿  و
رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ  ﴿  جمله  با بِلِقَاءِ    که   »امید  ﴾ لَعَلَّکُمْ 

  کنید«   حاصل  یقین   پروردگارتان  لقای   به  شما
 ممکن  »لمستقر«  کلمه  در  »الم«  یابد.می  پایان
 معنای»الی« به  الف: الم  باشد:  معنا   چندبه   است

  است(   روان  در  خود  قرارگاه  سوی به   )خورشید
 معنای به   الم  ب: .  (79،17،1417  )طباطبایی، 

  است(   روان  خود  قرارگاه  در  )خورشید  »فی«
  »تا«   غایت  ج: الم برای .  (1365،184)شهرستانی،

است(   باشد روان  خود  قرارگاه  تا    )خورشید 
به.  (89،  17،1417)طباطبایی،  الم  معنای د: 
.  )خورشید روان است مر قرار خود را(  تأکید باشد 

  است:  شده  قرائت  نیز  دیگری  نحوه  به  فوق  آیه
 و  است   روان  یعنی  ﴾لَهَا  لِمُسْتَقَرٍّ  تَجْرِی  وَالشَّمْسُ﴿

 کلمه.  (1415  ،272،8  )طبرسی،  ندارد  قرارگاه
  میمی،   مصدر  است  ممکن  »لمستقر«  در  مستقر

 آن  معنا  پس  باشد.  مکان  اسم  یا  و  زمان  اسم  یا
  خود  گرفتن  قرار  طرفبه   »خورشید   که   است

 حرکت  گیرد  قرار  که  آنجا  تا  یا  و  کندمی   حرکت
آن  آمدنسر  تا   یعنی  کندمی    زمان   یا  و  اجل 

کنند«  می   حرکت  استقرارش  محل  یا  و  استقرار
 احتمال   این.  ( 1417  ،17  ،89  )طباطبایی،

کُلٌّ ﴿  آیه  وسیلهبه   استقرار(  زمان  یا  اجل  آمدن)سر
مُسَمًّى لِأَجَلٍ  ( 5،زمر/2،رعد/13)فاطر،/  ﴾یَجْرِی 

مسمی«  چرا  شود.می   تایید   آن   جای به  »الجل 
لها«   ادعا  آنکه  مگر  است.   رفته  کاربه  »لمستقر 

  )یس،   ﴾ لَهَا  لِمُسْتَقَرٍّ  تَجْرِی   وَالشَّمْسُ﴿   آیه  که  شود
می 38   تازه   مطلب   به   خورشید  درمورد  خواهد( 
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-2  رعد/-13  )فاطر/   دیگر  آیات  در  که  کند  اشاره

 دوهر  ما  و  خورشید  یعنی  بود.  نشده  ( اشاره5مر/ز
  عالوه  و  دارند  حرکت   زمانی   پایان  و  استقرار  زمان

نیز  پایان  خورشید  آن  بر   کثیر   ابن  دارد.  مکانی 
لها«  مورد  در  خود  تفسیر  در  نیز  دو  »لمستقر 

  مقصود  اینکه  اول   کند:می   مطرح  را  احتمال
 که  الهی  عرش  تحت  یعنی  باشد.  مکانی  مستقر
  سیر  انتهای   مقصود  که  دوم  است.  زمین  نزدیک

 در  فُلک.  (32) الجمیلی،  باشد  قیامت  در  خورشید
  معنای به  فَلک  و  است   کشتی  معنای به   لغت

  با   آن  شباهت  خاطربه   که  است  کواکب  مجرای 
  است   شده  نامیده  فلک  (بودن  شناور)  در  کشتی

اصفحانی،  مفسران   از  یکی.  ( 1332)راغب 
  برآمدن   معنیبه  لغت  در   فلک  کلمه »  :نویسدمی 

  گرفتن   خودبه  دورانی  شکل  و  دختران  پستان
  و   است   مدور  که  زمین  از  قطعاتی  به   سپس   است

  رو  همین از و شده اطالق این دیگر مدور اشیا یا
 «شودمی  نیزاطالق  کواکب  دورانی  مسیر  به

  سید .  (382  ، 18  ،1373  شیرازی،  )مکارم
 اثبات  دلیل   14  ذکر   با  شهرستانی   الدینهبۀ 
 مدار  معنای به  اسالم   در  « فلک»  کلمه  که  کندمی 

  ، 1356  است )شهرستانی،  کواکب  مجرای   و  نجوم
  اصل   در  «سباحت»  ماده  از  یسبحون.  (19
 )راغب   است  هوا  و  آب  در  سریع  حرکت  معنای به

 است  «دأب»  ریشه  از  دائبین .  ( 1332  اصفهانی،
  معنی به   و.  است  «سیر  به  دادن  ادامه»  معنیبه   که

  اصفهانی   )راغب  آیدمی   هم  مستمره  عادت
 :گویدمی   نمونه  تفسیر  صاحب  البته.  (1332،

  چیزی  استمرار  معنی  و  «دئوب»   ریشه  از  دائب
  سنت   و  حالت  یک   صورتبه   برنامه  یک  انجام  در

  نیفتاده   مکان  در  حرکت  دائب  معنی  در  ولی  است
 را  خورشید  تربیتی،  أثر  و  نورافشانی  لذا  و  است

 )مکارم  کند می   دائب  مدلول
 نظر به  اما.  (357،350،10،1373شیرازی،

  اصفهانی   راغب  سخن  به  توجه  با  که  رسدمی 

  است  نکرده  توجه  دائب  معانی  از   یکی  به  ایشان
  هیچ  نمونه  تفسیر  که  هرچند(  سیر  به  دادن  ادامه)

  نکرده   معرفی  مورد   این  در  نیز  را  لغوی   منبع
 است. 

 :تاریخچه -3
 هر  تواندمی   انسانی  هر  که  است  ستاره  خورشید

 از)  آن  روزانه  کاذب  حرکت   و  ببینند   را  آن  روز
  را   انسان  توجه  همیشه(  مغرب  و  مشرق  طرف

 هاقرن  هاانسان  که   .است  کرده  جلب  خودبه
 زمین  دور  به  خورشید  که  کردندمی  فکر  فکری 

بطلیموسی  هیئت  و  چرخدمی    نیز   پیچیده 
  زمین   که  بودشده   گذاری پایه  اساس   برهمین

  ساکن   را  زمین  کره  بطلیموس  .است   جهان  مرکز
  : گفتمی   او  بود  پنداشته  کرات  کلیه   مرکز  و

 کره   و  فراگرفته  آب  را  زمین  سطح  از  چهارم»سه
  کره   و  کرده  احاطه  آب  و  خاك  مجموعه  به  هوا
 کره  را  آتش  و  گرفته   میان  در  آتش  کره  را  هوا
  ماه   به  خود  جز  را  )فلک قمر  دارد  آغوش  در  قمر

 عطارد  افالك  پس از فلک قمر  نیست( و   ستاره 
هر   ترتیببه   زحل  مشتری   مریخ  شمس  زهره

 به  یکهر   و  است  محیط بر فلک قبلی  فلک بعدی 
 شود.می   نامیده  آن  نامبه  هم  که است   ستاره  یک
 است  ثوابت  فلک  یا  هشتم  زحل کره  فلک  از  پس
کواکب  که آن   پیکر   بر  میخ  مانند  ثابته  جمیع 

است نهم  از  پس  و  کوبیده  کره  فلک   یا  هشتم 
  ترتیبی  به  هشتگانه  افالك  تمام  که  است  اطلس

  که   پیازی   )مثل  دارد  جا  آن  شکم  در  شد  ذکر  که
 از  خالی   مزبورفلک    هستند(  همدیگر  بر  الیهالیه

 یک  در  و   است  نامحدود  قطر   دارایی  و  هاستاره 
 گرد  به  درجوف آن است  افالکی  کلی  با  روزشبانه 
 قرن  هفده  بطلیموسی  هیئت .  چرخد« می   زمین 

 کوپرنیک  آن  از  پس   و  کرد  حکومت  و  بشر  بر فکر
 را  کوپرنیکی(  )هیئت  جدید  هیئت   م(1944)

 خورشید   دوربه  زمین  آن  اساسبر  که  داد  ارائه
 ایدایره  را  چرخش  شکل  ولی  چرخید.می 
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  شکل   م(1650)   کپلر  او   از  پس  که  دانستمی 

 کشف   را  خورشید  دوربه   زمین   گردش  بیضوی 
  گالیله   توسط  نفر  دو  این  عقیده  سپس  و  کرد

  نظام   پس  آن  از  و  گردید  مدلل  و  مستقر  ایتالیایی
 شد  گذاری پایه  نوین  صورتبه   شمسی  منظومه

،  )عطارد  چرخدمی   خورشید  دوربه  سیارات  که
  ، اورانوس  ،زحل  ،مشتری   ،مریخ  ، زمین  ،زهره

اخترشناسان    عقیده  هنوز  ولی  پلوتون(.  و  نپتون 
  که   بود  آن  بر  گالیله(  کوپلر،  کوپرنیک،  )حتی

 اینامه   ادعا  در  است. حتی  ایستاده  ثابت  خورشید
  متهم   را  او  شد  قرائت   دادگاه  در  گالیله  علیه   که

به   اعتقاد  خورشیدبه  کتاب    سکون  )برخالف 
می متحرك  را  خورشید  که  دانست( مقدس 

 کردند و او حاضر نشد حرکت خورشید را بپزیرد 
  که  شد روشن  جدید عصار در ( اما590)کوستلر،
  حرکت  اول   است:  حرکت   چند  دارای   خورشید

  خود   دوربه   بار  یک  روز  5/25  هر  که  وضعی
 آسمان  جنوب  از  انتقالی   حرکت  دوم  چرخد.می 
  کیلومتر   5/19  ثانیه  هر  کهآن  شمال   سوی به

  سوم   و   کند.می   حرکت   شمسی  منظومه   با  همراه
 در  کیلومتر  225  سرعت  با  که  انتقالی  حرکتی

  این   در  که  گردد.می   کهکشان   مرکز  دوربه   ثانیه
 خود  همراهبه   را  شمسی   منظومه  نیز  حرکت

 خورشید  برای   البته .  (347،1344برد. )روسو،می 
نیزگفته  های حرکت   نکات   در  که  شده   دیگرین 
 کنیم. می  اشاره علمی

 علمی  اسرار -4
  مفسران   خورشید  حرکت  به  مربوط  آیات  درمورد

 قدیمی:   مفسران   اول:  اند:شده   گروه  دو  قرآن
از دیر زمان در پی فهم آیات   کریم  قرآن  مفسران
  طرفی   از  ولی  بودند  خورشید  حرکت  به   مربوط 
  افکنده   سایه  جهانیان  بطلمیوسی بر   هیئت  نظریه

 مورد  )در  قرآن  آیات  ظاهر   دیگر  طرف   از  و  بود
 خودشان(   خاص  مدار  در  زمین   و  خورشید   حرکت
 از  برخی  لذا  تافت ونمی بر  را  بیطلمیوسی  هیئت

 خالف  توجیه  با  تا  شدند  آن  درپی  مفسران
  و  بطلمیوسی  هیئت   با  را  قرآن  آیات  ظاهری،
روزانه  حرکت   کنند.   سازگار  خورشید  کاذب 
  را   خورشید  حرکات  تفسیرش  در  ق(310)  طبری 

 را   خورشید  استقرار  محل  روزانه  حرکت  همان  بر
 داند می   غروب  در  منازل،  دورترین
طبرسی مفسر گرانقدر  .  (6و5،  23،1393)طبری،

استقرار   گوید:می   ق(548)م  شیعه »درمورد 
است:  قول  سه    خورشید   کهاین  اول:  خورشید 

  برسد   پایان  به  دنیا  اینکه  تا  یابدمی  جریان
 استقرار  محل  که  است  این  معنای به   بنابراین

  معینی   زمان  برای   خورشید  اینکه  دوم:  ندارد.
 اینکه سوم:   کند.نمی  تجاوز آنجا از و دارد جریان

  تابستان   و  زمستان  در  خود  منازل  در  خورشید
  پس  نماید.نمی  تجاوز  آنها  از  و  کندمی   حرکت
 استقرار  محل  خورشید  هبوط  و  ارتفاع  همان

)طبرسی، .  (425،424،8،1415اوست. 
 ﴾ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ﴿  آیه:  مورد  در  شهرستانی 

  شنا   کهحالی  در  یک  »هر  نویسد:می   (40)یس،
  هیئت   با  آیه  این  ظاهر  که  گفتم  مکرر  و  کند«می 

  حرکت  هیئت  آنبنابر  زیرا  آمدنمی   راست  قدیم
 از  و  است   ممتنع  فلک  در  جسم  در  کوکب

کرده   مجاز  بر  هم   را  آیه  ظاهر  قدماء  جهتاین
  و   گرفته  حرکت  مطلق  معنیبه  هم  را  سباحت

 فلک   با  ای ستاره   هر  که:  است  این  مقصود  اندگفته 
  است   حالی  در  این  .کند«می   بالتبع حرکت  با  خود
  در  خورشید  یعنی  دارد  )در(  »فی«  آیه  در  که

  آیه   مورد  در  نیز   و  است.  شناور  مدار  و  فلک
تَجْرِی﴿   نویسد: می  (38)یس،  ﴾وَالشَّمْسُ 

 که   را  حرکتی  کرده  احتجاج  آیه  دین  به  متقدمین
 متعلق  شودمی   مشاهده   آفتاب  غروب  و  طلوع  از
 کلمه  معنای   در  ولی  اند.دانسته  خورشید  جرم  به

  عقیده   اختالف  و  اضطراب  دچار  »مستقر«
  تا   کندمی   سیر  آفتاب  اندگفته   برخی  اند.شده 

 آن  الزمه  )که  است  حمل  برج  را  خود  مستقل 
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  معنا  این  و  حمل است  برج  در  خورشید  سکون
  حرکت   شمس  اندگفته   برخی  و.  است(  باطل

از  خود  فلک   در  کنندمی    قدیم   هیئت  نظر  )که 
)شهرستانی،  باطل .  (1356  ،883  ، 185  است( 
 در  نیز   نمونه  تفسیر  صاحب   که  است   این  عجب
یَسْبَحُونَ﴿  آیه  تفسیر فَلَکٍ  فِی  ( 40)یس/  ﴾کُلٌّ 

  حرکت   همین  مقصود  که  دهدمی  احتمال
یابر   خورشید ما  حس  ظاهری   حرکت  حسب 

 در  احتمال را  آن   و  باشد  دید[  خطای   و  ]کاذب
نمی   و   رودمی   دیگر  احتماالت  کنار   کند. ردّ 

  آیات   شمارش  مقام  در  آیات  این  کهدرحالی
 نشانه  و  آیه  تواندنمی  کاذب  حرکت  و  خداست

)مکارم  الهی   - 386  ،18ج1373  شیرازی،  باشد 
389)  . 
 :جدید نظران صاحب  و  مفسران :دوم
  دور به   زمین  حرکت  جدید،  هیئت  در  آنکه  از  پس

  خورشید  چندگانه  های حرکت  سپس   و  خورشید
  خورشید   حرکت  به  مربوط  آیات  رسید  اثبات  به

  متخصصان،   و  کرد  پیدا  جدیدی   معنای 
 مورد این  در  قرآن  مفسران  و  نظرانصاحب 

 هایبرداشت   و   کردند  متفاوتی  اظهارنظرهای 
 هابدان   که  آوردند،  عملهب  فوق  آیات  از  زیبایی
 کنیم: می  اشاره
  درون   در  خورشید  انتقالی  حرکت  -1-4

 (طولی حرکت)شیری  راه کهکشان
  اشاره   از  پس  شیرازی مکارم  اهللآیت  معاصر  مفسر

 :نویسد« می 38/،یس، »تجری  تفسیرهای  به
 همان   فوقآیه    برای   تفسیر  جدیدترین  و  »آخرین

 آن  و  کردند  کشف  دانشمندان  اخیراً  که  است
 در  شمسی  منظومه  مجموعه  یا  خورشید  حرکت
  و   معین  سمت  یک  سوی به   ما  کهکشان  وسط
  اند،نامیده   (وِگا)   ستاره   آن را  که  دوردستی  ستاره 

  به   اشاره  را  »جریان  دیگری   جای   در  و  باشد«می 
)مکارم   داند«می   طولی  حرکت

  این   در  تذکر:.  (388و382،  18،1373شیرازی،

 معنایبه  را  لها«  »لمستقر  »الم«در  به  باید  معنا
  قرارگاه   سوی به  »خورشید  :یعنی  بگیریم  »الی«

همانگونه  جریان  خود  از  برخی  که  دارد« 
 سلیمان)  اندکرده  تصریح  آن  به  عرب  نویسندگان

  حرکت   اینکه  از  پس  نظرانصاحب  از  یکی.  (35
 5/19  را  آسمان  شمال   سوی به  جنوب  از  خورشید
  سوره  2 آیه به ادامه در داندمی   ثانیه در کیلومتر 

  خورشید   حرکت  درمورد  ابراهیم  سوره  33  و  رعد
(  36  و  25  و  26  ، 1370  )نوری،  جویدمی   استناد

 کلمه   مورد  در  معاصر  نویسندگان  از  دیگر  یکی
:  نویسدمی   ﴾تَجْری لِمُسْتَقَرٍّ لَها﴿  آیه  در  »مستقر«

 حرکت  همان  شاید  قرارگاه  سوی به  حرکت  این
  نجوم   که علم  باشد   وگا  ستاره  سوی به   خورشید

 معجزه  را  آن  سپس  و  است   پردهی پ  بدان  امروز
(  26-25،  1377  نجفی،)  داندمی  قرآن   علمی
  و   شمس  جریان  کهآن  از  پس   طباطبایی   عالمه
  »اما  فرماید:می   داند،می   خورشید  حرکت  همان

  کند می   حکم   علمی  ابحاث  آنجاکه  تا  علمی   نظر  از
  یعنی   است(  حس)  برعکس  درست  قضیه 

 دور  به  زمین   بلکه  گرددنمی   زمین  دور  خورشید
  که   کندمی   اثبات  نیز  و  گرددمی   خورشید
  هستند   آن  پیرامون  که  سیاراتی  با  خورشید

.  دارند«  انتقالی   حرکت   (نسر ثابت)  ستاره   سوی به
 را   خورشید   حرکت  شهرستانی   الدینهیۀ   سید

ران  ایستاره   طرفبه  »جاثی« معرفی   راست  بر 
  مجموعه  طرفبه  راآن  دیگر  جای   در  و  کندمی 

 اشاره  را  »تجری«  کلمه  و .  داندمی(  هرکیل)  نجوم
 داندمی   خورشید  انتقالی  حرکت  به

 در   طنطاوی .  (181،1356)شهرستانی،
 انواع  در  ای مقدمه  ذکر  از  پس  نیز  الجواهرتفسیر

 مجموعه  و  خورشید  حرکت  در  را  فوق  آیه  حرکات
  کندمی  حمل(  کوکب )  ستاره  یک  دور  به  او  همراه

 های حرکت  مورد  در  طوالنی  مطالبی   سپس   و
  به   ربطی   که  دهدمی ...    و  هااتومبیل  هواپیماها

 ( 172،9 )طنطاوی جوهری، ندارد آیه تفسیر
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 با   همراه  خورشید  انتقالی  حرکت   -2-4

 (  دورانی حرکت) کهکشان
تَجْری  ﴿  آیه  مورد  در  شیرازی:  مکارم  اهللآیت

لَها »و40)یس،  ﴾لِمُسْتَقَرٍّ   در  آنها  از  هرکدام  ( 
یکی    :دهندمی   احتمال  دو  شناورند«  خود  مسیر

ظاهری   حرکت  یا  ما  حسب  به  خورشید  حرکت
 حرکت  اثر  در  که  خورشید  روزانه  کاذب  حرکت]

  این   مردم  عرف  و  شودمی   دیده  خطا  به  زمین
: دوم  .[ دهندمی  نسبت  خورشید  به  را  حرکت
 خود  فلک  در  خورشید   بودن  شناور   از  منظور
 با   همراه  و  شمسی  منظومه  با  همراه  آن  حرکت

  چه   باشدمی   داریم  قرار  آن  در  ما  که  کهکشان
  شمسی   منظومه   که   است   شده ثابت  امروزه  اینکه

  خود   دوربه   که  است  عظیمی  کهکشان  از  جزئی  ما
 فِی﴿  پایان، این آیه  در  و  .است  گردش  حال  در

اشاره  (40  )یس،  ﴾یَسْبَحُونَ  فَلَکٍ   حرکت   به   را 
  هیئت   برخالف  که  داندمی   خورشید  دورانی

  گفته   سخن  قرآن  نزول  زمان  در  حاکم   بطلمیوسی
  قرآن   از  دیگری   علمی  معجزه  ترتیببدین   و  است

،  18،1373  شیرازی،  )مکارم  رسدمی   ثبوت  به
  آنکه   از  پس  نیز  نظرانصاحب   از   یکی.  (36و35

  سال   میلیون   200  هر  و   خورشید  دورانی  حرکت
  مرکز  دوربه   ثانیه  در  کیلومتر  225  سرعت  با  یکبار

  سوره   33  و  رعد  سوره  2  آیه  به  داندمی   کهکشان
  استناد  خورشید  حرکت  اثبات  برای   ابراهیم

  دکتر .  (36  و  35،  1370،26  نوری، )  جویدمی 
  و   انبیا  سوره  33  آیه  به  استناد  با   بوکای   موریس

  نتیجه   ﴾یَسْبَحُونَ  فَلَکٍ  فِی  کُلٌّ﴿   یس  سوره  40
 روی   خورشید  که  کرده  تصریح  قرآن  که  گیردمی 

  مطلب   این  کهحالی  در  کند.می  حرکت  مداری 
  پیامبر   عصر  در  هیئت بطلمیوسی رایج  برخالف

نظربطلمیوس    که این  »با  گوید:او می  .بود  )ص(
  بود   گرایش  مورد  هم   )ص(  اسالم  پیامبر   زمان  در
  سپس  و.  خورد«نمی  چشمبه   قرآن  جای هیچ  در
 فرانسه زبان  به  قرآن  غلط  های ترجمه  به اشاره  با

  میله  آسمانی،  کره)  مغشوش  معنای به  را  فلک  که
  حرکت   توانستندنمی  چون  اندآورده  (آهنی

 اولین  گویدمی   کنند،  تصور  را  خورشید  دورانی
»فلک«   کلمه  فرانسوی   زبان  به  که  قرآن  ترجمه

»مدار« (  حمیداهلل)  ترجمه  کرد  ترجمه  را 
،  1365  )بوکای،  بود  پاکستانی   دانشمند

 مورد  در  شهرستانی   هبۀالدین  سید .  (216و215
قول)  شمسی  منظومه  و  خورشید   حرکت  از 
  اتباع  همه  با  »خورشید  :که   کندمی   نقل (  برخی
 است  ثریا در که ای ستاره ترینروشن  دوربه خود
  زبان   به  ستاره  آن  نام  و  چرخدمی 

الثریا«   عربی»عقد  زبان  به  و  فرنگی»الکبوتی«
 قرآن ال)  مثل  نویسندگان  از  دیگر  برخی  و.  است«

)حب  عبدالرزاق  ،(الحدیث   العلم  و   النبی، نوفل 
همین1991،178  آیات  به  را  دورانی  حرکت   ( 

  مصباح   استاد.  اند:داده   نسبت(  40/یس)  قرآن
  : نویسندمی   (40/یس)  فوق  آیه  طرح   با  نیز  یزدی 

  در   اجرام  که  داندمی  دریایی  چون  را   فلک  ،قرآن»
  منظور   که  شناورند، پیداست  و  دارند  حرکت  آن

  کنندمی   حرکت  آن  در  اجرام  این  که  است  فضایی
  کند. می   تعیین  فضا،  آن  در  را  حرکتشان   مدار  و

  حرکت   فلک:  گفتندمی   قدماء  که  آنچنان   نه
ومی    ابتدا   از  قرآن  ثابتند.   فلک  در  آنها  کند 

  است   دانستهمی  مربوط  را  قدیم  فلکیات«   »فرضیه
 اجرام   که  برد  استفاده   توانمی   آیه  این  از  پس

  که   است  چیزی   این  و   حرکتند  در  همه  علوی،
یزدی،می   اثبات  جدید  نجوم )مصباح   کند« 

 آیه  ظاهر  که  رسدمی   نظربه :  تذکر.  (1367،252
  یک   در  خورشید  حرکت) دوم    معنای   موقع  همین

 فِی  کُلٌّ﴿  یهآ  ذیل  جمله   به  توجه  با  که  است(  مدار
 . شودمی  تایید ﴾یَسْبَحُونَ فَلَکٍ
 : خود دوربه خورشید وضعی  حرکت -3-4

 آن  دیگر  بعضی  :است  مدهآ  نمونه  تفسیر  در
  کره  وضعی  حرکت  به  اشاره  را(  38/یس- تجری )

 طوربه   دانشمندان  مطالعات  زیرا  انددانسته  آفتاب
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  گردش   خود  دوربه   خورشید   که  کرد  ثابت   قطع
  که   دهندمی   توضیح  پاورقی  در  سپس   و  کند«می 

لها«   »لمستقر  در   »الم«   تفسیر  این  برطبق
شیرازی،  است(  در)»فی«    معنای به  )مکارم 

  معنا   صورتاین  در:  تذکر.  (1373،18،382
»خورشیدمی   اینگونه   خود   قرارگاه  در  شود: 
 خود  دور]به.  چرخد«می   خود  دوربه  دارد  جریان

 کتاب  در  نیز  سلیمان  محمد  احمد  چرخد[.می 
  13  عربی  در  الم  کلمه  گویدمی   علم   اهل  و  قرآنال

 (الم)  اگر  که  دهدمی   توضیح  سپس  و  دارد  معنی
را   خورشید  وضعی  حرکت  باشد  »فی«  معنای به

  انتقال  حرکت  »الی« باشد  معنای به  رساند اگرمی 
 این   گویدمی   سپس   و  رساندمی   را  خورشید

 »لمستقر  کلمه  یک   که  است  قرآن  بالغی  معجزه
  )سلیمان،  رساند  می  همبا  را  علمی  معجزه  لها« دو

  عالمه  نیز  شهرستانی  هبۀالدینسید  .  (36  و  35
غیر    و(  حسین  محمد  )سید  شهرستانی  مرعشی

 »مستقر«   کلمه  اندداده  احتمال  که   کندمی   نقل  او
»فی«  معنیالم به حرف  و استقرار محل  معنیبه
  )شهرستانی،   باشد  آفتاب  وضعی  حرکت  مقصود  و

  از   پس  نیز  نظرانصاحب   از  یکی.  (186،1356
  یک   روز  5/25  را  خورشید  وضعی  حرکت  آنکه

 سوره  2  آیه  به  کندمی   معرفی  خود   دوربه   مرتبه
 حرکت   اثبات  مورد  در  ابراهیم  سوره   33  و  رعد

 )نوری،  جویدمی   استناد  خورشید
  نیز  نظرانصاحب  از  دیگر  یکی.  ( 36،35،26،137

  »لمستقر«   کلمه  در  الم  است   ممکن  اینکه  ذکر  با
 به  اشاره  را  آن  باشد  »تاکید«  یا  »فی«  معنای به

  )زمانی،   داندمی  خورشید  وضعی  حرکت
34،1350) . 

 : معین زمان تا  خورشید حیات ادامه -4-4
جْری یَکُلٌّ ُ﴿  آیه  مورد  در  نظرانصاحب   از  یکی

  ماه   و  خورشید  از  ( »هریک2)رعد،  ﴾لِمُسْتَقَرٍّ لَها
دهند« می  ادامه  خود  گردش  به  معین  زمان  تا

  و   خورشید  کهاین  از  مقصود  »ظاهراً  :نویسدمی 

  دهند می  را  خود  گردش  به  معینی  زمان  تا  ماه
  این  که  رسید  خواهد  فرا  زمانی  که  است  این

 قیامت  روزآن  و  خاموش گردد   آسمانی های چراغ
  سید   معنارا  همین.  (35،1370  )نوری،  است«

وَالشَّمْسُ  ﴿  آیه  مورد  در  شهرستانی  الدینهبۀ 
لَهَا لِمُسْتَقَرٍّ    و   پذیردمی   ( 38  )یس،  ﴾تَجْرِی 

 آفتاب  انتقالی  حرکت  جریان   از  »مقصود:  گویدمی 
زمان    »مستقر«  از  مراد  و  فضا  اعماق  در  است

  چنین   معنا  و  استقرار  مکان  نه   است  استقرار
  باید  کههنگامی   تا  کندمی   حرکت  آفتاب  شود:می 
  صورت این  در:  تذکر.  قیامت«  روز  یعنی  گیرد  قرار

 .اندکرده   معنا  زمان   اسم   آگهی  در  را  »مستقر«
 تواندمی   »خورشید  :نویسندمی   جدید  فیزیکدانان

عمر  از  هم  بدرخشد  سال  میلیارد  10  تا  این 
است.   سال   میلیارد  پنج  طوالنی گذشته    آن 
  خود  زندگی  راهنیمه   در  خورشید  اکنون  بنابراین

 .(20-21،  1370)اوبالکر، دارد« قرار
 :خورشید درونی حرکات  -5-4

آیه    که  رسدمی   نظربه در  »تجری«  کلمه 
  ( معنای 38 )یس، ﴾وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴿

  و  »تحرك«  کلمه  بین  یعنی  بدهد  نیز  را  دیگری 
 کلمه  اینکه  آن  و  هست  تفاوتی  »تجری«
  حرکت   مثل  رساندمی  را  حرکت  فقط  »تحرك«
رو   و  ولی زیر  رود.می  عقب  و  جلو  به  که  اتومبیلی

 مایعات  مورد  در  »تجربی«  کلمه  اما   شود.نمی
  عالوه   حرکت  هنگام  در  که  رودبکارمی   آب  مثل

 هم  سر  بر  و  شودمی  هم  رو  و  رفتن، زیر  جلو  بر
  که   اندکرده  کشف  دانشمندان  امروز  خورد.می 

  و   طولی  انتقالی  وضعی،  حرکت  برعالوه  خورشید
  هست  هم  دیگر  حرکت  یک  دارای   دورانی  انتقالی 

  ایهسته  انفجارات  دائما  خورشید  درون  کهچرا
  را تولید   گرما  و  نورانی  انرژی   تا  گیردمی  صورت

 انفجارات  همین  باشد. و  ما  بخشکند و روشنی 
  خورشید   داخل  مذاب  مواد  شدن  رو  و  زیر  باعث
 شودمی  پرتاب  بیرون  به  کیلومترها  تا  گاه  و  شده
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 خورشید  دیگر  عبارت  به.  (20،1370)اوبالکر،

  دارد   جریان  آب  مثل  بلکه  کندنمی  حرکت  وقت
رو  و و  زیر  لطافت  و  شود.می  دائمأ    تعبیر  این 

  شده   صادر  تواندنمی  وحی  طریق  از  غیر  یقرآن
 را  قرآن  علمی  اعجاز   است  ممکن  رواین  از  و  باشد 

  که   شود  گفته  است  ممکن  اینجا  در:  تذکر  .برساند 
  در   که  قرآن  در  واژه »تجری«  کاربرد  به  توجه  با

خورشید  حرکت  مورد و    رفته   کاربه  هردو  ماه 
)فاطر/ وَسَخَّرَ ﴿  (29لقمان/-5زمر/  -13است 

مُسَمًّى لِأَجَلٍ  یَجْرِی  کُلٌّ  وَالْقَمَرَ    در   ﴾الشَّمْسَ 
  است   نشده  تشکیل  مذاب  مواد  از  ماه  کهحالی
  بودن مذاب  معنای به  تجری   واژه  همیشه  پس

نیست.    جریان  به  متعلق و خورشید(  آب  )مثل 
 فضا  موارد  این  در  که  است  کنایه  تعبیر  این  بلکه

ماه    که  است  گرفته  نظر  در  اقیانوسی  یک  مثل  را
  هستند.   شناور  آن  در  کشتی  یک  مثل   و خورشید

 معنا )شناور   یک  بر  قطعی  داللت  واژه  این  از  پس
  از   ندارد  خورشید  مورد  در  بودن(  مذاب  یا  بودن
 را   قرآن  علمی  اعجاز  که   گفت   تواننمی  رواین

نظران صاحب  از  برخی:  دیگر  تذکر  .کندمی   ثابت
  سوره   36  آیه  طرح  با   )دکتر السید الجمیلی( نیز

  700  را  شمسی  منظومه   و  خورشید   حرکت  یس
 را  حرکت   نوع  ولی  اند. دانسته  ثانیه   در  کیلومتر 
  مرکز  دور  به  دورانی  که  اندنکرده   مشخص
 الجمیلی، )سید   است  مستقیم   یا  کهکشان

31،1987)  . 
 گیری نتیجه

 آیات  با  خورشید  های حرکت   انطباق   مورد  در
  بیان  .1  است:  الزم  نکته  چند  تذکر  بحث  مورد

در  که  کردیم احتمال  »مستقر«   کلمه  سه 
 - مکاناسم   -میمی  مصدر)  دارد  وجود   (38)یس/

  در  احتمال  چند  که  شد  بیان   نیز   و(  زمان  اسم
وجود  معنای  »لمستقر«  ال)دارد    الم   -بمعنی 

در-فی که  گذشت  نیز  و  کلمه   غایۀ(  مورد 
)حرکت  دارد  وجود  احتمال  چهار   »جریان« 

  زمانی   حیات  ادامه-  وضعی   حرکت-  طولی   انتقالی 
  این   ضربه  اثر  در  . (خورشید  درونی   حرکت-

 شود می   حاصل  36  عدد  یکدیگر  در  احتمال
 و  است   منصور   آیه  معنای   در  احتمال   36یعنی

  آیه   مراد  احتماالت  همه این  واقع  در  است   ممکن
  جریان   که  دارد  وجود  هم   احتمال  این  پس   باشد.

 داشته  وجود  خورشید  برای   هم  دیگری   )حرکت(
  رو این   از  باشد.  مراد  همآن  و  نشده  کشف  که  باشد
  یکی   آیه  مقصود  که   گفت   قطعی  طوربه   تواننمی

 . کرد  دیگر  احتماالت  نفی  و  احتماالت است  این  از
)یس/    آیه  ظاهر  کردیم  بیان  که  همانطور  البته

 دورانی  )حرکت  یعنی  دوم  معنای   همان  (37-40
  واژه   با  که  است  ثابت(  مدار  یک   در  خورشید

  . حرکت 2  .شودمی   تایید  آیه  ذیل  در  )یسبحون(
  را   نامعلوم  مکان  یک  طرفبه   خورشید   انتقالی 

»لمستقر«  از  توانمی    اما  کرد.   استفاده  کلمه 
  یا   هرکیل   یا-جائی-وگا  ستاره )  مکان تعیین این  

  نظربه   صحیح  قرآن  آیه  بر  آن  تحمیل  یا  و(  ...
  مشخص   مکان  این  قطعی  تعیین  چراکه  رسدنمی

حدسیمکان  تواننمی  لذا  و  نیست.   به   را  های 
 حرکت  به  قرآن  صریح  اشارات  .3  .داد  نسبت  قرآن

 که  را  جریان  و  حرکت  معانی   از  )هرکدام  خورشید
  نوع   و  قرآن  علمی  مطالب   از  بگیریم(  درنظر

است.  زمانی  در  کریم  قرآن  که  چون  رازگویی 
 حرکت  و  جریان  و  خورشید  )فلک(  مدار  از  سخن
  همین   فقط  هیئت بطلمیوسی  که  گفت  آن  واقعی

 این   و  شناختمی   رسمیت  به  را   کاذب  حرکت
  آن )پیامبر   آورنده  و  قرآن  علمی  عظمت  مطلب
  اشارات  این  آیا  .4دهد  می  نشان  را  )ص(  اسالم
 در  کند؟می  اثبات  را   آن  علمی  اعجاز  قرآن  علمی

 بگویم   یعنی  شد؛  قائل   تفصیل   توانمی   مورد  این
  مقدس  کتاب  توسط  قبالً  هاحرکت   این  از  بخشی
در این مورد    قرآن  اخبار  بود و لذا  شده  گزارش

نیست. علمی  که  آن  اما  اعجاز    توسط   بخشی 
 ، قرآن  توسط  و   بود  نشده  گزارش  مقدس  کتاب
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  علمی   اعجاز  شد بیان  هیئت بطلمیوسی  برخالف

که  یعنی :  اول  قسم  است.  قرآن  کتاب  بخشی 
 که  است  ای جمله  همان  داد،  خبر  مقدس

ومی    در   دویدن  از  پهلوان  مثل  خورشید  گوید: 
  حرکت   جمله فقط   این  از  . کندمی   شادی   میدان
 چون  شودمی   استفاده   خورشید  که   دورانی  انتقالی 

 صورتبه   و  جلو  طرفبه  میادین  در  پهلوانان
  حرکت   مثل  دیگر  های حرکت   اما  دوند.می  دورانی
  و   زمانی  حرکت  و  وضعی  حرکت  طولی و  انتقالی
است.   قرآن   ابتکارات  از  خورشید  درونی  حرکت
 .  کند می  ثابت را آن علمی اعجاز
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 و روایات قرآن شناسی از دیدگاه خاک

 
 2و قاسم حسینی 1حمیده مقربی

 

 ( mogharebi.hamideh@gmail.com)نویسنده مسئول:  مرکز تخصصی حوزوی ریحانه الرسول )س(
 

 چکیده  
کریم، توجه  قرآن ی موجودات زنده به آن وابسته است.  ی زمین است که زندگی همهای از کره خاک بخش زنده 
شمار  ای به طبیعت و عناصر موجود در آن دارد، که در این میان خاک از مهمترین عناصر طبیعت بهو عنایت ویژه 

ای آفریده و  آن زمین نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. خداوند متعال خاک را به گونهرود؛ که در کنار  می 
تواند هایی بدان بخشیده که اگر آدمی در پرتو مدیریتی دقیق و سنجیده، از خاک خوب بهره ببرد، می ویژگی 

باشد  کشاورزی می   بسیاری از نیازهای خود را تأمین کند. خاک عنصر ارزشمند طبیعی و بستری مناسب برای
انگیز رابطه آب، خاک و گیاه و رویش و پویش نباتات، آیت هستی  که قوانین بسیار دقیق، پیچیده و شگفت 

پروردگار و گروهی از صفات اوست. عالوه بر این، انسان از خاک آفریده شده و پس از مرگ به آن بازخواهد  
 باشد.   دگی انسان می اهمیت باالی خاک در زناز ییگر گشت. این مسئله نشان د

 
 قرآنخاک، کشاورزی، واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه
آنجاکه    قرآن از  است.  تربیت  و  هدایت  کتاب 

صاحب سخن به تمامی علوم و حقایق آگاه است، 
هایی ها و برخی اشارهتوان از مثالبدون تردید می

که به هدف تربیت و یا عبرت آدمیان در آن آمده 
جمله  از  علوم،  سایر  از  شواهدی  است، 

استعداد    "خاکشناسی " آوریم.  بدست    قرآن نیز 
آدمی در زمینه کشف و راهنمایی بسیاری از علوم  

طور ه شناسی و بخاك.  به تفکر واداشته است را  
بسیار مورد اهمیت بوده و در   قرآنکلی خاك در  

از خاك نام برده شده    قرآن های  اری از سورهبسی
معنای به   "طین"  واژه  قرآناست. در دوازده آیه  

کلمه  گل آمده است. در بیست مورد نیز صراحتاً
در )به  "تراب" و  است.  رفته  بکار  معنای خاك( 

معنای زمین(  )به  "ارض"بسیاری دیگر از آیات،  
به استفاده  و  گیاه(،  رویش  )محل  خاك  معنای 
می   شده  آیات  این  بررسی  با  که  به است.  توان 

حوزه در  ارزشمندی  علم  نکات  خاکشناسی  "ی 
( یافت  در  (.  1دست  که  است  ذکر   قرآنقابل 

ی زمین استفاده شده که در اکثر  دفعات از واژهبه
آنها به اهمیت توجه به زمین )و بطور غیرمستقیم  
برخی   است.  شده  اشاره  خاك(  به  توجه 

جعل    (:2عبارتند از )  قرآن  های زمین درویژگی
(  15لکم االرض ذلوال فامشوا فی مناکبها )ملک،  

( مهین است،  19رام است، األرض بساطا )نوح،  
  ( محل زندگی است،61جعل األرض قرارا )نمل، 

( کالس 20وفی األرض آیات للموقنین )ذاریات،  
است، )طه،    درس  مهدا  األرض  لکم  (  53جعل 
( مواد غذایی 61قره،  تنبت االرض )ب  گهواره است،

ینت )یونس،  ز  از   و  گذارد،خود را در اختیار ما می 
آرایش  24 ما  برای  را  خودش  ترى   کند،می( 

)فصلت،    األرض را  39خاشعه  ما  بذر  و  آب   )
( به  10جعل لکم فیها سبال )زخرف،    پذیرد،می 

ألم تجعل األرض مماتا )مرسالت، دهد،ما راه می
ای ما را بایگانی  همردهی ما را حمل و  ( زنده 25
( آرام و بی  5ترى االرض هامدۀ )حج،    .کندمی 

بیوتنا  فجرنا األرض    سر و صدا در حرکت است،
 دهد، ما می   ( آب زالل را بایگانی و به12)قمر،  
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)یوسف،   األرض  گنج 55خزائن  را  (  معادن  و  ها 

برکات من السماء واألرض    کند،برای ما حفظ می 
تحدث    است،  د با برکتی( زمین وجو69)اعراف،  

گیرد و ضبط  ( حوادث ما را می4أخبارها )زلزله،  
واألرض    کند،می  السبع  السماوات  له  تسبح 

آمده  44)اسراء،   روایات  در  دارد.  خدا  تسبیح   )
ی زمین مسئول هستیم )إنکم  است که ما درباره

حتی   ما  البهائم(.  و  البقاع  عن  حتى  مسئولون 
ئول بوده و نباید  ای قطعات زمین هم مس درباره

زمین را رها کرد. پیغمبر اکرم )ص( فرمود اگر 
گندم   دیگر  جای  از  مردم  و  باشد  خاك  و  آب 
بخورند، این مردم مورد لطف خدا نیستند )من  
وجد ماء و ترابا ثم افتقر فأبعده اهلل(. حضرت علی 
)ع( فرمود: )من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فأبعده  

داشتن آب و خاك، باز هم  که با  اله (. یعنی کسی 
 3فقیر باشد، از رحمت خداوند متعال دور است )

های مختلفی از خاك که  در ادامه به جنبه (.  4و  
 به آن اشاره شده است، خواهیم پرداخت.   قرآندر  

 خاک منشأ حیات و خلقت انسان

بر   پوسته زمین است که  خاك قسمت سطحی 
و   شیمیایی  فیزیکی،  مختلف  عوامل  حیاتی  اثر 

میبه را وجود  خاك  که  نیست  سنگ  تنها  آید. 
عوامل وجود میبه بلکه در تشکیل خاك،  آورد، 

وجه به سنگ دیگری نیز موثر است که به هیچ
صورت  ارتباطی ندارند و اگر جز این بود، در آن

سنگ علم خاك علم  از  قسمتی  شناسی  شناسی 
( انسان سرآمد تمام مخلوقات و آفریده 5بود )می 
کریم در سوره   قرآنباشد.  ه از گل و خاك میشد

منشأ خلقت انسان   32و النجم /  61مبارکه هود/
می  زمین  می را  که  تعابیر،  داند  این  گفت  توان 

تعابیری استعاری هستند، یعنی همانطور که گیاه  
کند، شما نیز  روید و رشد میاز مواد زمینی می

 همان مواد زمین بودید که خداوند به شما حیات
که شما خاك بودید، خدا بخشید، یعنی هنگامی 

به و  دمید  روح  شما  خاك  انسان  در  صورت 

آن  در که  تراب  انسان  پیدایش  منشأ  لذا  آمدید. 
خلقت از  .  (6باشد )نیز بخشی از زمین است، می 

الذی خلقکم من طین ثم قضى أجال   گل: »هو 
أنتم تمترون« )السجده،  وأجل مسمى عنده ثم 

چیزی را که آفریده است که هرکسی  همان  (.7
نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. 
خلقت از آب منی: ثم جعل نستله من سالله ممن  

سپس ]تداوم نسل او را    (. 8ماء مهین« )همان،  
از چکیده آبی پست مقرر فرمود. خلقت از عصاره  
گل: »ولقد خلقنا اإلنسان من ساللۀ ممن طین«  

ای  و به یقین انسان را از عصاره  (.12)المؤمنون،  
آفریدیم. گل  »ثم   از  رحم:  در  نطفه  از  خلقت 

سپس    (. 13جعلناه طفله فی قرار مین« )همان،  
]به را  نطفه او  استوار صورت[  جایگاهی  در  ای 

هو الذی   خلقت از آب: »و  )رحم مادر( قرار دادیم.
و نسبا  فجعله  بشرا  الماء  من  وکان    خلق  صهرا 

(. و اوست آن که از آب  54لفرقان،  ربک قدیر« )ا
)نطفه( بشری آفرید، پس او را دارای رابطه نسبی  
با   انسانی  هر  ذاتی  )رابطه  داد  قرار  سببی  و 
خویشان   با  عرضی  رابطه  و  خود،  خویشان 

همه  بر  تو  پروردگار  همواره  و  چیز همسرش(، 
کسانی   تواناست. آیا  ورزیدند ترجمه:  کفر  که 

آسمان که  هر ها  ندانستند  زمین  بهو  هم دو 
پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم  

ای را از آب پدید آوردیم آیا و حیات هر چیز زنده 
توضیح: اگر دقت شود   آورند؟!]باز هم ایمان نمی

ی آیات به مراحل متفاوت خلقت اشاره  در کلیه
شده است. اصل آدم، از خاك خلق شده است،  

صورت گل درآمد د و بهخاکی که با آب مخلوط ش
ای نیز به گل سیاه رنگ و بدبو تصریح و در آیه

اصطالحاً که  است  نیز    شده  )لجن(  آن  به 
میمی  وقتی  آب  چراکه  دچار گوییم،  ماند، 

می می تحوالتی  گندیگی  آن  به  که  گوییم.  شود 
لذا در یک آیه به آغاز خلقت آدم اشاره دارد که 

آدم و حوا    پس از حضرات  (.7از گل بوده است )
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به  نطفه  از  بشر  نسل  کلیه  آمده)ع(،  اند،  وجود 

شود و یعنی همان آب منی که وارد رحم زن می 
زن(،   »اوول«  تخمک  و  مرد  )اسپرم  ترکیب  با 

آید و مراحل رشد و تکامل خود جنین پدید می 
که  کند، تا زمانی را از نطفه به علقه و ... طی می 
و این روح،  کند  قابلیت پذیرش روح را پیدا می 

ترکیبات  و  ماده  از  یعنی  است،  دیگری  خلقت 
نمی فخلقنا  مادی  علق  النطفۀ  خلقنا  ثم  باشد: 

سونا العظام العلق مضغه فخلقنا الممض عظاما فک
خلقاً أنشأناه  ثم  فتبارك  لحما  اهلل آخر 

ترجمه: آنگاه .  (14الخالقین« )المؤمنون،  أحسن
لخته در  یا    -صورت علقه )خون بسته  نطفه را به 

به  را  علقه  آن  پس  )تکه آوردیم  مضغه  صورت 
آنگاه   و  گردانیدیم  معین(  شکل  بدون  گوشت 

استخوان را  سبب  مضغه  )که  ساختیم  هایی 
ها گردد( بعد استخوانپیدایش شکل و اندام می 

در   را  جنین  آنگاه  پوشانیدیم  گوشتی  با  را 
به   شدن  مبدل  و  روح  )دمیدن  دیگر  آفرینشی 

د آوردیم، آفرین باد بر خدا که  انسان زنده( پدی 
بدیهی است که    -. (7بهترین آفرینندگان است )

آید و خون نیز نطفه مرد یا زن، از خون پدید می
از موادغذایی است و موادغذایی نیز از خاك پدید  

سایر  می  و  نباتات  آب،  بدون  نیز  خاك  و  آید 
در یک آیه نیز  - (.7آورد )جانداران را پدید نمی

خلقت  که    به  است  نموده  تصریح  آب  از  انسان 
( نیست،    H2Oمنظور آب جاری یا آشامیدنی ) 

در آیه دیگر به    -  (.7بلکه همان آب منی است )
خلقت   به  نه  و  دارد  اشاره  جانداران  »حیات« 

فرماید حیات هر جانداری نیز از آب انسان که می 
کم امروزه  ای است که دستاست. و این نیز نکته 

بهمنکری   و  یافتن  ندارد  برای  دلیل  همین 
ابتدا   نیز  دیگر  سیارات  و  کرات  در  جانداران 

دنبال موجودات. اگر گردند و نه به دنبال آب می به
در  زنده  موجودات  وجود  احتمال  یافتند،  آب 

دهند، اما اگر هیچ اثری از گذشته با حال را می 

می  نتیجه  نبود،  این  آب  در  که »حیات«  گیرند 
چه پس، چنان  (. 7نداشته و ندارد )  سیاره وجود
گردد، هیچ تناقضی وجود ندارد. اگر مالحظه می 

ما بگوییم این گیاه از بذر پدیده آمده، یا بگوییم  
از خاك پدیده آمده یا بگوییم حیاتش از آب است 
و به آب بستگی دارد، هیچ منافات یا تناقضی با  

به مراحل و زوایاییک اشاره  بلکه  ندارند،    دیگر 
 (.7باشد )متفاوت می 

 قرآنفتیلت خاک و کشاورزی در 
ها را به تدبر و تأمل در کریم همواره انسان  قرآن

خواند و خاك و کشاورزی را لطف  هستی فرا می 
بیکران حق برای بشر دانسته و در آیات متعددی  
به این امور اشاره کرده است. از جمله در سوره 

الذی أنزل من    وهو"فرماید:  می   99مبارکه انعام /
السماء ماء فأخرجناب نبات کل شئ فأخرجنا منه  
من   النخل  وین  متراکب  حبا  منه  آنخرج  خضر 
طلعها قنوان دانی و جنات مناع نابوالیتون واالن  
مشتبه و متشابها نظروا إلى تنمو إذا أثمر و ینعه 
از   که  اوست  یؤمنون:  لقوم  آیات  مخمل  إفیذ 

چیزی  یش هر آسمان آبی نازل کرده است که رو
آورده پدید  سبزه بدان  جمله  از  و  پدید ایم  ای 

دانهآورده آن  از  که  روی ایم  چسبیده  های  هم 
های از نخل، از طلع آن، خوشه  آوریم وپدید می 

انار، بوجود    ها و زیتون وها، از تاكنزدیک و باغ
و ناهمانند هستند.    یکدیگر مانندهایم که بآورده

می هنگامی  ثمر  وکه  آن  میوه  به  رسیده    دهد، 
که ایمان  شدن آن بنگرید. که در اینها برای آنان

یا اینکه در سوره مبارکه ق    "هاست.دارند، نشانه 
وممکنا من السماء ماء مبارك  "  ."فرماید:می   9/

پر   آبی  آسمان  از  و  الصید؛  و  جئیات  فانبتنابه 
های روشدنی  ها و دانهبرکت فرستادیم و بدان باغ 

های پرمنفعت  یعنی: از آسمان، باران"یم.  رویانید
بهفرو و  آبفرستادیم  این  رویاندیم   هاوسیله 
های لذیذ هایی را که در آن انواع و اقسام میوه باغ 

  37( و یا در سوره مبارکه ابراهیم /8دارد ) وجود
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ربنا إنی أسکنت من ذریتی بواد غیر   "فرماید:می 

وا الصالۀ  ذی زرع عند بیتک المحترم ربنا لیقیم
من  وارزقهم  إلیهم  تهوی  الناس  أفید  فاجعل 

من پروردگارا!  یشکرون؛  لعلهم  از   المرات  یکی 
گیاه، در آب و( بیای بیدره  در وادی )و   را  ام ذریه

با و  گرامی  خانه  ساختم.    کنار  ساکن  تو  حرم 
پس   برپادارند،  نماز  تا  کردم  )چنین  پروردگارا! 

بهدل را  مردم  از  گروهی  مایل سوی  های  آنان 
آنان و  تاشاید گردان  ده  روزی  ثمرات،  از  را 

چنین در سوره مبارکه دخان  هم  ."گزارندسپاس 
 زروع و مقام گریم؛ و کشتزارها  و"  فرماید:می   26/

و آیات دیگری که همگی بیانگر    "های نیکوو خانه
باشند. نظیر )سوره  اهمیت کشاورزی و خاك می

(، 32و    24)عبس /  (،15و    14(، )نبأ/ 141انعام/
... از این  33(، )یس/27(، )سجده /21)زمر/ (، و 

به نکته  این  می آیات  بارش  دست  میان  که  آید 
ارتباط   گیاهان  پویش  و  رویش  و  خاك  باران، 
عمیقی وجود دارد و خداوند آدمیان را به تأمل 

در روایات    خواند.میانگیز فرا در این نظام شگفت
کشاورزی  ار  نیز،  بسیار  مورد شغلی  و  زشمند 

قابل  و  متعال  خدای  زندگی عنایت  در  توجه 
امام   از  حدیثی  در  است.  بوده  الهی  پیامبران 

گنج  است: کشاورزان  آمده  )ع(  های خدا صادق 
کاری نزد در زمین هستند و در میان کارها هیچ

تر از کشاورزی نیست و خداوند هیچ  خدا محبوب
ن بر  را  بیپیامبری  آنکه کشاورز  ود،  نگیخت مگر 

امام باقر )ع(   .(9جز ادریس )ع( که خیاط بود )به
بهترین کارها کشاورزی  در حدیثی می فرمایند: 

آن می است؛  آن را  از  بدکار  و  نیکوکار  و  کاری 
میمی  نیکوکار  خدا  خورند.  از  برایت  و  خورد 

خورد و آنچه خورده طلبد و بدکار می آمرزش می
و پرندگان کند و چرندگان  او را لعن و نفرین می

امام صادق )ع(    . (10شوند )مند می نیز از آن بهره 
خود   غالم  به  فرمایشی  فرمودند:    "مصاف"در 

برای خود باغ یا کشتزاری فراهم کن، زیرا هرگاه  

ای  بال و مصیبتی نازل شود و مرد بداند پشتوانه 
شود، تحمل اش تأمین میدارد که با آن خانواده

 "گرددآسان می   گرفتاری و جان کندن برای او
که خود  پیشوایان معصوم )ع( عالوه بر این  .(10)

تالش و  تولید  عرصه  پیشگام  در  اقتصادی  های 
تولید  از  حمایت  بودند،  کشاورزان  و  کنندگان 

آسیب می  به  و  و کردند  ورشکستگان  و  دیدگان 
به قرض آنها  اقتصادی  زندگی  که  دلیل دارانی 

کمک بود،  شده  مختل  طبیعی  های مشکالت 
امام علی )ع( به تولیدکنندگان    کردند. فراوانی می

ای داشت. امام صادق )ع(  و کشاورزان عنایت ویژه
این می در  به  باره  همیشه  امیرمؤمنان  فرماید: 

را   کشاورزان  سفارش  کارمندانشان  و  عمال 
امام موسی کاظم )ع( از کشاورزان  .  (9)  نمودمی 

می حمایت  زیاد  مدینه  تولیدکنندگان  رد، کو 
گوید: در نزدیکی مدینه صیفی کاری شخصی می 

داشتم. موقعی که فصل برداشت محصول نزدیک 
را نابود کردند. من خرج مزرعه را ها آنشد، ملخ 

با پول دو شتر بدهکار بودم. نشسته بودم و فکر  
را  می  )ع(  جعفر  بن  موسی  امام  ناگهان  کردم. 

دید.  مرا  و  بود  آنجا  از  عبور  حال  در  که    دیدم 
که  خاطر اینفرمود: چرا ناراحتی؟ عرض کردم: به

کردهملخ نابود  مرا  کشاورزی  حضرت ها  اند. 
ای؟ عرض کردم: یک صد فرمود: چقدر ضرر کرده

به غالم   پول دو شتر. حضرت  با  بیست دینار  و 
خود فرمود: یک صد و پنجاه دینار به او بده سی  
دینار سود به اضافه اصل مخارج و دو شتر هم به  

گوید: وقتی این کمک وی تحویل بده! آن مرد می 
من   زمین  وارد  کردم:  عرض  گرفتم،  تحویل  را 
شوید و در حق من دعا کنید. حضرت وارد زمین 

از رسول خدا و دعا کرد. سپس  نقل    شد  )ص( 
محکم  مشکالت،  بازماندگان  از  فرمود:  و  کرد 

از امام صادق )ع( در جای    .(11)  نگهداری کنید
اند آنان های مردمید: کشاورزان گنجفرمادیگر می

کارند که خداوند آنها را ای را میهای پاکیزه)دانه
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آورد و روز قیامت بهترین مقام  از زمین بیرون می

ها )مبارك(  ترین منزلت را دارند و به آنو نزدیک
اهلل )ص( هنگام وفات به  رسول   . (10)    گویندمی 

علی   ای  فرمود:  )ع(  در  علی  نباید  کشاورزان 
سان  بدین   .(12)   حضور تو مورد ستم قرار گیرند

جامعه  افراد  و  مسؤوالن  به  معصوم  پیشوایان 
به می  چگونه  که  که آموزند  کشاورزانی  کمک 

زراعت آنها دچار خسارت شده است، بشتابند و 
از خداوند برای آنان طلب رحمت و برکت و دعا  

یت آن در شک، انتخاب این شغل و اهمکنند. بی 
و روایات بیانگر این نکته است که خداوند    قرآن

این شغل   دارد. چراکه  رضایت  این شغل  از  نیز 
نقش  افراد  معنوی  و  روحی  بالندگی  در  شریف 

 سزایی دارد. هب

 قرآن شناسی در  های علمی خاکروش

زنده، در سنگ   اثر عوامل جوی و موجودات  بر 
ین، ترین قسمت پوسته زماولیه واقع در سطحی

صورت  آید و ماده جدیدی بهوجود می تغییراتی به
کریم در سوره مبارکه    قرآنشود.  خاك فراهم می

شناسی و به یک سلسله نکات جالب زمین   4رعد/
گیاهشناسی که هرکدام نشانه نظام حساب شده  

می و  کرده  اشاره  است   فرماید: آفرینش 
قطعات  وفی" زمین  در  متجاورات  قطع  األرض 

وجو در مختلفی  و  هم  کنار  در  که  دارد  د 
دست از ظاهر آیه چنین به   "همسایگی یکدیگرند

قطعهمی  این  که  در  آید  اگرچه  خاکی  های 
به و  داشته  قرار  هم  چسبیده همسایگی  اند،  هم 

لیکن یکنواخت نیستند و آثار یکسانی ندارند. این  
ها برخی شور و برخی شیرین، برخی نرم و قطعه

  ... و  از همه آنبرخی سفت  آثار و هستند و  ها 
آید، از خاك شور  برکات گوناگون و متنوعی برمی 

( و  15؛ 14؛ 13) آورندبرخی از گیاهان سر برمی 
زمینه حیات گروهی از حیوانات و پرندگان پدید  

و می  دیگر  گروهی  نیز  شیرین  خاك  از  و  آید 
خاكهمه به   -ها  ی  توانند  می  -ای گونههرکدام 

فراهم کنند، برای اینکه خاك    انیازهای آدمی ر
محل رویش و بالندگی و تکوین معادن و برآورنده 

ان نیازهای  دیگر  مصالح  انواع  قبیل  از  سان 
.. و  است. ساختمانی  نمونه    .  تفسیر  صاحب 

با یکدیگر  می  با اینکه این قطعات همه  نویسند: 
و و    متصل  ساختمان  هرکدام  مربوطند، 

عضی محکم،  دارند، ب  خوداستعدادی مخصوص به
بعضی نرم، بعضی شور، بعضی شیرین و هرکدام  
و  گیاهان  از  خاصی  نوع  پرورش  برای  استعداد 

و میوه  را  درختان  نیازهای    زراعت  دارد، چراکه 
متفاوت  و  زیاد  بسیار  زمینی  جانداران  و  انسان 
است، گویی هر قطعه از زمین ماموریت برآوردن  

کنواخت یکی از این نیازها را دارد، و اگر همه ی
میان  صورت صحیحی دربه  بودند، و یا استعدادها

قطعات زمین تقسیم نشده بود، انسان گرفتار چه  
از نظر موادغذایی و دارویی و سایر    کمبودهایی 

شده این شد، اما با تقسیم حسابها می نیازمندی 
و به   ماموریت  آن  پرورش  استعداد  بخشیدن 

نیازمندی  این  همه  زمین  مختلف  ها قطعات 
می به برطرف  کامل  در طور  اینکه  دیگر  گردد. 

ها و درختانی وجود دارد از انواع  همین زمین باغ 
نخل  هازراعت  و  انگور وو  این  ها  این عجب  که 

ها، گاهی از یک پایه انواع مختلف آن  درختان و
های مختلف. جالب  رویند و گاه از پایهساقه می   و

ها، نوع  شاخه شود که هریک از این اینکه گاه می 
می تحویل  را  میوه  از  است  خاصی  ممکن  دهد، 

این جمله اشاره به مساله استعداد درختان برای 
پیوند باشد که گاه بریک پایه چند پیوند مختلف  

زنند و هرکدام از این پیوندها رشد کرده و نوع  می 
دهد، خاك یکی،  ما تحویل می به  خاصی از میوه را

یوه و محصولش مختلف  م   ریشه و ساقه یکی، اما   و
ایم که در یک  و متفاوت است! حتی بسیار دیده 

هایی از یک جنس  درخت یا در یک شاخه، میوه 
های متفاوت دارند،  رنگ  و  هاوجود دارد که طعم

شده است که یک   ها بسیار دیدهو در جهان گل
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های هایی به رنگ حتی یک شاخه گل  بوته گل و

ن چه آزمایشگاه کند. ایمختلف عرضه می   کامالً
به  درختان  شاخه  در  اسرارآمیزی  البراتوار  کار و 

کامالً مواد  از  که  است  شده  یکسان،   گذارده 
کند که هریک مختلف تولید می   ترکیبات کامالً

می  برطرف  را  انسان  نیازمندی  از  سازد.  بخشی 
توان گفت که در پشت عبارت دیگر می( به16)

مدبر و مدیری وجود  پرده نظام با شکوه طبیعت،  
همه ذات  و  طبیعت  که  او  دارد  برابر  در  چیز 

ها را به جریان اند و او هرگونه بخواهد آن خاضع 
های اندازد. دلیل این نکته آن است که قطعه می 

ها طبیعت  هم چسبیده یا اینکه خاك آنزمین به 
یکسانی دارد و در کنار هم قرار گرفته است، در  

ا با انواع انگورهای مختلف هها و باغ آن تاکستان
همه میوه، انگور  رو از بین آناز آن  قرآن  روید.می 

هایی ور در زمره میوه گرا انتخاب کرده است که ان
به قرار انواع مختلف و پرشمار آن  لحاظ دارد که 

با   خوبی  و  لطافت  اندازه،  طعم،  رنگ،  شکل، 
های گاه عظیم دارند و نیز از همین  یکدیگر تفاوت

ا که دارنده طبیعت یکسانی هستند انواع  هخاك
جهتدانه از  که  کشاورزی  گوناگون  های  های 

روید و نیز از همین هم دارد، میاختالف بسیار با 
با طبیعت یکسان درختان خرمایی که از   خاك 

اند و درختانی که هریک ریشه  یک ریشه روییده
ها از یک آب و  روید و همه آنجداگانه دارند، می

 (. 18؛ 17شوند )ذیه میخاك تغ
 ارتباط خاک و کشاورزی با توحید و خداشناسی 

آیینه  است،  آن  در  آنچه  هر  و  ای  جهان هستی 
را  خداوند  حکمت  و  تدبیر  قدرت،  که  است 

وضوح مشاهده کرد. کشاورز با توان در آن بهمی 
به  طبیعت  رستاخیز  آخرت دیدن  رستاخیز  یاد 

به   اعتقادش  و  ایمان  و  راسخافتاده  تر  معاد 
رسیدن  می  و  باران  انتظار  که  کشاورزان  شود. 

تعلیم   آنها  به  را  پایداری  و  محصول درس صبر 
دانهمی  از  جوانهدهد،  از  پس  که  با ای  زدن 

می  بیرون  سخت،  زمین  درس  شکافتن  آید، 
آموزند. اگر انسان با چشم بصیرت و مقاومت می 

  با فطرتی پاك به طبیعت بنگرد اعتقادش به خدا 
شود. خداوند متعال  تقویت و ایمانش بیشتر می 

/  قرآندر   روم  مبارکه  سوره  در  در   13کریم 
می این و "  فرماید:مورد  المیت  بین  الحى    یخرج 

و  الحى  من  المیت  بعد    یخرج  األرض  یحی 
 موتهاوکذلک تخرجون؛ زنده را از مرده بیرون آرد
و مرده را از زنده. و زمین را پس از مردنش زنده  

شماسامی  و  بیرون    زد  گورها  از  اینچنین  نیز 
  "صحنه پایان دنیا "و  "صحنه معاد"یعنى   "شوید.

خروج یکی  میت"که  از  و    "حی  است 
برابر چشم شما    مرتباً   "میت از حی"دیگری  در 

می چهتکرار  بنابراین  در شود،  که  تعجب  جای 
در  و  بمیرند  زنده  موجودات  همه  جهان  پایان 

انسان همه  زند رستاخیز  به  جدیدی ها  گی 
درمورد   میت  از  حی  خروج  اما  بازگردند؟! 

بارها زمین  که  مرده  مساله    قرآندر    های  برای 
معاد روی آن تکیه شده، برای همه روشن است  

به  زمین  زمستان  فصل  در  در  که  مرده  صورت 
میمی  آن  از  گیاهی  نه  گلی  آید،  نه  روید، 
شکفد، اما در فصل  ای مینه شکوفه  خندد، ومی 

بخش ریختن قطرات حیاتو فرو  تعادل هوابهار با  
می  باران پیدا  زمین  در  همهجنبش   جاشود، 

بر    هاخندند و شکوفه می   هارویند، گل گیاهان می 
است   شوند، و این صحنه معادا آشکار میهشاخه

بینیم. آنچه برای مامحسوس  که در این جهان می 
کامالً که   و  است  این  است  درك  و  لمس  قابل 

دائماً مرده  زنده   جزء  موجودات  موجودات  اندام 
 پوشانند، آب وشوند و لباس حیات در تن میمی 

ای نیست، اما  خوریم موجود زنده غذایی که ما می 
جزء بدن ما که شد تبدیل به یک موجود زنده  

های بدن ما  ای بر سلولهای تازهشود، و سلولمی 
که طفل شیرخوار از همین گردد چنانیافزوده م

 گرددراه به جوان نیرومند قوی پیکری تبدیل می 
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(16). 

 گیری نتیجه

باالیی برخوردار    کریم  قرآنخاك در   از اهمیت 
کریم، از خاك    قرآنو در آیات بسیاری از    است

واژه محل  با  خاك  است.  یادشده  مختلفی  های 
موردنیاز انسان  رشد گیاهان و تأمین موادغذایی  

خاك   از  انسان  همچنین  است.  زندگی  برای 
آفریده شده و پس از مرگ به آن بازخواهد گشت.  

ی اهمیت باالی خاك  همین مسئله نشان دهنده
را  خوبی آننیز به  قرآن در زندگی انسان بوده و  

قرار استموردبحث  خاك، داده  و  .کشاورزی 
سیله وای است از سوی زمین به انسان تا به هدیه

به   بتواند  و  باشد  داشته  زندگی  قدرت  بشر  آن 
شود کمال مطلوب برسد. این برداشت حاصل می 

که  است  خدادای  ثروت  بهترین  کشاورزی  که 
و  می  شود  جامعه  شکوفایی  و  عزت  مایه  تواند 

زیباترین راه برای خدمت به خلق، شغلی مقدس  
برای انبیاء الهی بوده و رابطه خاك و آب و زمین 

ها را به  ها انسانگیاهان و تأمل در آن  و رویش
سازد. لذا قدرت، علم و حکمت الهی رهنمون می

خوبی از این نعمت  بر انسان ضرورت دارد که به
ای  و لطف خداوند استفاده نماید تا شاهد جامعه 

 آباد و شکوفا باشیم. 
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 حیاتیو شیمی پیش قرآن نگرشی بر موضوع پیدایش حیات با محوریت  

 
زاده ، غالمرضا ابراهیم4، علی شامل3زاده باقی، داود نقی2، محمّد خدادادی مقّدم1آرش وجود

 6، سحر مهاجری5رجائی
 

 ( vojood.a2012@gmail.com)نویسنده مسئول:  اسالمی واحد اردبیلدانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه آزاد  -1
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  -2

 کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  -3
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  -4
 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  -5
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  -6

 
 چکیده: 

شود، خانة ما زمین است که بر طبق  کران در میان سیارات منظومة شمسی دیده می ای که در فتای بی هسیار
آن جریان داشته و دارد. منابع آب فراوان، جو پیرامون زمین و دمای های مان زندگی و حیات تنها در  دانسته

در   ،طرفیاز    مناسب سطح این کرۀ خاکی وضعیت مساعدی را برای تشکیل و تداوم حیات فراهم آورده است.
در این نوشتار کوشش شده  است.  شده  پرداختهکره زمین  در    هیاول  اتیح  ش ی دایپ  یبه چگونگ  ز ین  مجید   قرآن

عنوان یک توضیح پیشتاز برای چگونگی آغاز جهان هستی مطرح است؛ که به  »انفجار بزرگ«است به نظریة  
، پرداخته شود  کنندی م   دییعالم را تأ   شی دایبزرگ در زمان پ  یوقوع انفجار   زین  قرآن  اتیاز آ  یکه برخی طوربه

المللی، موضوع پیدایش حیات در  بین  ی امع علموجتوسط    پذیرش ورد تا نهایتاً با در نظر گرفتن این سناریوی م
میان آمده و نیز دانش بنیادی شیمی  که در آن کالم الهی مکرر از حیات ذکرهایی به  قرآنکرۀ زمین با محوریت  

از  پیش  زمین  روی  حیات  پیدایش  سرمنشأ  که  است  مهم  این  بیانگر  که  )پیشازیستی(  سرآغازهایی  حیاتی 
 قرآن که  دادنتایج این بررسی نشان  غیرزیستی )شیمیایی( شکل گرفته است، موردمطالعه و بررسی قرار گیرد.

و شیمی پیشازیستی به اتفاق به این پرسش خطیر، یعنی چگونگی پیدایش حیات بر روی زمین که همواره یکی  
-توصیفی روش  به دهند. همچنین، پژوهش حاضر  ی های ذهن بشر بوده است، پاسخ قابل قبولی ارائه ماز دغدغه 

 . انجام گرفته است ی،حلیلت
 
 حیاتی، سیارۀ زمین، حیات ، شیمی پیش انفجار بزرگکریم، نظریة   قرآن: هادواژهیکل

 

 مقدمه
چهارده  شیدایپ حدود  در  سال    اردیلیم  عالم 
رو  شیپ نام   ی دادیبا  بزرگ«  »انفجار    ده یکه 
ب   شود،ی م شد.  اسشنا ستاره  شتریآغاز   نیان 

.  اندرفته یرا کامالً پذمهم را باور دارند و آن   دادیرو
  ی وقوع انفجار  ز ین  قرآن  اتیاز آ  یبرخ  ن،یهمچن

پ  زمان    کنند، ی م   دییتأ  راعالم    شیدایبزرگ در 
که آسمان را  ی : »روز اء یانب  هسور  104  یهآ  رینظ
پهم درنامه   ۀصفح  دنیچیچون    م، ی چیپبهم  ها 

  م یرا آغاز کرد  نش یگونه که بار نخست آفرهمان

  ۀ عهد است بر   ی ا وعده   میگردانیرا باز م دوباره آن
انجام که  :  2003،  تاسالمان)  «میآن   ۀدهند  ما 

؛ باقراف،  3:    1395؛ بهمنی و همکاران،153/161
ح  یآدم  یفتگیش  ی ردپا  .(1397 و   اتیبه 

تا سه هزار سال    شیکماب  توانیش را مخاستگاه 
  ق، یدر عهد عت  شیدای دنبال کرد و سِفر پ  شیپ

را عرضه   زیانگرتیح  دادیاز آن رو  یلیانج  یتیروا
هفتصد کندی م آ  و  .  کالم  هیپنجاه  مجاز    دیاهلل 

 تیامر از اهم ن یو جهان است و ا عتیطب ۀدربار
 دهد ی خبر م  مانیاهل ا  ی برا  منگرش و کسب عل 
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تحقتا   به  حقا  ی رو  قیپژوهشگران  و    ق یآورند 
به تقرب    قتیچون درك حق  ابندیرا در  دگانیآفر

که   یاز مسائل   یک ی  ،ی . از طرفانجامدی به خدا م 
شده،    ه یاز جانب خداوند متعال به بندگان توص

تفکر و تعمق در چگونگی آفرینش، از طریق سِیر  
است زمین  بنا1در    ق یدق  ۀمشاهد  ن،یبرا. 

چگونگ  ،یع یطب   ی هادهیپد   شیدایپ   یمانند 
ها، انسان را از عظمت جهان جهان و تفکر در آن

و افزون بر آن،   سازدیو خالق آن آگاه م  یهست
قوان درست  شناخت  در  را  و   عتیطب  نی او 

ب  شرفتیپ دانش    شتریهرچه  و  علم    یاریدر 
و  83:    2012)پراس،    دهدی م تایسن  دگرس  ؛ 

پایدار و محبتی،  ؛  158:1958/192اسمیت،   گلد
شروع    یدرك چگونگ  .(1395؛ آوانسری،  1394

بزرگ    ی هااز پرسش  ی کی  نیزم  ۀکر  ی رو  ی زندگ
بشر موضوع  ی دانش   ی برا  زیبرانگ چالش  یو 

چالش  یم عل  ی هاپژوهش از  که    ییهاو  است 
بخش و  لذت  ی کردن با آن امر و پنجه نرم  دست

است   2018؛ Matthew, 2018: 85)  جذاب 
Biscans,  .) پژوهشگران سراسر   از نظر  ،همچنین

بزرگ است؛    ی رمز و راز  ،حیات  در پیدایش جهان  
و    ۀمطالع  ی برا  ی شتازیکه پ   یمهم  ی موضوع علم

م  قیتحق نت  شودی محسوب  تعامل   ۀجیو 
ش  یمختلف  ی هارشته  جمله   ،یمیاز 

زم  ک،یزیف   ،یشناسستیز و   یشناس ن ینجوم، 
  ؛ Paecht-Horowitz, 1973)  است  رهیفلسفه و غ

Thripati & Ramabhadran, 2017 ؛Pérez-

Villaa, 2018: 175-182.)   ا   علم   ن،یب  نیدر 
تالش  زین  یمیش همواره    ی ارشته انیم  یدر 

 یر یگیپ  ی برا  شیخو  ینقش اصل  ی فایدرصدد ا
زندگ  ۀمسئل منشأ  زندگ  یمهم  چراکه   یاست؛ 

  ۀ ماد  یعال  تیبوده و خاص  ییای میش  اتیح  کی

 
  69نمل، آیه  .  1

2. Brain Cox 

است که موجب ظهور  در قدرت آن  ز ین  ییایمیش
ی اتیحش ی پ  یم ی. پس، ششودیم   یو زندگ   اتیح
ا  کوشدی م که چگونه    ن یبه  دهد  پاسخ  پرسش 
از    دهیچی پ   یآل  ی هامولکول  توانی م را 
تشک  ی سازهاش یپ ن  ل یساده  و   ز، یداد 

مح  یاحتمال  ی هاسم یمکان  در  که   ی هاط یرا 
ارائه    حیتشر  روند،ی م  شی پ  یاتیحش یپ  کند و 
(Kopetzki & Antonietti, 20112007؛   

Eschenmoser, .)  برزیست باورند    شناسان  این 
وجود آمده و در وضعیت  بار به که حیات فقط یک

محیطی کامالً متفاوت با وضعیت امروزی ایجاد 
رو برای درك منشأ حیات باید  اینشده است؛ از

بنابراین، شود.  بررسی  اولیه  زمین  در   وضعیت 
شده است که به خوانندگان،  مقالۀ حاضر نیز سعی

بیگ نظریۀ  از  آشکاری  شناخت  بنگ،  نخست 
و  مذاهب  اصطالح  در  حیات  از  دقیقی  تعریف 

کریم، شرحی مختصر از پیشینۀ حیات روی   قرآن
شیمی   پیرامون  مطالبی  نهایتاً  و  زمین  سطح 

 د.حیاتی )پیشازیستی(، ارائه شوپیش 
 ( نگبَ گیبانفجار بزرگ ) -1

کاکس  برایان  همکار  2پروفسور  درمورد و  اش 
عناصر   پیدایش  داستان  تا  بزرگ  انفجار  نظریۀ 

شگفتی کتاب  در  ساده،  کیهان،  شیمیایی  های 
این چنین آورده است: علت پیدایش عالم )تولد 

میلیارد سال پیش با    14جهان هستی( در حدود  
 دانیم وعنوان انفجار بزرگ را نمیرویدادی تحت

دانیم چرا شکل اولیه کیهان آنگونه بود.  نیز نمی 
این یکی از آن رازهای ناگشوده است که کشف  

اگر    سازد.آن مبانی فیزیک را تا این حد مهیج می 
گفت   باید  بزنیم  حرف  بخواهیم  علمی  زبان  به 

سنگ  پالنک  نخستین  دورۀ  در  کیهان  بنای 
در   یعنی  شد.  از    10- 43گذاشته  پس  ثانیه 



 

640 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
درکش برای ذهن دشوار است. اگر  مهبانگ که  

صورت اعشاری بخواهیم رقم فوق را بنویسیم به
عدد   با  1باید  قرار   42را  آن  از  قبل  که  صفر 

توان  گیرد یادداشت کنیم. از نظر محاسبه می می 
دست آورد. چون به نیروی به آسانی این عدد را به

بسیار   مذکور  عدد  البته  است.  مربوط  گرانش 
دلیل که گرانش نیز در ابتدا    کوچک است به این

هنگام  دانیم! در آنبسیار کم بوده و دلیلش را نمی 
اینک   که  طبیعت  بنیادی  نیروی  چهار 

هستهمی  نیروی  گرانش،  قوی،  شناسیم؛  ای 
ای ضعیف و الکترومغناطیس، باهم  نیروی هسته

نیرو ابر  بودند و یک  دادند. را تشکیل می   1یکی 
این مرحله  هیچ ماده  نداشت. فقط  ای در  وجود 

ها به این انرژی و ابر نیرو وجود داشت. فیزیکدان
می متقارن  بسیار  وضعیت  وقتی    گویند.حالت 

وقایع   رشتۀ  یک  شد  سرد  و  منبسط  کیهان 
اینبرهم  اول  گرفت.  شکل  تقارن  در  زننده  که 

نیروهای  سایر  از  گرانش  پالنک  دورۀ  پایان 
به  کامل  تقارن  آن  لذا  و  شد  جدا  هم  طبیعت 

ثانیه پس از انفجار بزرگ،    10-36خورد. در حدود  
بر دیگر  به همرویداد  تقارن  که زننده  آمد  وجود 

بزرگ اتحاد  دوره  پایان  ضربه   بود.  2نقطه  این 
هستهاَره قوی  نیروهای  که ای،  )نیرویی  ای 

ها را داخل پروتون و نوترون در کنار هم کوارك
کرد. در این دارد( را از سایر نیروها جدا  نگه می 

و  شدید  چنان  انفجار  دچار  کیهان  مرحله 
بارگسترده مقیاس  به  که  شد  )یعنی    2610ای 

در   100 بار(  میلیون  میلیون  میلیون  میلیون 
)یعنی   کوتاه  بسیار  زمانی    ثانیه(  10-32فاصلۀ 

این مرحله بود که طی آن ذرات  بزرگ شد.  ای 
زیر اتمی برای نخستین بار وارد کیهان شدند، اما  

می امروز  که  ذراتی  به  شباهتی  چند  بینیم  هر 

 
1. Superorce 

2. Grand Unification Era 

جا داستان تا این  نداشتند، چون فاقد جرم بودند.
امّا از نظر  از لحاظ نظری خوب جور در می آید 

ولی   است.  نشده  بررسی  زیادی  حد  تا  تجربی 
برهم دیگر  که  رویداد  تقارن  ثانیه   10-11زننده 

نظر   از  کامالً  گرفت  شکل  بزرگ  انفجار  از  پس 
قابل تجر در بی  واقع  در  است.  بررسی 

مستقر در سازمان   3دهنده بزرگ هادرونبرخورد
( سرن  پژوهشتحقیقاتی  اروپایی  های سازمان 

شمال  در  (ای هسته شهر  بخش  در   ژنو  شرقی 
مشغول بازآفرینی و بررسی همین    سوییس  کشور

برهم را  رویداد  این  هستند.  تقارن  دوره  زننده 
می  ضعیف  الکتریکی  این  نیروهای  در  گویند. 

یعنی   طبیعت  نهایی  نیروی  دو  لحظه 
هسته نیروهای  و  از الکترومغناطیس  ضعیف  ای 

شدند. طی این روند ساختارهای اصلی  هم جدا  
کوراك مانند  اتم  از  الکترونکوچکتر  و  ها  ها 

ترین نظریه دربارۀ این روند وجود آمدند. رایجبه
نام دارد و جستجو برای یافتن    4مکانیسم هیگز 

های برخورد ذره هیگز یکی از اهداف مهم برنامه
اکنون به یک جای   دهنده بزرگ هادرون است.

ایم. از این  تجربی و نظری دست یافته  پای محکم
بعد خوب می به  کیهان چه لحظه  دانیم که در 
می  چون  افتاد.  دستگاه اتفاق  در  های توانیم 

آزمایش ذرات  درك  برخورددهنده  برای  هایی 
و  ذرات  ظهور  دهیم.  انجام  فیزیک  مسائل 

بینیم در نتیجه یک نیروهایی که در کیهان می 
زننده تقارن در پایان عصر رشته رویدادهای برهم 

کیهان   تقارن  ناگهانی  برهم خوردن  بود.  پالنک 
های انتقال آب از بخار آغازین دقیقاً مشابه حالت 

به مایع و سپس یخ است. اشکال پیچیده بدون  
به صرفاً  و  مشخصی  پدید دلیل  دما  افت  دلیل 

حالت اولیه    آیند و این اشکال تقارن نهفته درمی 

3. Large Hadron Collider 

4. Higgs 
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گونه که اشکال بسیار  . لذا همانکنند را پنهان می 

دانه برفپیچیده  ساده    های  تقارن  بر  نقابی 
می اتم هیدروژن  و  اکسیژن  آرایش های  افکنند، 

نیروهای طبیعت و ذرات زیر اتمی سنگ بناهای 
کیهان امروزند نیز تقارن کیهان آغازین را پنهان  

اینک یک گام مانده تا به مرحلۀ تشکیل    کنند.می 
وپروتون سازندۀ  نوترون  ها  بناهای  سنگ  که  ها 

نخستین   عناصر  جزء  خودشان  و  عناصرند 
م ثانیه  وهستند، برسیم. این مرحله یک میلیونی

ها به  پس از انفجار بزرگ است زمانی که کوراك
نیروهای  اندازه کمک  با  که  شدند  سرد  ای 
 ها وهم متصل شدند و پروتونای قوی بههسته

ترین عنصر موجود ساده   ها را ایجاد کردند.نوترون
یعنی هیدورژن فقط از یک پروتون تشکیل شده  

م ثانیه پس از انفجار بزرگ  واست. لذا یک میلیونی
به شیمیایی  عنصر  از اولین  پس  آمد.  وجود 

ای سرد شد که  اندازهدقیقه کیهان به   3گذشت  
هم بچسبند و  ها توانستند به ها و نوترونپروتون

به  را  آورند.هلیم  بودن    وجود  دارا  با   2هلیم 
نوترون در هسته، دومین عنصر جهان    1پروتون و  

پروتون و بریلیم   3است. مقدار کمی نیز لیتیم با  
ساده(    4با   عنصر  چهارمین  و  )سومین  پروتون 
که  به بود  مرحله  این  در  درست  و  آمدند  وجود 

روند پیدایش عناصر متوقف شد. پس از گذشت  
یروی مشخص بود دقیقه کیهان دارای چهار ن  3

ای  شناسیم: گرانش، نیروهای هستهکه امروزه می 
قوی و ضعیف و الکترومغناطیس، در آن هنگام  

درصد باقی    25درصد جرم آن هیدروژن و    75
پیدایش   داستان  بود  این  بود.  هلیم  آن  جرم 

به وقایعی که یکی عناصر شیمیایی ساده  دنبال 
برهم   را  نخستین  کیهان  تقارن  دیگری  از  پس 
زدند. همچنین، مطالعۀ دقیق علمی ما را به این 

رساند که سنگ بناهای سازندۀ کیهان  نتیجه می 

 
  Steady State Theory .1 

هستند.  هلیم  و  هیدروژن  هر  همان  با  به  حال، 
بنگ با شواهد نظری و توجه به اینکه نظریۀ بیگ

تجربی متعددی مورد تأیید واقع شده، در مورد  
عبارتی منشأ جهان هستی کامالً ساکت است. به 

ینکه چرا جهان از مواد داغ و متراکم ایجاد شده  ا
بوده   بنگ وضعیت چگونه  بیگ  قبل  اینکه  یا  و 

نمی ارائه  آیه   دهد.اطالعاتی  در  طرفی،    30از 
نیز به چگونگی آفرینش    قرآنسوره مبارکه انبیاء  

نظریۀ   به  نیز  نخستین جهان هستی پرداخته و 
استبیگ  کرده  اشاره  کافران  »  :بنگ  آیا 

آسمانندانسته  که  بهاند  زمین  و  و  ها  بسته  هم 
بودند از خلقت()به  پیوسته  واحدی  ما    عنوان  و 

باز کردیم از هم  و هر چیز   آن دو را شکافته و 
ایمان  زنده  آیا  پس  آفریدیم؟  آب  از  را  ای 
آیه، نظریه انفجار   این  مراد از« البته،  آورند؟نمی

نیست آن  جزئیات  تمام  با  تنها    ،بزرگ  بلکه 
خوان و سازگار با آن نظریه است. گرچه نظریه هم

آن دانشی  محدوده  در  بزرگ  نبود،  انفجار  زمان 
آسمان جدایی  اصل  امری  ولی  زمین،  از  ها 

،  قرآنشده بود و هزاران سال قبل از نزول  پذیرفته
های تاریخی قلاین موضوع در تورات و برخی ن

است  ذکر است،   .شده  ذکر  شایان    همچنین، 
درباره   مدرن  نظریه  تنها  بزرگ،  انفجار  تئوری 

به  به چگونگی  نیست.  جهان  آمدن  عنوان وجود 
 2یا نظریه جهان نوسانی  1مثال نظریه حالت ثابت 

نیز وجود دارد که در میان برخی از دانشمندان 
قبول هستندطور گستردهبه مورد  شعبانی،  )   ای 

وجود،  1398 اَندرو،  1399؛  و  کاکس  :  2011؛ 
 .  (28-17؛ 1998، هوگان، 118-127

 حیات   -2
حیات عبارتست از وجه تمایز موجودات زنده از  

بغیر که  و  ه زنده  طرفه  یک  فرآیند  یک  عنوان 
 شود. نظر گرفته می ناپذیر دربرگشت 

  Oscillating Universe Theory .2 
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 گاه مذاهب حیات از دید -1-2

هان )جز آیین بودا( های جهمه مذاهب و اسطوره
به خلقت معتقدند. از نظر مذاهب مختلف حیات 
نیرویی  توسط  غیرزنده  مواد  از  زندگی  یا 

به  )خدا(  غیرانسانی  و  آمده غیرطبیعی  وجود 
است. به این جهت در اکثر مذاهب حیات به مثابه 

( است  شده  دانسته  مقدس  مقولۀ   ,Luisiیک 

Walde, Oberholzer 1999  ،شعبانی ؛  1398؛ 
 .(124-120؛  1393حاجی حیدری، 

 کریم  قرآنحیات در اصطالح  -2-2
در   متعال  می  قرآنخداوند    بگو: فرمایند:  مجید 

چگونه   خداوند  بنگرید  و  بگردید  زمین  »در 
)به   آغاز کرده است؟ سپس خداوند  را  آفرینش 

گونه( جهان آخرت را ایجاد می کند یقیناً  همین
هر  بر  است خدا  توانا  چون   .«1چیز  او  »امر 

[ چیزى را اراده کند، تنها همین است  ]آفرینش 
مى  آن  به  بى که  ]و  شو،  موجود  [ درنگگوید 

کریم مکرر از حیات   قرآن. در  «2شودموجود مى 
به  میان آمده است، در آیات و زندگی ذکرهایی 

زنده  متوالی  بسیاری  پیدایش  موجودات،  شدن 
د که  نظامی  حیات،  تطورات  زنده،  ر موجودات 

کار رفته، آثار حیات از  خلقت موجودات زنده به 
فهم و شعور و ادراك و سمع و بصر و هدایت و 

به را  اینها  امثال  و  و غیره  و    «ایت» عنوان  الهام 
کرده ذکر  الهی  تقدیر  و  برای نشانۀ حکمت  اند. 

آن   جمع  و  حی  واژۀ  صورت به   «احیاء»مثال، 
است یا    کار رفته به   قرآنبار در    24معرفه و نکره،  

بار آن، همگی با الف و الم   5کلمۀ الحی که فقط  
که خدا اشاره دارد. همچنین، از آنجایی است، به 
به تشکیل  آب  در  دخیل  مولکول  عنوان 
در ملکول  اساسی  عامل  اولیه،  زیستی  های 

نابودی شکل از  های تشکیل حیات و جلوگیری 
این از  است.  حیات  علوم اولیه  پژوهشگران  رو، 

 
 20. عنکبوت، آیه 1

  وجود برخی اشارات در ا تدّبر در آیات، بهی بقرآن
حیات مادۀ  در  خصوص  آب  اذعان   قرآنبخش 

  قرآن از    هیآ  نیدر چنداند. مضاف بر این،  داشته
به  زین  میکر راز آب صراحتاً  ؛ یزندگ  ۀشیعنوان 

  ۀ و هم در صحن  خلقت   شیدایمنشاء و پ   رهم د
ح  یهست تداوم  است ادیات؛  یو  البته  شده   .
اذکر  قابل  کامالً است،  نیز  آب  در  حیات    یجاد 

ب  منحصر  خصوصیات  به  مایع  هوابسته  این  فرد 
یافت    که   است موجود  طبیعی  مواد  سایر  در 
؛ وجود، 1396اطمینانی و اطمینانی،  )  شودنمی

آوانسری،  1399 نجات1395؛  و ؛  معنوی  خواه 
 . (Siraj, Tayab 2017: 21-42؛  1397دیداران، 

 ح زمینپیشینة حیات روی سط -3-2

  جانداران   پیدایش  یچگونگ  و  اتیح  منشأ   مسئله
 از   که  است  یمسائل   جمله  از  نیزم  کره  ی رو   در
  امروزه   و  بودهها  انسان  موردتوجه  اعصارترین  میقد

  مطرح ها  انسان  اذهان  ی برا  سؤال  کی  عنوانبه   زین
 . همچنین،(3:  1395)بهمنی و همکاران،    است

روی پیدایش حیات برتالش برای توضیح مراحل  
تاریخچه زمین،  شاید  کرۀ  و  قدیمی  بسیار  ای 

ولی   دارد،  آدمی  پرسشگری  با  برابر  عمری 
در   تاریخی  رویداد  این  به  که  افرادی  نخستین 
چارچوب علم تجربی پرداختند؛ شیمیدان روس،  
شناس  زیست  و  اُپارین  ایوانویچ  اَلکساندر 
حاکی  شواهد  بودند.  هالدین  جان    بریتانیایی، 

ها قبل از پیدایش حیات،  است که زمین از مدت
گیری سن  وجود داشته است. این شواهد را اندازه

؛ وجود، 29:  1385)اُپارین،   دهدزمین بدست می 
الدینی،  1399 کرام  حاجیان  48:  1396؛  ؛ 

هسته(1384فروشانی،   عمرسنجی  و  .  ای 
شناسی عمر کرۀ زمین را بیشتر از مطالعات زمین 

دانند، اما چهار میلیارد و ششصد میلیون سال می 
بیش  زمین  روی  بر  حیات  آثار  سه عمر  از  تر 

 82. یس، آیه  2
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میلیارد و هشتصد میلیون سال نیست. از اینجا  

توان فهمید که هشتصد میلیون سال از عمر  می 
آن  در  زنده  موجودی  هنوز  اما  گذشته،  زمین 

نمی  است. زندگی  این  کرده  با  در  زمین  مدت 
تحوالتی که پیدا کرده است توانسته شرایط الزم  
در   آری  آورد.  بدست  حیات  پذیرش  برای  را 

های مدت زمین مانند گوی بزرگی از صخرهاین
خشک و عریان بود و هیچ نشانی از حیات بر آن  

نمی  می دیده  بیکران  فضای  در  و  شد.  چرخید 
ور شده  های گازی که در گردونه آن محصتوده

بود بر اثر تراکم به شکل مایع مذابی در آمده و  
می  تشکیل  را  آن  مرکزی  الیهنقطه  و  های  داد 

می  تشکیل  را  آن  سطح  هم  گرمای نازکی  داد 
ها را از هم  حدی بود که اتممرکزی دل زمین به 

شکافت و انفجار حاصل از آنها از درون به باال می 
ا درهم شود و پوسته نازك سطحی رپراکنده می 

شدند و های بخار و گاز آزاد میشکست تودهمی 
ای از ابر و مه غلیظی دورتا دور زمین  چون هاله
گرفت و چنان غلظتی داشت که مانع  را فرا می

می زمین  به  خورشید  نور    ی بدیهشد.  رسیدن 
شرایط چنین  در  که  تداوم   یاست  و  تشکیل 

شود که و تصور می  پذیر نبوده استحیات امکان
سیاره    800یا    600طی   نخست،  سال  میلیون 

اندازه  از  بیش  حیات  پدیدآمدن  برای  زمین 
عبارتی طی دوره آغازین،  نامساعد بوده است. به 

به  بمباران قادر  بیرونی،  فضای  از  شدید  های 
اقیانوس  بوده است.  تبخیر  اندك ها سطح زمین 

سیار سطح  پوستهاندك  و  شد  سرد  زمین  ای ۀ 
در  یسنگ  را  در  برگرفت   آن  موجود  آب  بخار   .

با اقیانوس  رشاتمسفر متراکم شد و  های باران، 
شناسان  از زیست  ی بسیار.  وجود آوردبه   یوسیع

اولین  باید  حیات  که  دارند  این  اعتقاد  در  بار 
باشد اقیانوس شده  پدیدار  خلقت .  ها  آغاز  زمان 

تخمین نیست،  طور دقیق قابلموجودات زنده به
با دانشمندان  مطالعات  رسوبات    ولی  به  توجّه 

دهد ، نشان می ش میلیارد سال پی  5/3متعلّق به  
)پراس،   حیات در آن دوران وجود داشته است   هک

؛  48:  1396الدینی و همکاران،  ؛ کرام 87:  2012
رضوی،  6:  1937لیندسی،   سعیدی  ؛  1393؛ 

وجود 1399وجود،   بر  مبنی  موثقی  مدرك   .)
قدیمی نی  8/3تر در  حیات  ز  میلیارد سال پیش 

ادعا شده است. گرچه این موضوع کماکان محل 
 . (88: 2012مناقشه است )پراس

 حیاتی )پیشازیستی(شیمی پیش -4
از دانش شیمی  ، شاخه«حیاتشیمی پیش » ای 

است که قبل از آغاز حیات رخ داده و منجر به  
است.   شده  زمین  کرۀ  در  زندگی  پیدایش 
همچنین، پژوهشگران حوزۀ شیمی عمالً شیمی  

این  به  را  میحیات  تعریف  شیمی  :  کنندصورت 
که   ارگانیک  در بهاساساً  طبیعی  صورت 

بزرگمحیط  بسیار  محیط   های  سایر  های یا 
می  اتفاق  شمسی  می)منظومۀ(  و  با  افتد  تواند 

منشأ زندگی در کرۀ زمین یا نقاط دیگر ارتباط 
اصطالحات،   باشد.  غیرزنده»داشته    «شیمی 
دهد( شناسی رخ می )شیمی که در غیاب زیست

 از برخی جهات مترادف  «حیاتشیمی پیش »و  
هستند)هم  Cleaves؛  1399وجود،  )  معنا( 

اینکه   (.2012 برای  که  است  روشن  طرفی،  از 
بلوك باشد،  پدیدار شده  زمین  روی  های حیات 

سازندۀ مناسب که همۀ چیزهای زنده از جنس  
  ها هستند، باید موجود بوده باشند. در نتیجه،آن

گویا درنظر گرفتن این فرض معقول است که با  
تحلیل موادی که شاید روی زمین پیشازیستی  

هایی در مورد  شکل گرفته باشند، بتوان به سرنخ
مقاله اگرچه  رسید.  حیات  سال  خاستگاه  به  ای 

نوشتۀ    «خاستگاه حیات»عنوان  میالدی با   1924
ایده  ایوانوویچ  اَلکساندر راُپارین،  ابتدایی  ا هایی 

برای تشکیل پیشازیستی مواد ارائه کرد، پرسش  
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آزمایش  با  حیات  میلر خاستگاه  و   1های  معنا 

تازه پیدا کرد. در این آزمایش ها، میلر  مفهومی 
ای از چهار ترکیب گازی که در آن هنگام  آمیزه 

می  اتمسفر  تصور  عمدۀ  سازندگان  شد 
بودند هیدروژن، آمونیاك، متان و    -پیشازیستی 

را گرفت و با گذراندن تخلیۀ الکتریکی   -آببخار  
شبیه  به  دست  آمیزه،  این  درون  اثر از  سازی 
حیرت نتیجه  زد.  آغازین  بود.  آذرخش  انگیز 

ای از مواد آلی، از جمله مشخص شد که گستره 
شده  تشکیل  آمینواسید،  چون تعدادی  اند. 

بلوك پروتئین آمینواسیدها  سازندۀ  ها های 
پروتئین  و  جهستند  همۀ  ها  کلیدی  زء 

تازهسیستم  دوران  باشند،  می  زنده  از  های  ای 
ای که  مطالعه آغاز شد. حوزۀ پیشازیستی، حوزه 

عالقهبه کانون  به  علمی سرعت  مندی چشمگیر 
های بدل شد. اندیشۀ غالب آن بود که با آزمایش

فرضی،   پیشازیستی  شرایط  در  بیشتر  میلر 
شاید   نیز  کلیدی حیات  اجزای  دیگر  سرچشمۀ 

حل در  نقشی  نتیجه  در  و  شود  وفصل آشکار 
حقیقت،   در  کند.  بازی  حیات  خاستگاه  مسئلۀ 

می همان  ی زندگ که    ی زندگ   کی  میدانطور 
قرار است نقش    یمیش،  نیاست. بنابرا  ییایمیش

تالش    یاصل در   ی ریگیپ  ی برا  ایرشته میانرا 
از طرفی،    کند.   فایا  ی زندگحیات و  منشأ    ۀمسئل

پیش » در  دو    «حیاتشیمی  را  مضمون 
و همکارانشان یک نمونۀ   3، مولر2گیرد: پاونر برمی 
حیاتی را در محیط آزمایشگاهی  سازی پیش شبیه 

با انجام مراحل پیوسته و کنترل   انجام دادند تا 
بررسی  پذیری پیش شده واکنش  را مورد  حیاتی 

، 4قرار دهند. مضمون دیگر، با تحقیقات جامع لوو 
حیاتی مشخص  و میلر در مورد شیمی پیش   5الب 

در مضمون  این  محیط  شد.  که  است  این  صدد 

 
1  Miller 

2  Powner 

3  Müller 

آزمایشگاه )پیش  اولیۀ در  را  زمین  کرۀ  حیاتی( 
مضامین شبیه  این  است  امید  لذا  نماید.  سازی 

بتوانند هرچه بهتر چگونگی ادامه یافتن احتمالی  
محیط  در  را  اولیه  زمین  در  شیمیایی  تکامل 

انسانبد  - آزمایشگاهی   دخالت  ضمن    -ون 
کند  شبیه  بیان  بازآفرینی،  و   ,Powner)سازی 

Gerland, Sutherland 2009 ؛  Müller, et al. 

والده،  Kim, et al. 2011؛ 1990 - 15:  2005؛ 
17 .) 

 گیری  نتیجه
ا از    شد  تالش  نوشتار  یندر  کلی  ترسیمی  تا 

بی  ماده  از  آن  پیدایش  شیمی  حیات،  و  جان 
شود.  پیش  ارائۀ  مباحث  حیاتی  از  همچنین، 

توان به نتایج زیر مطرح شده در مقالۀ حاضر می 
  نجها،  بنگ اواًلبیگ  نظریۀ  مطابقدست یافت:  

 ربسیا  یکرتا  ژی نرو ا  دهما  یک  طنبسااز اهستی  
  ینا  هندۀ د  تشکیل  ادمو  که   هشد   دیجاا  لچگا

ن،  تووپر  یعنی  تم،ا  دی بنیاذرات    ،لچگا  ۀدما
  ادمو  تی،رعبابه.  میباشند ...    و  وننوترون،  لکترا

 ادتعد  برحسبو    اندبنیادی ذرات   یناز ا  متشکل
. آیدمی   ستدبه  عناصر  ، تنوع دردی بنیاذرات    ینا

و   عالم  منشأ  دربارۀ  نظریه  این  متأسفانه  دوماً، 
اینکه چرا جهان از مواد داغ و متراکم ایجاد شده  

بیگ قبل  اینکه  یا  بوده،  و  چگونه  وضعیت  بنگ 
نمی ارائه  استاطالعاتی  ساکت  کامالً  و    دهد 

، کاکس و اَندرو، 1397؛ باقراف،  1398)شعبانی،  
با توجه با اینکه هدف کتاب   (.127-118؛  2011

به قرآنآسمانی   جامعه  و  انسان  هدایت  سوی ، 
و سعادتمند  این  زندگی  با  است،  این  ...  وجود، 

هدایت  عظیم   گرکتاب  پدیدۀ  مورد  در  حتی 
مس  و  که خلقت  حیات  پیدایش  چگونگی    ئله 

، های ذهن بشر بوده استهمواره یکی از دغدغه

4  Lӧw 

5  Lӧb 
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سکوت نکرده و در آن مکرر از حیات و زندگی 

به  بیذکرهایی  است.  آمده  حیات میان  تردید 
باشد و این آب مایع است که به  نیازمند آب می 
دهد تا متولد شود و تکامل پیدا  حیات اجازه می 

بخش در  این مادۀ حیات  رو، نقش همین   بکند. از
و   مهم  بسیار  زندگی  حفظ  و  تداوم  پیدایش، 

می  ارزیابی  کالم    شود.ضروری  ی، قرآنمطابق 
ای را از آب پدید  هر موجود زندهمتعال  خداوند  

  فرقان سورۀ    54  های هیآ. برای مثال،  آورده است
سورۀ انبیاء. در ضمن،    30سوره نور یا آیه    45و  

علمى جدیدنظریهطبق   پیدایش هاى  و  ، ظهور 
جوان گرفته   دریاهااز  حیات    ۀنخستین  ریشه 

در فاصلۀ میان عمر کرۀ زمین )در حدود   است.
اثر   نیاولبیش از چهار میلیارد و ششصد سال( تا  

در آن )در حدود بیش از موجود زنده    یاحتمال
سه میلیارد و هشتصد سال(، شرایط نامساعدی 

شرایط الزم را  حاکم بود که نهایتاً سطح زمین  
دست آورد. علم  برای پذیرش و تداوم حیات، به 

حیاتی به بررسی چگونگی پیدایش  شیمی پیش 
عبارتی، این علم  پردازد. بهحیات میحیات از غیر

اتفاقات و حوادث پیش از آغاز حیات که منجر به  
تشکیل و تداوم حیات در کرۀ زمین شده است را 

دهد. عالوه بر این، مورد ارزیابی و مطالعه قرار می
حیاتی( کرۀ زمین  )پیش  سازی محیط اولیۀشبیه 

به  آزمایشگاه  ادامه در  چگونگی  مطالعۀ  منظور 
یافتن احتمالی تکامل شیمیایی در زمین اولیه، 

 شود. زیستی محسوب میموضوع شیمی پیشا

 

 منابع 
 کریم. قرآن- .1

، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ  بررسی تطبیقی مسئله حیات در فلسفه و زیست شناسی  ،1395آوانسری، ا.،  - .2
 الهیات و معارف اسالمی، گروه فلسفه، دانشگاه تبریز. 

مطالعات اجتماعی  کنفرانس  دومین  کریم،    قرآن، حیات و پیدایش آب از دیده گاه  1396اطمینانی، ف.، اطمینانی، ا.،  - .3
 ، رشت، دانشگاه امام صادق علیه السالم پردیس خواهران.فرهنگی و پژوهشی دینی

ترجمۀ هاشم بنی طرفی، تهران: شرکت کتابهای حبیبی،   ، «حیات: طبیعت، منشأ و تکامل آن» ،  1358اُپارین، آ. ا.،  - .4
 چاپ ششم. 

 و چاپ ، تهران: انتشارات«کاردانش دورۀ دوم متوسطه-زیست شناسی فنی حرفه ای»،  1395بهمنی، ا و همکاران.،  - .5
 ایران، چاپ اول. درسیهای کتاب نشر

-89ۀ  صفح،  5، فصلنامۀ سراج منیر، دورۀ  «نیزم  کُرۀ   مورد   در   البالغه  نهج   و   قرآن  دگاهید»،  1393بهزاد سعیدی، ب.،  - .6
104 . 

،  مجله بین المللی متافیزیکا،  (big bang)با نظریه انفجار بزرگ    قرآن، آفرینش جهان و انطباق آیات  1397.،  علی،  باقراف- .7
 .84- 76ۀ صفح، 1دورۀ 

، ترجمۀ رامین رامبد، تهران: انتشارات مازیار،  «شود زیست شناسیحیات چیست؟ شیمی چگونه می » ،  2012پراس، اِ.،  - .8
 چاپ دوم. 

 .6-3ۀ صفح،  26، دورۀ رشد آموزش جغرافیا ۀفصلنام، و پیدایش جهان«  قرآن»، 1394، محبتی، ش..، ف، پایدار- .9
، تولید و بررسی مدلی از منشا حیات، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم پایه،  1384حاجیان فروشانی، ح.،  - .10

 گروه بیوفیزیک، دانشگاه تربیت مدرس.
 ، تهران: انتشارات مازیار، چاپ اول. «ن یزم یبر کره  اتیح و  یجهان هست  شیدای»پ، 1393حاجی حیدری، ا.،  - .11
آریایی، تهران: انتشارات مازیار،   ، ترجمۀ جمیل«هستی جهان آفرینش راز»، 1395دگرس تایسن، ن.، گلداِسمیت، د.، - .12

 چاپ دوم. 



 

646 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
  نیچهارم،  و علم مدرن  قرآندر    اتیح  شیدایو نقش آب در پ  تیاهمّ،  1397دیداران، آ.، نجات خواه معنوی، پ.،  - .13

ب ساز  یالملل   نیکنفرانس  انسان  یتوانمند  علوم  حوزه  در  فرهنگ  یجامعه  مطالعات  تهران،  و  توانمندسازی،    ی مرکز 
 ی. و اجتماع یفرهنگ یمهارتها

 ، چاپ اول.الویسا انتشاراتتهران:  ، ترجمۀ رامین کریمی، بنگ، فلسفه و خدا« گ ی»ب، 2003، ج.، سالمان- .14
 .16-11ۀ صفح، 1، شمارۀ 10، دورۀ «، نشریۀ نشاء علمادمو  یشاپید به شیمیایی  هنگا»،  1398نی، ا.، شعبا- .15
 ، ترجمۀ محمد اسماعیل فلزی، تهران: انتشارات مازیار، چاپ پنجم. «های کیهانشگفتی » ،  2011کاکس، ب.، کوئن، اَ.،  - .16
های کتاب نشر و چاپ ، تهران: انتشارات«گاهیزیست شناسی دورۀ پیش دانش»،  1396الدینی، م و همکاران.،   کرام- .17

 ایران، چاپ پانزدهم.  درسی
 سبزان، چاپ دوم. انتشاراتتهران:  ، ترجمۀ یلدا بالرك، «اتیح  شیدایپ خچهی»تار، 1937لیندسی، و.، - .18
وجود و  ، ترجمۀ آرش  سلول«  شیهای پاز مواد دوگانه دوست ساده تا مدل   یاتیح  شیپ  ی می»ش،  2005والده، پ.،  - .19

 محمّد خدادادی مقدّم، اردبیل: انتشارات یاوریان، چاپ اول. 
پذیری واکنش فورموس برای تولید کربوهیدارتها با روشهای تجربی و  ، بررسی قابلیت افزایش گزینش1399وجود، آ.، - .20

اس آزاد  دانشگاه  گروه شیمی،  علوم،  دانشکدۀ  تخصصی،  دکتری  نامۀ  پایان  مولکولی،  دینامیک  واحد  محاسبات  المی 
 اردبیل. 

، مشهد:  فعال پارسا، ترجمۀ علی  «هانیک  یریگشکل  یبه چگونگ  ی»انفجار بزرگ نگاه،  1998هوگان، ك.،  - .21
 (، چاپ سوم. نشر   به شرکت   ی )آستان قدس رضو

-Biscans A (2018) Life 8: 57 

22. -Cleaves HI (2012) Evo Edu Outreach 5: 342 
-Eschenmoser A (2007) Tetrahedron 36: 12821 

23. -Kopetzki D, Antonietti M (2011) New J Chem 35: 1787 
24. -Kim HJ, Ricardo A, Llangkoon HI, Kim MJ, Carrigan MA, Frye F, Benner SA (2011) J Am Chem Soc 133: 

9457 

25. -Luisi pL, Walde P, Oberholzer T (1999) Curr Opin Colloid Interface Sci 4: 33 
26. -Müller D, Pitsch S, Kittaka A, Wagner E, Wintner CE, Eschenmoser A (1990) Helv Chim Acta 73: 1410 
27. -Matthew AP (2018) In: Menor-Salván S (ed) Prebiotic chemistry and chemical evolution of nucleic acids. 

Springer, Berlin 
28. -Powner MW, Gerland B, Sutherland JD (2009) Nature 459: 239 
29. -Paecht-Horowitz M (1973) Angew Chem Int Ed 12: 349 
30. -Pérez-Villaa A, Pietruccia F, Saitta AM (2018) Phys Life Rev 34-35:105 

31. -Siraj MA, Tayab MAK (2017) In: Raju KVand S. Manasi (eds) Water and Scriptures, Springer, Heidelberg 
32. -Thripati S, Ramabhadran RO (2017) J Phys Chem 121: 8659 

 



 

647 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 دین )وضو، روزه، غسل( در سالمت جسم از منظر علم و نقش احکام اسالم

 

 3قاسم حسینی  ، سید2پور، فاطمه یوسف1سمانه علیپور قادیکالیی
 

 جویبار حوزه علمیه ریحانه الرسول  3طالب سطح  -1

 حوزه علمیه ریحانه الرسول جویبار  3طالب سطح  -2

 ی آملقرآنکریم، قم، دانشکده علوم  قرآناستادیار دانشگاه علوم و معارف  -3
 ( mojeze.mandegare.qaem@gmail.comنویسنده مسئول: )

 

 چکیده: 
تمامی مسائل حیاتی انسان از جمله ای قائل است و بهالعادهدین مبین اسالم برای انسان ارزش و احترام فوق 

سعادت روحی انسان در گرو داشتن   کتاب سعادت بشر است و  قرآنبهداشت و سالمت عنایت خاصی دارد زیرا  
باشد جسم انسان، ارائه داد؛ آیاتی می   بر سالمت   قرآنتوان بر تاکید  ی سالم است از جمله شواهدی که می جسم
هایی مثل خرما، عسل و انجیر  مفید هستند پرداخته است؛ خوراکی  رای انسانهایی که ببیان انواع خوراکیکه به

بیان کرده همچنین آیاتی که ممنوعیت خوردن برخی   را  بیانگر اهمیت سالمت اندغذاها و بعتی اعمال  نیز   ،
  قرآن ، بهداشت و سالمت در آیات  تحلیلی  –پژوهش حاضر که با روش توصیفی    است.  قرآنجسم انسان نزد  

ی نقش موثری در پیشرفت  قرآن رسد که استفاده از رهنمودهای  رسی قرار داده و به این نتیجه می م را مورد برکری
 فرهنگ سالمت و بهداشت جامعه دارد. 

 
 وضو    غسل، واژگان کلیدی: انسان، بهداشت، جسم، روزه،

 

 مقدمه:
برای روح و  ای است که  گونه ه تعالیم دین اسالم ب

انسان فوق  جسم  و العادهارزش  شده  قائل    ای 
د کردن آسیب به جسم و انسان را از هرگونه وار 

کریم    قرآندر    دارد. کند و برحذر میجان نهی می 
سالمت وجود   آیات زیادی در زمینه بهداشت و 

و  دارد رعایت  از جمله:  بهداشتی  دستورات   که 
فظ جان ای، حپیشگیزی، اعتدال در رفتار تغذیه

استنباط   قابل  آن  از  فردی  بهداشت  به  وتوچه 
گیری بهتر از  در همه موارد پیش  همیشه و  است.

ی درمان است؛ بهداشت فیزیکی از موارد پیشگیر
ها است. لذا الزم است که به بهداشت  اری در بیم

تا حداقل با آگاهی از    جسم انسان پرداخته شود
سالمت جسم به تندرستی و  اثر برخی فوائد آن  

شده  کمک شود. فوائدی که در این زمینه مطرح 
عبادت  در  جسم  سالمت  چگونه  که  است  این 
فردی و اجتماعی تاثیر دارد؟ و پرهیز از محرمات 

تاثیری دارد؟  انسان چه    الهی در سالمت چسم 
  قرآن سالمت در آیات    عنوان بهداشت وای بامقاله 

اثر نعیمی ک  کریم  بهداشابراهیم  تی  ه دستورات 
کرده است و مقاله سالمت جسم در  ی را بیان قرآن

... به اهمیت سالمت جسم در    اثر صدیقی و  قرآن
است.  قرآن داده  قرار  بررسی  مورد  میان    را  در 

اپژوهش فوق،  بههای  که  به ثری  مجزّا  طور 
در   انسان  جسم  بهداشت  بپردازد   قرآنموضوع 

یافت نشد، در این نوشتار سعی شده است که با  
روایات، بخشی از بهداشت    و جو در آیات وجست  

قرار  بررسی  مورد  الهی  تعالیم  در  انسان،  جسم 
 گیرد. 
 معنی لغوی و اصطالحی شناسی، مفهوم

در فرهنگ عمید درباره لغت بهداشت آمده است:  
سابقاً   تندرستی،  نگاهداری  داشتن،  نگاه  »نیکو 

می الصحه  ص  1374عمید،  (  گفتند«حفظ   ،
اصطالح:  )461 در  الزم  »روش  و  کارهای  و  ها 
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صدری اغشار، (برای حفظ تندرستی« را گویند  

  معنای: لغت جسم به.  )157ص    ،1377حکمی،  
چیزی که دارای طول و عرض و  »بدن، تن، هر
که قسمتی از فضا را اشغال  چیزی عمق باشد، هر 

،  1374عمید،  (  کند، جمع آن، اجسام و جسوم«
است:  .  )815ص   آمده  مفردات  چیزی »هردر 

طول و  دارای دراز و پهنا و ژرما باشد )است که  
ه اجزاء  عمق(،  و  جسمیت عرض  از  جسمی  ر 

نمی تکهخارج  که  هرچند  جزءشود  و  جزء  تکه 
ابعا جزء  آن  باز  داردشود  اصفهانی،  (  « د  راغب 

وزن   .)398ص    ،1357 و  حجم  دارای  »آنچه 
می  اشغال  را  فضایی  و  ماده  است    - 2کند، 

ی مادی  یا ساختمان  انسان  بویژه  زیستمند،  ک 
افشار،  )صدری  تن«  کالبد، جسد،  پیکر،  جانور، 

لغت   .(727ص    ، 1377حکمی،   در   انسان 
»آدمیبه آناس معنای:  و  اناسی  بشر،  مردم،   ،

و در اصطالح:  .  (292، ص  1374)عمید،    جمع«
دانان ی جانداری که طبیع  - 1ها(:  انسان: )انسان»

راسته آدم نمایان، او را در رده پستانداران، زیر  
 دهندمی قرار ها انسان  تیره آدم نمایان و تیره  باال 

 مرکز وجود پا، دو روی بر  حرکت ویژگی دارای  و

 -2دارد.   ابزارسازی  توانایی  و مغز در گویایی
پای  و  آدم؛  شخص خوب  اخالقی،  اصول  به  بند 

.  (98، ص  1377صدری افشار، حکمی،)  آدمی«
»این لفظ در اصل مصدر  باید گفت:    قرآندرباره  
آیات . چنانکه در بعضی از  معنی خواندنه است ب

إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ معنای مصدری مراد است مثل »
  ( 18-17« )قیامت/  هُقرآن فَاتَّبِعْ  اهُقرآنهُ فَإِذَا  قرآنوَ

در اینجا مصدر است مثل فرقان و رحجان    قرآن
عجله    قرآن در    یعنی  اندو هر دو ضمیر راجع بومی 

جمع زیرا  می نکن  وحی  آنچه  و کردن    کنیم 
و چون آنرا خواندیم از    عهده ماست خواندن آن بر 

کتابی است    قرآن  خواندنش پیروی کن و بخوان.
خواندنی باید آنرا خواند در معانیش دقت و تدبر 

ب  قرآنها  بعضی   نمود. اصل  در  جمع  هرا  معنی 

بگرفته  قرء  اصل  که  است،معنی  هاند  در   جمع 
: آن مصدر از برای  توانند بگویند که اینصورت می

است.   و  یع  قرآنفاعل  حقائق  جامع  نی 
الهی فرموده   . (262ص    ،1376  قرشی،)  «های 

آیه و  6600»کتاب آسمانی مسلمانان که شامل 
و چهارده سوره است« هشتاد و دو سوره آن    صد

به سوره و  نازل شده  های مکی معروف در مکه 
د و سی و دو سوره هم در مدینه نازل شده  باشمی 

آن سورهو  را  می ها  مدنی  )عمید،های   گویند«. 
شایسته .  (1882ص    ،1374 ستایش  و  سپاس 

را  وجود  عالم  ذرات  که  است  هستی    پروردگار 
پروردگار و   ،مظهر جمال و جالل خویش قرار داد

پرتو   در  موجودات  همه  همواره  که  معبودی 
د  قرار  مهرش  پر  ،کسیعنایات  شایسته  ارند  که 

نعمت  که  برماست  و  است  های یادکردن 
و خالصانه  نمازگزاردن  و  باشیم  شاکر  را    اش 

پیشانی سائیدن جز بر پیشگاه او نباشد. چنانچه  
خداوند متعال نیز از بندگانش خواسته است که  

 قرآنو در    همواره او را یاد کنند و به یاد او باشند،
»أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ    ت: مجید خطاب به انسان آمده اس

که منم  »بدان.إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاهَ لِذِکْرِی«
خدای یکتا هیچ خدایی جز من نیست پس مرا  

 دار« به یگانگی بپرست و نماز را برای یاد ما بپا 
/ به.  (14)طه  دین  »نماز  ارکان  از  یکی  عنوان 

ین نوع نیایش و  ترترین و کامل مبین اسالم عالی 
می  خداوند  با  بارتباط  در    قرآنطوریکه  ه باشد 

های مختلف این کتاب آیه از سوره  120بیش از  
آداب و آثار آن به کرّات یاد   الهی از نماز، احکام،

عبادات دیگری    ،اگرچه افزون بر نمازنموده است.  
خمس، و  حج،   زکات،  همچون  وجود ...    جهاد 

سازنده و تربیتی مهمی  دارند که هرکدام نقش  
بر روی انسان دارند ولی در این میان نقش نماز  

ای از حضور  تر است زیرا نماز جلوهبسیار سازنده 
یک از  بنده در محضر ربوبیت است و ما در هیچ

نماز در تمامی مراحل  عبادات اسالمی همچون 
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ها  در محضر خدا نیستیم، تمامی حرکات، صحبت 

و خداست  با  همه  ذکرها  از  لحظه  و  غفلت  ای 
می  نماز  ابطال  باعث  آن  در  احکام  گردد، 

روزه،صورتی مثل  عبادات  دیگر  در  اگرچه    که 
از  خودسازی  و  خداوند  به  قرب  نیت  به  انسان 

می  امساك  درخوردن  اما  در همین  نماید  حال 
تواند اعمال روزمره خود را انجام  تمامی روز می

برابر دهد همچنین نماز تکرار بندگی انسان در  
و است  الهی  الیزال  مکرّر   ذات  یاد  و  تذکر  این 

شود تا بشر روز باعث میخداوند در طول شبانه 
همان نسبت از خدا غافل باشد و به   کمتر از یاد

،  1382منش،  کاهد« )احسانگناه و عصیان او می 
که همه .  (52ص   است  جهان، محراب وسیعی 

و  کائنات، عبادت  و  تسبیح  به  در    درآن  سجود 
مشغولندب خدا  السَّبْعُ   رابر  السَّمَاوَاتُ  لَهُ  »تُسَبِّحُ 

یُسَبِّحُ   إِالَّ  شَیْءٍ  مِّن  وَإِن  فِیهِنَّ  وَمَن  وَاأَلرْضُ 
بِحَمْدَهِ وَلَکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا 

  / )اسراء  و.  (44غَفُورًا«  آسمان  و   »هفت  زمین 
به همه  آنهاست  در  خداوند   هرچه  ستایش 

آنکه  جز  عالم  در  نیست  موجودی  و  مشغولند 
نماید ولیکن شما تسبیح و ستایش پروردگار می

که خداوند کنید. بدرستی تسبیح آنها را فهم نمی 
 به نماز ایستادن، .  بسیار بردبار و آمرزنده است«

ها و فرشتگان در پرستش  همراهی با همه آفریده
به    و است.  پروردگار  و  ذکر  رنگ  ایستادن  نماز 

جلوه و آئینه جمال حق شدن   بوی الهی گرفتن و
به نیایش او و راز و نیاز   یاد او،است. لحظاتی را به

  با او بگذرانیم و ورح آلوده را در چشمه صاف و
این دهیم.  الهی شستشو  که    زالل  نمازی  است 

پنج  روزانه  می مسلمان  اسالم    خواند.بار  در  نماز 
ویژه برای ای  جایگاه  است  نمازگزار الزم  و  دارد 

وضو    -1  انجام این عبادت مقدماتی را فراهم کند:
  ...   که جنب و)در صورتی  غسل کند  -2  بگیرد.
بدن خود را از نجاسات )مثل    لباس و  -3.  است(
مکانی پاك را   -4  پاك گرداند.  (...  بول و  خون،

کند« فراهم  هاشمی خمینی،  ]بنی   برای سجده 
اداتی دارد که دارای  سالم عبا  [.422، ص  1377

است عبادی آن که موجب    :دو جنبه  بعد  یکی 
  شود وتقرب انسان به خدا و کمال معنوی او می

که آثار مفیدی در  درمانی آن  دوم بعد بهداشتی و
و  دارد  انسان  شخصی  یا  و  اجتماعی  محیط 

  غسل،   وضو،  کند. نماز،سالمت انسان را تامین می 
در اینجا    و.  عبادات هستند  از این قبیل...  روزه و  

بررسی جنبه  وبه  بهداشتی وضو  غسل که    های 
هستند  نماز  مقدمات  از  و  عبادات  این  جزء 

می لغت   وضو  -1  شود.پرداخته  در  »وضو 
یعنی به شرعاً  و  شده  پاکیزه  بسیار  معنای 

و   نماز  صحت  شرط  که  مخصوص  شستشوی 
و اسماء   قرآنطواف و موجب جواز مس کتابت  

)حسینی  است«  ص 1379  دشتی،مقدسه   ،  
وضو    قرآن.  (370 دستور  مورد  در  کریم 
إِلَى   فرماید:می  قُمْتُمْ  إِذَا  آمَنُواْ  الَّذِینَ  أَیُّهَا  »یَا 

الْمَرَافِقِ   إِلَى  وَأَیْدِیَکُمْ  وُجُوهَکُمْ  فاغْسِلُواْ  الصَّالهِ 
مَا  ...    ینِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَ

یُرِیدُ  وَلَکِن  حَرَجٍ  مِّنْ  عَلَیْکُم  لِیَجْعَلَ  اللّهُ  یُرِیدُ 
تَشْکُرُونَ«   لَعَلَّکُمْ  عَلَیْکُمْ  نِعْمَتَهُ  وَلِیُتِمَّ  لِیُطَهَّرَکُمْ 

آورده»ای کسانی .  (6)مائده/ ایمان  چون    اید،که 
  صورت و دستهایتان را تا  نماز برخیزید،  به )عزم(

سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی   آرنج بشویید و
خواهد خدا نمی  . ..  پیشین )هر دو پا ( مسح کنید

خواهد شما را پاك لیکن می  بر شما تنگ بگیرد،
باشد که سپاس   شما تمام گرداند،و نعمتش را بر 

  -   وضو دارای دو فایده روشن است: .  )او( بدارید«
معنوی از نظر    فایده اخالقی و  - فایده بهداشتی  

بار  هم پنج ها آنداشتی شستن صورت و دست به
ای روز، اثر قابل مالحظهبار در شبانه و یا الاقل سه

کردن بر سر و پشت مسح  در نظافت بدن دارد،
یا پوست  پاها که شرط آن رسیدن آب به موها  

شود که این اعضا را نیز پاکیزه  سبب می  ،تن است
تماس آب با پوست بدن اثر خاصی در   بداریم و
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تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دارد و از 

برای   نظر اخالقی ومعنوی چون با قصد قربت و
می  انجام  مخصوصاً  خدا  دارد.  تربیتی  اثر  شود 

چون مفهوم کنایی آن این است که از فرق تا قدم 
دارم موید این فلسفه در راه اطاعت تو گام برمی 

،  1376  ،مکارم شیرازی )  معنوی است«  اخالقی و
قل شده که  ن  رضا )ع(در روایتی از امام.  (291  ص

»لِاَنَّهُ یَکُونُ العَبدُ   در مورد حکمت وضو فرمودند:
  طَاهِراً اِذَا قَامَ بَینَ یَدَِی الجَبَّارِ عِندَ مُنَاجَاتِهِ اِیَّاهُ، 

اَمَرَهُ، فِیمَا  لَهُ   سِ وَالنَّجَاسَهِ، نقِیّاً مِنَ األدنَا َمُطیعاً 
النُّعَاسِ،  طَرَدِ  وَ  الکَسَلِ  ذَهَابِ  مِن  فِیهِ  مَا    مَعَ 

الجَبَّارِ« یَدَِی  بَینَ  لِلقِیامِ  الفُوادِ  )شیخی،    وَتَزکِیَهِ 
»برای اینکه بنده وقتی برای .  (6848، ص1377

پاك    ایستد،مناجات با خداوند جبار در برابر او می 
کرد  باشد، اطاعت  را  او  از فرمان  و  باشد  ه 

عالوه اینکه به  ها و نجاست پاکیزه باشد،آلودگی
بین از  باعث  زدودن وضو  و  حالت کسالت  رفتن 

خواب آلودگی و پاك ساختن دل برای ایستادن 
می  جبار  خدای  حضور  )ع(.  شود«در  باقر   امام 

وضو را معیاری برای شناخت اطاعت و معصیت  
الوِضُوءُ حَدَّ    »اِنَّمَا  فرمایند: خدا معرفی کرده و می 

 لِیَعلَمَ اهللُ مَن یُطیعُهُ وَ مَن یَعصیهِ«  مِن حُدُودِ اهللِ،
حدود .  ]همان[ از  حدی  حقیقت  در  »وضو 

چه بداند  خداوند  اینکه  تا  او خداست  از  کسی 
می  چهفرمان  و  می برد  نافرمانیش  .  کند«کسی 

هایی نظران در مورد وضو حکمتبرخی از صاحب
که  بیان کرده  آناند  از  از:برخی  عبارتند    - 1  ها 

های دست و صورت که غالباً در معرض میکروب
شد که در هر روز چند واجب  باشد  مختلف می 

طوری که آب مرتبه با عنوان وضو شسته شود به
  ها را رفع نماید، به پوست برسد و چربی و کثیفی 

اینکه، اعضای    نکته  از  غیر  بدن که  اعضاء  دیگر 
به   آلوده  کمتر  و  لباسند  زیر  هستند،  وضو 

پیش از   -2  شوند. میکروب و کثافات محیط می 
کردند، ورود میکروب به داخل بدن،  این گمان می

سوراخ به  دهان(منحصر  )مثل  بدن  است   های 
ثابت اخیراً  است   ولی  ممکن  که  است  شده 

و   شود  بدن  وارد  نیز  پوست  سطح  از  میکروب 
ها چون دست و صورت بیشتر در معرض آلودگی

شود دستور به شستن داده شد و در پا  واقع می 
  ده تا موجب سختی نشود. وسر به مسح اکتفا ش

در مسح سر و پا اگر مانعی باشد صحت مسح    -3
سر و پا از بین بردن مانع است در نتیجه نظافت  

یابد و این خود یک  محل سر و پا هم تحقق می 
های روشماساژ دادن به   -4  نکته بهداشتی است.

مختلف خاصیت و فوائد فراوانی برای بدن دارد 
باشد  اساژ را دارا میکه وضو نیز همان خاصیت م 

زیرا وقتی به سطح اعضا ی وضو آب سرد رسید  
حرارت   درجه  حفظ  برای  شد  سرد  آن  محل  و 

رفته  دست  از  حرارت  جبران  و  بدن  ی طبیعی 
فعالیت  به  خون  گردش  دستگاه  وضو،  اعضای 

می مشغول  بدن سریع  حرارت  درجه  تا  شود 
متعادل شود و در نتیجه نشاط و سالمتی وتعدیل 

دستگاه دوران خون که مهمترین عضو بدن  در  
به  تامین  است  را  بدن  بهداشت  و  آید  وجود 

.  ( 190و    188  صص  ،1344  )اهتمام،  نماید«می 
می  وضو  مورد  در  پزشکان  از  »اگر یکی  نویسد: 

بهداشت  دست درباره  را  جدید  علمی  آوردهای 
پوست مورد مطالعه قرار دهیم به عمق اهمیت 

  خواهیم برد . پی  قرآنتشریع وضو و طهارت در  
و   نظافت  به  اول  درجه  در  پوست  بهداشت 

به  بدن،  قسمتشستشوی  آن  ویژه  باز  های 
باز   برای  پوست  مستمر  نظافت  است  متمرکز 

سوراخ  وماندن  عرقی  غدد  امری    های  چربی 
به  است  میطوری حیاتی  الزم  فرد  که  هر  شود 

روزانه حداقل دو بار دست وصورت و گردن خود  
و .  (130  ص  ،1370)دیاب و قرقور،    را بشوید« 

  : انددر مورد برخی از فواید بهداشتی وضو نوشته 
بیماری  از  بسیاری  به  ابتالء  از  های »پیشگیری 

به  آلودگیگوارشی  دست دلیل  عارض  های  ها 
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بیماری می  این  مهمترین  های بیماری   ها،شود. 

وبا، )مثل  معده،    عفونی  التهاب  تیفوئید، 
بر    معروفند.  های غذایی(مسمومیت  تاثیر مثبت 

و خون  گردش  دستگاه  یافتن  ن  فعالیت  شاط 
به  اعضای شخص  ماساژ  و  اعصاب  تحریک  دلیل 

آلودگی  بدن، فراهمزدودن  و  بدن  شدن  های 
» پوست  فعالیت  برای  مساعد    و   )دیاب  شرایط 

از  .  [129  -128  صص  ،1370  قرقور، یکی 
می صاحب  دیگر  و صورت    نویسد:نظران  »دست 

غالباً در معرض مزاولت و مباشرت با کثافات  که  
میکروب می و  مختلف  روزی های  هر  در  باشند 

واسطه وضو شسته شود،  چند مرتبه واجب شد به 
برسد، طوری به بشره  به  آب  و   که  چربی  رفع 

بنماید، تا از ضرر   کثافات و موانع وصول آب را 
اجباری میکروب نظافت  و  ماند  مصون  آن  های 

تنشاق جلدی از مسامات بشره  اس  حاصل شود و
باقی اعضای بدن    میسّر گردد. غیر از اعضای وضو،

و  میکروب  به  آلوده  کمتر  و  است  لباس  زیر 
شود و لهذا این تکلیف مکرر و  کثافات محیط می

شب، و  روز  همه  در  اعضاء    مداوم  تنظیف  ویژه 
میکروب و  شود  باز  مسامات  تا  گردید  ها وضو 

ی در همه این اعضا مرتفع گردد و استنشاق جلد
کردند ورود میکروب سابقا گمان می   حاصل شود. 

  در داخل بدن منحصر به ثقب )سوراخ( مخرج و 
ثبوت  به  اخیراً  است.  بدن  دهان(  )مثل  مدخل 
رسیده که ممکن است میکروب از همان مسامات 

صورت بیشتر    چون دست و  شود.جلدی وارد بدن  
سر کمتر    پا و  و  شود(در معرض کثافات واقع )می 

است لهذا در سر و پا به مسح تنها اکتفا شد تا  
نشود. حرج  همان    موجب  عیناً  اسالمی  وضوی 

ماساژ توضیح    خاصیت  حاشیه  و  متن  ]در 
استمی  بدن  مالش  ماساژ  که  ماساژ   دهند  و 

کار اندازد[  ن است که تمام اعصاب را بهآسوئدی  
باشد زیرا »ماساژسوئدی«را به نحو اتم حاوی می

و  رسید  سرد  آب  وضو  اعضا  سطح  روی   وقتی 

جریان خون به آن سمت   محل آن سرد شد قهراً
درجه   حفظ  برای  و  یافته  حرارت    37شدت  از 

طبیعی بدن و جبران حرارت از دست رفته اعضاء  
به تا  برسد،وضو  طبیعی  گردش   حال  دستگاه 

خون به فعالیت سریع مشغول و در نتیجه نشاط  
ستگاه دوران خون که و سالمتی و تعدیل در د

به است  بدن  جهازات  و  مهمترین  آید  وجود 
می  تامین  را  بدن  )اهتمام، بهداشت   نماید« 

مفسران .  (235-232  صص   ، 1344 »برخی 
تخفیف  اند:گفته  نماز  و    مقدمات  است  بردار 

نیست«  تعطیل (  38  ص  ،1376  ]قرائتی،  بردار 
منظور از اینکه گفته شده تخفیف بردار است ولی 

/  6ل بردار نیست این است که در این آیه )تعطی
خداوند گفته است در صورت نبود آب از    مائده(

خاك برای وضو استفاده شود حال سوالی که در 
می  پیش  چه  این  خاك  این  که  است  این  آید 

لحاظ   از  آیا  و  باشد  داشته  باید  خصوصیتی 
نمی  پیش  مشکلی  خداوند   آید؟بهداشتی 

مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء  »وَإِن کُنتُم    فرماید:می 
أَحَدٌ مَّنکُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ اَلمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ 
بِوُجُوهِکُمْ   فَامْسَحُواْ  طَیِّبًا  صَعِیدًا  فَتَیَمَّمُواْ  مَاء 

»و اگر بیمار یا در سفر .  [6وَأَیْدِیکُم مِّنْهُ« ]مائده  
یا با    ز قضای حاجت آمد،یا یکی از شما ا  بودید،

آبی نیافتید پس با خاك   اید وزنان نزدیکی کرده
دستهایتان    پاك تیمم کنید،و از آن به صورت و

رمز زمین بلند است    از صعود،  »)صعید(.  بکشید«
ها دور از آلودگی  بلند،  های برجسته وخاك زمین

و  است، زمین  روی  که  است  خاکی  مقصود   یا 
گونه که آب زُداینده آن  است. قسمت فوقانی آن  

است،  خاصیت   آلودگی  هم  پاك  خاك 
تابیده  میکروب آن  به  آفتاب  چون  دارد  کشی 

)قرائتی، داده .  ( 36  ص  ،1376  است«  »دستور 
شده که هنگام عدم امکان غسل یا وضو با آب، با  
  خاك تیمم کرده بر صورت و دستهایش بکشد، 

ها ت کار یعنی مالیدن خاك به صورت و دسبا این 
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که از اعضای رئیسه و اصلی بدن هستند درواقع  

به  خدا  مقابل  در  را  خود  و  انسان  حقارت  نوعی 
»وضو با .  (60  ص  ،1381  )شبر،  کشاند«ذلت می 

انجام  برای  و  به خدا  ایمان  با  و  اخالص  آهنگ 
پوشاند خدا بر آن  های گذشته را می لغزش  نماز،

بر  که  در  نیست  را  شما  و  بگیرد  سخت  شما 
هنگام نبودن آب یا  نای مقررات قرار دهد و بهتنگ

دچار سختی    کار بردن آن،عذر داشتن شما از به
بلکه می  رنجتان کند  به و  و  خواهد  وسیله غسل 

و   خدا  به  تقرب  آهنگ  با  آنها  انجام  و  وضو 
او، از  پاکیزه سازد«   فرمانبرداری  را پاك و   شما 

از غسل و .  ( 575  ص  ،1380  )طبرسی، »هدف 
مم پاکیزگی جسم است و پاکیزگی روح.  وضو و تی

می خاك  و  آب  با  را  نمود. جسم  پاکیزه  توان 
خداوند وقتی مقرر داشت که مردم خود را پاکیزه  

قصدش   دین سازند  زیرا  بود  خود  دین  تکمیل 
نیستجنبه  معنوی  آن    ، های  هدف  بلکه 
وهمه است  کامل  جانبه  نعمت  این  شدن 

  ،1378  )مدرسی،  «حق انسانخداوندی است در  
در اسالم برای وضو احکامی ذکر شده  .  (275  ص

وضو  عبادات  از  بعضی  انجام  برای  اینکه  است، 
و مستحب    واجب  وضو  عبادات  از  برخی  برای 

عنوان مقدمه نماز بر هر  »وضو به   -1  است مثال: 
برای طواف   -2  شود.شخص نمازگزار واجب می

شود وضو واجب می  تحت شرایطی خاص(کعبه )
به    و گذاشتن  و    قرآندست  خدا  نام  و  کریم 

)علیه ائمه  و  جایز  پیامبران  وضو  بدون  السالم( 
مستحب است و  خودی خود  وضو به  -3  .نیست 

 حال وضو داشته باشد وخوب است انسان در هر 
در وضو    -4  .حتی آن را تکرار کند که نور است

نیت خاص، با  سپس دست    صورت و  ابتدا  ابتدا 
شود و آنگاه  دست چپ شسته می راست و سپس  

خمینی،  موسوی )  گیرد«ا صورت میپ  مسح سر و
مطالب  .  (32-31صص    ،1386 به  توجه  با 

بهداشتی که در مورد وضو بیان شد نتیجه گرفته  

بهمی  را  احکام  این  همه  اسالم  که  خاطر شود 
انسان و برای سالمتی جسم و روح او قرار داده  

ست تا انسان به طراوت جسمی و معنوی نائل  ا
بدن«،  غسل:  .شود تمام  از   »شستشوی  یکی 

انجام   کیفیت  دو  به  که  است  شرع  عبادات 
شسته   ترتیبی:  گیرد:می  وگردن  سر  ابتدا  که 
بعضی ترتیب بین    شود و سپس بقیه بدن ومی 

  دانند. ارتماسی: طرف راست وچپ را نیز الزم می
بدن   همه  فروکه  آب  در   )دشتی،  رود«یکباره 

نماز .  (610  ص   ، 1379 مقدمات  از  یکی  غسل 
باشد. غسل    (...  که جنب واست )البته در صورتی

هم مانند وضو دارای دو بعد ظاهری و باطنی بوده  
 که بعضی از آنها واجب و   و اقسام متعددی دارد،

های واجب »غسل  ندتبعضی دیگر مستحب هس
از: جنابت، هفت قسم است که عبارتن    حیض،   د 

غسلی که به    میت،  مس میت،  استحاضه،   نفاس،
شود«  واسطه نذر و قسم و مانند آنها واجب می 

مترجم علی  –)ره(    امام خمینی–]تحریرالوسیله  
مبحث غسل[ محور اصلی بحث در این –اسالمی

کریم    قرآنباشد.  بخش غسل جنابت و حیض می 
را ستایش کر پاکیزه  افراد  متعدد  آیات  و  در  ده 

کند. در مورد غسل آنها را محبوب خدا معرفی می 
برد و در چند مورد  کار می تعبیر »طهارت«را به

  : غسل جنابت  -الف.  دهددستور انجام غسل می 
جنب نزدیکی   فرد  مخالف  با جنس  که  »کسی 
  هر دلیلی منی از او بیرون آمده است« کرده یا به 

کریم در    قرآنکه در  .  (210ص    ،1379  )دشتی،
وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ »  این مورد آمده است که:

مَایُرِیدُاللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَکِن یُرِیدُ ...  
تَشْکُرُونَ«  لَعَلَّکُمْ  عَلَیْکُمْ  نِعْمَتَهُ  وَلِیُتِمَّ    لِیُطَهَّرَکُمْ 

  / هنگامی .  (6)مائده  ایمان  اهل  که »ای 
برامی  جنب خواهید  اگر  و  بپاخیزید(  نماز  ی 

کنید( )غسل  شوید  پاکیزه  خدا  ...    هستید 
داد  هیچ نخواهد  قرار  شما  برای  سختی  گونه 

پاکیزه   خواهد )جسم و جان( ولیکن می  شما را 
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کند« تمام  شما  بر  را  خود  نعمت  و    . گرداند 

دور و بیگانه است و چون    معنای بعید،به  )جنب(
و جنسی  آمیزش  از  بعد  اح  شخص  از    تالم،یا 

و   نماز  و   قرآنخواندن  دور  مساجد  به  رفتن  و 
در   .ودشبه وی جنب گفته می   گردد،بیگانه می 

دین حضرت    دین اسالم و  ،میان ادیان آسمانی
)علیه  از    السالم(ابراهیم  بعد  صائبان  دین  و 

دانند. در فهرست ابن  را واجب میغسل    ، جنابت
. کلمه اندنامیده شده نام مغتسله صائبان به  ،ندیم

معنای شوینده و  ای است کلدانی به واژه  »صابی«
جمع آن صابون و صابین است. آنها در کنار نهرها  

. از   در آب جاری غسل کنندمی زیستند تا دائماً
جاری رمز و نشانه حیات اعظم است.    نظر آنها آب

می  نه   گویند:آنها  بدن  »غسل  از  را  کثافات  تنها 
های نفس را  بلکه گناهان و پلیدی   کند،دور می

کند  برد. آبی که نور را منعکس می نیز از بین می 
شکلی از نور است و کسی که غسل کرده است  

  ص  ،1362  )حجتی و بی ازار،  پوششی از نور دارد
»در اسالم نیز به غسل و شستشوی چهره و .  (6

»وضو« پا  و  سر  مسح  و  و  به  دست  نور  معنای 
می گفته  نه شوروشنایی  بدن  تمام  غسل  تنها  د. 

میآلودگی بین  از  را  موجب  های جسمی  و  برد 
می  بدن  یافته  کاهش  آب  بلکه   گردد،ترمیم 

 شود«موجب طهارت و پاکی قلب و روح نیز می 
در پایان آیه  .  ( 56ص    ، 1362  ازار، )حجتی و بی 

گیری در  گونه سخت برای آنکه روشن شود هیچ
در کار   غسل (و    تیمم،  دستورات گذشته )وضو
ب آنها  بلکه همه  خاطر مصالح خود مردم ه نبوده 

خواهد شمارا خداوند نمی  فرماید:وضع شده می 
بلکه می به بیفکند  پاکیزه  زحمت  را  خواهد شما 

و کند. ن  سازد  تمام  شما  بر  را  خود  »در   عمت 
کند  حقیقت این جمله این واقعیت را تاکید می 

برنامه و  الهی  دستورات  تمام  اسالمی   های که 
خاطر مردم و برای حفظ منافع آنها قرار داده به

به  و  نبوده  شده  کار  در  دیگری  هیچ وجه هدف 

می  است. باخداوند  هم    خواهد  دستورها  این 
طهارت معنوی و هم جسمانی برای مردم فراهم  

اسالم .  (284  ص  ،1376  )مکارم شیرازی،  شود«
هنگام جنب شدن تمام بدن دهد که بهدستور می 

حالی  را در  آلوده  بشویند  معینی  عضو  فقط  که 
بولمی  مثل  آلوده  شود  معینی  عضو  که  کردن 
پاك  می  انسان  عضو  همان  شستن  با  و  شود 
شود. آیا میان بول کردن و خارج شدن منی  می 

تفاوتی است که در یکی فقط محل را باید شست 
»خارج شدن منی از   و در دیگری تمام بدن را؟

نیست )مانند بول و سایر انسان یک عمل موضعی  
دلیل اینکه اثر آن در تمام بدن آشکار  هب  زوائد(

 دنبال خروج آن،ه های تن بگردد و تمام سلول می 
می فرو  مخصوص  حالت سستی  یک  و در  روند 

  . استاین خود نشانه تاثیر آن روی تمام اجزا بدن  
توضیح اینکه: طبق تحقیقات دانشمندان در بدن  

دو   که  انسان  دارد  وجود  نباتی  اعصاب  سلسله 
کنند »اعصاب  های بدن را کنترل می تمام فعالیت 

پاراسمپاتیک« »اعصاب  و  دو    سمپاتیک«  این 
رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف  

دستگاه  خارجی تمام  و  داخلی  جهازات  و  ها 
»تند    اند،گسترده سمپاتیک  اعصاب  وظیفه 
های مختلف ستگاه و به فعالیت واداشتن د  کردن«

پاراسمپاتیک »کند   اعصاب  وظیفه  و  است  بدن 
  واقع یکی نقش »گاز«در  کردن« فعالیت آنهاست، 

  ا دارد و از تعادل ر  »ترمز«  دیگری نقش   اتومبیل و 
های دستگاه   ،فعالیت این دو دسته اعصاب نباتی

ب میه بدن  کار  متعادل  گاهی  کند طور   .
تعادل را  دهد که اینهایی در بدن رخ می جریان

می  جریان  ،زندبهم  این  جمله  مسئله از  ها 
جنسی(  »ارگاسم« لذت  معمواًل  )اوج  که   است 

گیرد. در این موقع  مقارن خروج منی صورت می 
ترمز  )اعصاب  پاراسمپاتیک  اعصاب  سلسله 

محرك(   کننده( )اعصاب  سمپاتیک  اعصاب   بر 
می  به پیشی  تعادل  و  بهم  گیرد  منفی  شکل 
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موضوع نیز ثابت شده است که از  این    خورد.می 

می  که  اموری  را  جمله  سمپاتیک  اعصاب  تواند 
از دست و تعادل  تامین کند  بکار وادارد  را  رفته 

تماس آب با بدن است و از آنجاکه تاثیر »ارگاسم  
به  بدن  اعضای  تمام  دیده «روی  محسوس  طور 

شود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر می 
شده است که پس    ستور دادهخورد دبدن بهم می 

یا خروج منی تمام بدن با آب    از آمیزش جنسی،
بخش آن تعادل شسته شود و در پرتو اثر حیات

اعصاب در سراسر   این دو دسته  میان  کامل در 
بدن برقرار گردد. البته فایده غسل منحصر به این  
نیست بلکه غسل کردن عالوه بر این یک نوعی  

اشد که اثرات اخالقی بعبادت و پرستش نیز می 
همین دلیل اگر بدن را  آن قابل انکار نیست و به

خدا  فرمان  اطاعت  و  قربت  قصد  و  نیت  بدون 
هنگام  بشویند غسل صحیح نیست در حقیقت به 

جنسی، آمیزش  یا  منی  متاثر    خروج  روح  هم 
سوی شهوات مادی روح به  شود و هم جسم،می 

  ، سوی سستی و رکود و جسم به شود،کشیده می 
علت غسل جنابت که شستشوی جسم است و به 

می  انجام  قربت  قصد  به  شستشوی اینکه  شود 
ای در آن واحد روی جسم اثر دوگانه   ،جان است
سوی خدا و معنویت گذارد تا روح را بهو روح می

به  را  جسم  و  دهد  و  سوق  نشاط  و  پاکی  سوی 
این.  فعالیت همه  گذشتهاز  غسل    ، ها  وجوب 

ا الزام  یک  نگه جنابت  پاك  برای  داشتن  سالمی 
بدن و رعایت بهداشت در طول زندگی است زیرا 

شوند  بسیارند کسانی که از نظافت خود غافل می 
کند که در  ولی این حکم اسالمی آنها را وادار می 

فواصل مختلفی خود را شستشو دهند و بدن را  
هنگام خروج منی )در بنابراین به  پاك نگه دارند.

بیداری( یا  جنسی    خواب  آمیزش  همچنین  و 
تمام   )اگرچه منی خارج نشود( باید غسل کرد و

های . تمام دستورات الهی و برنامه بدن را شست 
به  آنها  اسالمی  منافع  حفظ  برای  و  مردم  خاطر 

وجه هدف دیگری در کار   هیچقرار داده شده و به
است این دستورات  خداوند می   ،نبوده  با  خواهد 

جسمانی را برای مردم  هم طهارت معنوی و هم  
  - 293  ، صص1376،  شیرازی )مکارم  فراهم شود«

نظران در مورد برخی از پزشکان و صاحب .  (294
نوشته  جنابت  باعث    -1  :اندغسل  غسل  »این 

بدن، به  بخشیدن  از   نشاط  آن  شدن  ورزیده  و 
های عصبی موجود در پوست طریق تحریک پایانه 

در  این غسل موجب احتقان خون    -2  گردد.می 
های جمع پوست و دستگاه تناسلی و رفع خون

های بدن  ها به سایر قسمتشده در این قسمت
می مغز  و  قلب  یک   -3  .شودبویژه  غسل  عمل 

و   قلب  نشاط  موجب  که  است  عضالنی  فعالیت 
در خون  جریان  عضالت    حسن  ورزش  و  بدن 

است بدن  را    -4  . ارادی  پوست  ،سالمتی  غسل 
یف متعدد خود عمل  کند تا بهتر به وظاتامین می 

و   احساسات  انتقال  آنها  مهمترین  از  که  نماید 
است سالمتی  حفظ  و  بدن  دمای    - 5  . تنظیم 

چربی زائد و گرد و غبار   ،های مردهزدودن سلول
آلودگی غسل  وسایر  فوائد  دیگر  از  پوست  از  ها 

  - 6.  (130  ، ص1370  )دیاب و قرقور،  باشد«می 
سمت   ،»برخی در مورد ترتیب غسل )سروگردن

چپ(  ،راست و    سمت  بهداشتی  نکات  نیز 
: وقتی انسان با آب سرد اند کهجسمانی ذکر کرده

مشغول به شستن یک عضو شد درجه حرارت در 
بدن مختلف می ناعضای  تیجه گردش گردد در 

دنبال آن شود و بهخون به آن سمت شدید می 
می  پیدا  شدّت  خون  دوران  حیاتی،  کند  عمل 

گیرد، حتی اگر با صورت می همانطور که در وضو  
آب گرم هم انجام شود باز این فرایند جریان پیدا  

ص1344  )اهتمام،  کند«می  از  .  (206  ،  یکی 
استصاحب  معتقد  بدن    :نظران  پوست  »روی 

منافذی است که قریب دو میلیون عدد هستند  
پوست  آنها  طریق  از  هوای    که  با  گازی  مبادله 

دارد اکسمجاور  طریق  آن  از  یعنی  جذب  .  یژن 
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این که هفت درصد تنفس بدن از  کند بطوری می 

ف دیگر گازهای سمی و عرق  طریق است و از طر
رود که در اثر تبخیر دائمی  از پوست بیرون می 

مواد سمی و کانی    ،های خارج از پوست بدنعرق
ماند و مواد گازی و مائی آن تصعید  آن باقی می 

این  شودمی  از  جلد  روی  رسوبی  بنابراین  مواد . 
می  باقی  سمی  و  کانی  مواد  و  این  ماندچربی   .

محیط    کند ورسوبات منافذ جلدی را مسدود می
های ساس و  مساعدی برای پرورش و ازدیاد انگل

شود و در حال عمل آمیزش  جرب و شپش می
زیاد( حرکات  اثر  زیاد  )در  حاصل عرق  تری 

زیادمی  رسوبات  نتیجه  در  و  حاصل شود  تری 
متمی  )بصورت  هر  شود  در  ساعت یک  24وسط 

های شود و اگر سوراخ لیتر عرق از بدن خارج می 
طولی    ،ای مسدود شودسطح بدن انسان با وسیله

مینمی انسان هالك  که  شارع شودکشد  لهذا   )
اسالم تا    ، مقدس  فرمود  واجب  را  جنابت  غسل 

رسوب و  شسته  انگل بدن  النه  که  است ها  ها 
صل گردد مرتفع گردد و از خطر آن مصونیت حا

می  باعث  جنابت  غسل  نیز  منافذ  و  که  شود 
پوستی بدن باز شود و تنفس جلدی که از لوازم  

و و   سالمتی  حیات  و  شود  عادی  است  حیات 
می ارمغان  را  اصفهانی،   آورد« نشاط    )رضائی 

شد که منی  در سابق خیال می  .( 359ص    ، 1381
آید تا اینکه به  از همان محل مخصوص بیرون می 

ثابت شد که منی از تمام بدن بیرون  قوت علم  
می   .آیدمی  ازپزشکان  منی    :نویسد  یکی  »چون 

به   موسوم  است  لزج  مایع  مقداری  دارای 
سوراخموسین به  ،اطراف  را  بدن(  خوبی )های 

بهمی  و  میلیون گیرد  دو  از  )جلدی  تنفس  کلی 
شود. هنگام عمل آمیزش سوراخ پوست( قطع می 

اعصاب خس عنیفه  حرکات  اثر  منقبض  در  و  ته 
را  می  اعصاب  گرم،  آب  به  کردن  وغسل  شود 

به  را  آنها  و  ومنبسط  طبیعی  عادی   حال 
بدن برمی  را در همه  نیز جریان خون  و  گرداند 

  ، ص 1344)اهتمام ،  نماید«تشدید و تجدید می 
در روایات نیز در مورد علت غسل جنابت    و.  (252

  رِّضا »عَن مُحَمَّدِ بنِ سَنان عَنِ ال  آمده است که:
غُسلِ   عِلَّهُ  مَسائِلِهِ،  جَوابِ  فِی  اِلَیهِ  کَتَبَ  اَنَّهُ  )ع( 

وَ لِتَطهیرِ ااِلنسَانِ مِمَّا اِصَابَهُ مِن    الجَنَابَهِ النَّظافَهُ،
اَذَاهُ، وَ تَطهیرِ سَائِرِ جَسَدِهِ، لِاَنَّ الجَنَابَهَ خَارِجَهٌ مِن  

یرُ جَسَدِهِ کُلِّهِ کُلِّ جَسَدِهِ فَلِذلِکَ وَجَبَ عَلَیهِ تَطه
وَ عِلَّهُ التّخفیفِ فِی البَولِ وَ الغَائِطِ اَنَّهُ اَکثَرُ وَ اَدوَمُ  
مِنَ الجَنَابَهِ، فَرَضِی فِیهِ بِالوُضُوءِ لِکَثرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ  
لَا  الجَنَابَهُ  وَ  لَا شَهوَهٍ،  وَ  مِنهُ  اِرادَهٍ  بِغَیرِ  وَ مَجیئِهِ 

بِااِل اِلَّا  لِاَنفُسِهِم.تَکُونُ  امام    ستِلذَاذَ مِنهُم وَااِلکرَاهِ 
های محمد بن سنان  در جواب پرسش   رضا )ع(

)و نظافت  جنابت  غسل  علت  پاکی    نوشتند: 
 انسان از اذیت و  جسم( و طهارت )و پاکی روح(

است که به او رسیده و همچنین پاکی    )فشاری(
بدن،  اعضاء  بدن چون  بقیه  تمام  از  جنابت  که 

کردن تمام  خاطر این پاكپس به   ،شودخارج می 
بدن بر او واجب شده و علت تخفیف در ادرار و  

تر از جنابت است  مدفوع آنست که بیشتر و دائمی
شد   راضی  گرفتن  وضو  به  آنها  در  خداوند  پس 

)غسل برای    ادرار و مدفوع زیاد و  چون )دفعات(
خروج هر یک از آنها از اختیار    هر مرتبه( سخت و

بیر نیست  انسان  هم  از روی شهوت  و  است  ون 
فشار روحی صورت   ولی جنابت از روی شهوت و

 -ب  .(75  ص  ،1382  نراقی،)حیدری   گیرد«می 
  »بیرون آمدن خون از زن،   حیض: غسل حیض:

به  مرتبه  یک  روزماهی  چند  آن  ،مدت  را که 
نمازی«  »عادت« و »قاعده« و »قاعدگی« و »بی

.  (628  ص  ، 1381  )شریعتمداری،  گویند«هم می 
که:   قرآندر   است  آمده  مورد  این  در    کریم 

فَاعْتَزِلُواْ   أَذًى  هُوَ  قُلْ  الْمَحِیضِ  عَنِ  »وَیَسْأَلُونَکَ 
یَطْهُرْنَ   حَتَّىَ  تَقْرَبُوهُنَّ  وَاَل  الْمَحِیضِ  فِی  النِّسَاء 
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ 

.  (222)بقره /   التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ«یُحِبُّ
  بگو:   پرسند،می   »از تو درباره عادت ماهانه )زنان(
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رنجی است به   ،»آن  از پس  ماهانه  عادت  هنگام 

با( کناره   )آمیزش  کنید، زنان  آنان    گیری  به  و 
پاك   چون  شوند،پس  پاك  تا  نشوید  نزدیک 

همان  شدند، به    جااز  خدا  داده که  فرمان  شما 
کاران و خداوند توبه   با آنان آمیزش کنید،  است،

به.  دارد«پاکیزگان را دوست می  آیه  صورت  این 
درحال   زنان  با  »ممنوعیت  مبحث  در  مفصل 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فقط در  حیض«
شود که »زنان در هر ماه حدود اینجا اشاره می 
ه آن را بینند کاوصاف خاص می   سه روز خون با

یا ماهیانه  را در   حیض   خون عادت  نامند و زن 
گویند« حائض  حالت  اصفهانی،   این    )رضائی 

»جمله »فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ« .  ( 355  ص  ،1381
با  می  نزدیکی  شدند  پاك  زنان  وقتی  که  رساند 

است.  جایز  استفاده    آنان  برخی  جمله  این  از 
از عمل    اند که غسل کردن برای زنان قبلکرده

شیعه  زناشویی   فقهای  اکثر  ولی  است  الزم 
عمل زناشویی بعد پاکی زن از حیض    :فرمایندمی 

 و حتی قبل از غسل جایز است و وجوب غسل
از دالیل دیگر ثابت می مکارم  )  «کنندحیض را 

ص1376شیرازی،   که    روزه:  .(91  ،  در روزه 
می تعبیر  به »صوم«  آن  از  لغت  عربی  در  شود، 

به  به فقهی  اصطالح  در  و  است  امساك  معنای 
کسی که از سپیده دم تا غروب شرعی از مفطرات 

گویند.  به نیت روزه امساك کند، صائم می   ده گانه
هاست که در میان اقوام ترین عبادتاز کهن روزه  

ها و هندوها ملل جهان رایج بوده است. رومانی   و
بودند مشهور  روزه  کثرت  ادیان   .به  تمام    در 

رود. شمار میمانی، روزه جزو احکام واجب بهآس
ح  روزه  چهل  روزه  از  تورات  و در  موسی  ضرت 

ای حضرت دانیال و روزه  الیاس و روزه سه هفته 
داوود   یهودیان  حضرت  است.  یاد شده  یونس  و 

هفته پای  می بند،  روزه  روز،  دو  گیرند.  ای 
عالیجامع  و  مبارك ترین  ماه  روزه   ، روزه  ترین 

که در آئین اسالم بر هر مرد و زن    رمضان است.

شرای اسالم  واجد  گرامی  رسول  است.  واجب  ط 
ابوحنیفه نعمان بن  فرماید: »صوموا تصحوا« ) می 

تمیمی ص  1385  )مغربی(،  محمد  (  342ق، 
داری  زه بگیرید تا تندرست باشید. روزهیعنی رو

مهم  از  و    ترینیکی  است  اسالمی  فرایض 
دهند  انجام می  مدت یک ماه آن را مسلمانان به

که دارای اثرات و فواید متنوعی است. روزه ابعاد 
جسمی   و  اجتماعی  تربیتی،  روحی،  مختلف 
فراوانی دارد که در این نوشتار امکان بررسی آنها  
نیست و بیشتر بعد جسمی آن مورد توجه قرار  
گرفته است. در احادیث اسالمی به نقش روزه در  

ت زیادی شده سالمتی و درمان آالم جسمی اشارا 
است. علم پزشکی و تغذیه نیز با تایید این مساله،  
تاثیر روزه در تامین سالمتی انسان را از زوایای  

کنکاش قرار داده مختلف مورد بحث و بررسی و  
اکی از آن است که فریضه روزه، ها حاست. یافته 

اخیراًبه اما  شده،  انجام  سال  هزاران   مدت 
های یر آن بر سلولدر مورد نقش و تاث  مطالعاتی

سیستم ایمنی انجام شده که باعث کاهش آسیب 
متابول تنظیم  التهاب،  و  و اکسیداتیو  انرژی  یسم 

سلول  از  حفاظت  متقویت  بدن  در ی های  شود. 
سلول  محدوبرخی  یوکاریوتی  غذایی  های  یت 

به  عمر  طول  افزایش  در  باعث  تغییر  واسطه 
می  باعث  متابولیسم  دیگر  برخی  در  و  شود 

های قلبی لوگیری از دیابت، سرطان و بیماری ج
شود. در انسان روزه به کاهش فشار  و عصبی می 

چا کمک  خون،  مفصلی  روماتیسم  و  آسم  قی، 
عالوه روزه پتانسیل بالقوه در به تعویق ه کند. بمی 

پیری   درمان  انداختن  و  جلوگیری  به  کمک  و 
ندن عوارض جانبی آن  ها با به حداقل رسابیماری 
نجاتی های غذایی مناسب را دارد )ق رژیماز طری
.  ( 38  ص  ،1394  ،نجاتی  ،وندعلی  ،ساللی  ،کشکی

داشته،   خاصی  اهمیت  روزه  قدیم،  طب  در 
روزه   با  را  امراض  از  برخی  بقراط  و  فیثاغورث 

کردند. حارث بن کلده طبیب معروف  معالجه می 
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زمان بعثت رسول اکرم )ص(، روزه را یگانه طریق 

سینا فصلی از  دانست و ابن ها می معالجه بیماری 
داده  اختصاص  روزه  با  مداوا  به  را  قانون  کتاب 
شهیر   دانشمند  سوفورین  الکسی  دکتر  است. 

جای غذا  هنگام روزه به گوید: »جسم بهروسی می 
کند و  ی استفاده و آنها را مصرف می از مواد داخل

پاکیزه  بدین  روزه،  بوسیله  را  خود  وسیله 
بیماری می  اکثر  را سازد«.  مزمن  و  حاد  های 
وسیله روزه بهبود بخشید یا از شدت  توان بهمی 

آنها کاست. بهترین درمان بیولوژیکی این است 
که بوسیله دفع مواد مضر، سالمت فرد را تامین  

اینکه نیروهای نوسازی موجود  محض  نماییم. به 
زنده، در هنگام روزه فعال و آزاد بشوند، تصفیه  

می ایجاد  متابولیسم  از  حاصل  زائد  گردد. مواد 
داری و گرسنگی  مشاهدات علمی تفاوت بین روزه 

داده نشان  با  را  توام  واقعی  داوطلبی  نوعی  اند. 
روزه الزمه  درونی  وضع  آسایش  است.  درمانی 

در بیمار،  تمام   فکری  متابولیک  اعمال  هدایت 
داری سبب افزایش بدن تاثیر اساسی دارد. روزه

چربی دفع  و  قلب  انقباضی  زائد قدرت  های 
گردد. آثار مثبت جسمی زیادی در افراد سالم می 

روزه برای  بیمار،  از و  که  است،  بیان شده  داری 
هورمون  غلظت  ساز،  و  سوخت  بر  اثر  ها، جمله 

آزمایش کلیه،  دستگاه  هفعالیت  کبدی،  ای 
و  عصبی  آثار  عروق،  و  قلب  دستگاه  گوارش، 

الکترولیت  بر  اثر  شاخصروانی،  و  های ها 
باشد. شیوع  سازی، اثر بر کاهش وزن و ... می خون

داران ماه مبارك رمضان  حمالت صرعی در روزه
می  روزهکاهش  کاهش  یابد.  سبب  داری 

گردد و  افسردگی، افکار پارانوئیدی و وسواس می
درمان نفس    .دهد عزت نفس فرد را افزایش می 

را نباید در راضی ساختن آن جستجو کرد. درمان 
واقعی عبارتست از مجاهدت در راه حق، تربیت 
و تمرین نفس، همراه صدق و اخالص در عبودیت 

دار، تجسم حقیقی  و ستردن آفات که فرد روزه

 باشد. ماه رمضان را از آن جهتها میاین ارزش
دار خود را از  اند چون صابر و روزهماه صبر نامیده 
درگیری  شکوه تاثیر  و  می ها  آالم  و  و  ها  رهاند 

دارد. صبر یکی از طرق ها باز می خویشتن را از آن
روزه در  که  است  روانی  بهداشت  و  دار  سالمت 

یابد. صبر تجهیز و آراستن نفس به عفو  تجلی می 
قی و انسانی  و گذشت و بعد و دوری از آفات اخال

و برخورداری از نعمت داشتن قلب سلیم است و  
دار الگویی واالست که صبر در وی نمودی  روزه
 (.  61ص  ،1380، پاییزخزاعی، ) نظیر داردبی 

 گیری:نتیجه
در   مورد  آن  ،قرآن خداوند  انسانچه  در  نیاز  ها 

زمینه سعادت و سالمت جسمی و روانی آنها بوده  
  دستور داده است، البته اوامر و نواهی خداوند و 

هیچ الهی  اوصیاء  و  انبیاء  بدون  تعالیم  کدام 
برنامه   یک  اسالم  که  آنجا  از  و  نیست  حکمت 
کامل برای زندگی و رشد فکری و معنوی انسان 

ات او از جمله  های مختلف حی است به تمام جنبه
ها توجه کرده انسان  سالمت جسمی و روحیبه  

ایجاد  چ  است، برای  و جسم  نفس  راکه سالمت 
کار بسته  ای که بتواند فرامین خداوند را به جامعه

و در راه حق گام بردارد ضروری است. اگر بعضی  
انجام   یا  و  خوك  گوشت  خوردن  مثل  امور  از 

خاطر برخی کارها مثل زنا را حرام کرده است به
های جسمی و روحی است که برای ضرر و زیان
میان روح و جسم ارتباط ناگسستنی  انسان دارد.  

آلودگی هریک در دیگری    فساد و  وجود دارد و
و است  مستقیم  تاثیر  به   دارای  اسالم  در  نیز 

است، شده  داده  زیادی  اهمّیّت  تا    پاکیزگی 
بهآنجا ایمان  از  بخشی  نظافت،  می که    آید شمار 
که    کریم،قرآن است  آسمانی  سروش  آخرین 

اکرم )ص( برا آن  پیامبر  ارمغان را  به  بشریت  ی 
الهیآورده است این کتاب  جهات مختلفی  از    ، . 

بالغت و  فصاحت  قوانین    ،مانند  و  عالی  معارف 
معجزه  ...    خبرهای غیبی و اعجاز علمی و  ،استوار
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ز علمی مباحثی  شود و در باب اعجامحسوب می
در آیات ...    علوم پزشکی و  شیمی،  ،چون فیزیک

میبه  قرآن جایگاه    خورد.چشم  بهداشت  امروزه 
است   کرده  پیدا  پزشکی  علوم  بین  در  رفیعی 

بهداشت موجب  چرا به  امور مربوط  به  که توجه 
همه  شد.  خواهد  جامعه  مختلف  اقشار  سالمت 

موردشاخه بهداشت  در  امروز  که  متنوعی   های 
مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه 

گر قرار  افراد  امنیّت  و  استسالمت  به   .فته  اگر 

ب بشود  کافی  توجّه  آن  اصول  و  طور هبهداشت 
ب رونق  جامعه  اقتصاد  خواهد  هیقین  خصوصی 

و برنامه   گرفت  و  عنایت  این  ناحیه  ریزی  از 
های تمدن و توسعه انسانی  سمت قلّهتوان بهمی 

قدم برداشت که سالمت و بهداشت جسم و روح 
ای برای عبادت و بندگی خداست که خود زمینه 

با آرامش    شود ونسان محسوب میتکامل ا بشر 
تواند در مسیر رضایت الهی گام  خاطر بهتری می

 بردارد .
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 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 قرآن محیط زیست از منظر 

 
 2علی احمدی فیروزجاییو   1شهریار کاظمی

 

 ( shahryarkazemi56@yahoo.comنویسنده مسئول: ) استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور -1
 استادیار، گروه توسعه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور  -2

 

 چکیده 
منظور بررسی جایگاه محیط زیست در  پرداخته شده است. به   قرآندر این پژوهش به محیط زیست از منظر  

به بررسی مطالعات مختلف در زمینه موضوع پژوهش پرداخته شد. مرور مطالعات نشان از این داشته که   قرآن
در مورد وظائف انسان در مقابل محیط زیست، آبادانی و حفظ محیط زیست، پرهیز از فساد و تخریب   قرآن

رعایت حقّ    ، و تفریط  طزیست بادون آلاودگی، اساراف و افارا   ستفادۀ شکرمدارانه از محیط محیط زیست، ا
 بعد   و  مندینظام  قداست،  ذاتی،  به ارزش  قرآنپرداخته است.    ورزی و مهرورزی به محیط زیستعشق ،  آیندگان
رعایت نظم پرداخته و همچنین    انسان  برای  زیست  محیط  خلقت  و  ابزاری  ارزش  نیز   و  زیست  محیط  ملکوتی

جوانب   و  فاده از مواهب طبیعی، همگانی بودن مسئولیت حفاظت از محیط زیست، توجه به آبواعتدال در است
)صرفه آن  پاک بهداشتی  ویژگی جویی،   ،)... و  آب  نکردن  آلوده  گوارا،  آب  اهمیت  آب،  مسکن کنندگی   های 

اصلی محیط زیست   عناصر های عمومی، توجه به  بودن آن(، پاکیزگی مکان  گیربهداشتی )تامین آرامش و آفتاب 
زمین، هوا، خاک، گیاهان و ...(، حمایت از حیوانات، امربه آبادانی زمین، احیای طبیعت، نقش بسیار   )آب، باد،

محیط زیست،   جامعه و  برابر  در  پذیری افرادمسئولیت   باالبردن سطح دانش و  ی درقرآنفرهنگ    و  مهم آموزش 
 است.  جایگاه محیط زیست و اهمیت آن در زندگی بشر  کریم درخصوص قرآن ترین رهنمودهایمهم  از

 
 قرآن زیست،   محیط واژگان کلیدی: جایگاه

 

 مقدمه -1
  است  بشری   مهم  موضوعات  از  یکی  زیست  محیط

  هرچند .  روستروبه  پرشمار  مشکالتی  با  امروز  که
  این  مهار برای  فراوان  عملی و علمی های کوشش 
 توجه  با  جز  آن  کامل  حل  است،  شده   انجام  معضل

  یقرآن  های آموزه  به   پایبندی   و  وحیانی   تعالیم   به
)نورائی،    ممکن محیط    معظالت  . (1391نیست 
 حیات برای  جدی  های بحران بروز موجب زیست

محیط    درد  امروزه  . است  شده  زمین  کره   در  بشر
درد  ریشه  . است  بشریت  همه  مشترك  زیست، 

  در  معنویت  به  توجه  عدم  مسائل  از  بسیاری 
است )اکبری   محیط زیست  و  انسان  میان   ارتباط

  بشر،   زندگی  موضوعات  از مهمترین  .(1387راد،  
  داشتن .  باشد می  از آن  و حفاظت  زیست   محیط
  و پیشرفت  ساز توسعهزمینه  سالم، زیست  محیط

  تمدن توسعه و  جمعیت افزایش. است هر جامعه
و آینده   کنونی های نسل  محیط  سالمت صنعتی،

معرض در  و    قرارداده  تهدید  را  )فتایی  است 
  حفاظت   مهم  های از راه  یکی.  (1395همکاران،  
محیط ارتقای   زیست  از   افزایش  آن،  سالمت  و 

  عنوان به   مجید  قرآن.  است  آگاهی جامعه  سطح
  به   نسبت   احترام  به  را  انسان  هدایت،   کتاب

پاکیزگی  پیرامون  موجودات نیز  و  محیط    خود 
اصول   کرده  ترغیب   اطرافش ضوابطی  و  را    و 

حفاظت به محیط   منظور  داشته   زیست  از    مقرر 
  نقش   به  توجه  با   (.1394است )فتایی و همکاران،  

جوامع،    در  دینی  اعتقادات  و  معنویت  عمده
 و  حدبی  برداری بهره   به  دادن  یاناپ  نهایی  راهکار
 روحیه   ایجاد  و   طبیعی  منابع  از  انسان  حصر

  زیست،   محیط  از  حفاظت  برای   پذیری مسئولیت 
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 مالک  اسالم  منظر  از  .است  دینی  تعالیم  به  توجه
  خلیفه   انسان  .خداست  مخلوقات  و  طبیعت  مطلق

  بودن   نماینده  و  خلیفه  . است  زمین  روی   بر  خدا
  همانند   زمین  در  او  تصرف  کندمی   اقتضا  انسان
  خاص  ملک  طبیعت   .باشد  دار امانت   تصرف

 که  هرطور  تا  نیست  بشری   های نسل  از  یکهیچ
 بشر  همه  میراث  کند، بلکه  تصرف  آن  در  خواست

  .رسدمی  ارث   به  دیگر  نسل  به  نسلی  از  که  است
 به  سالم  و  پاك  محیط  انتقال  داریامانت  الزمه
روایات،    و  آیات  بر اساس.  است  بعدی   های نسل

 موجببه   است  مسؤول  چیزهمه  مقابل  در  انسان
  زمین   آبادانی  و  عمران  به  موظف  انسان  احکام  این

است )اکبری راد،   موجودات  سایر  حقوق  حفظ  و
  و   هدفمند  را  طبیعت   حکیم،  خداوند   .(1387
 لحاظبه  را  مخلوقات  تمام  و  کرده  خلق  دارهدف 

.  است  آفریده  متناسب  و  اندازه  به  کیفیت  و  کمیت
  که   است  قرآن  در  خداوند   گفتار  جمله،  این  موید
  و   آفریدیم  اندازه  به  آفریدیم  هرچه  ما  فرمایدمی 

  هم  را  زمین  که  فرمایدمی   دیگر  جای در  یا
  از   و  برنهادیم  عظیم   های کوه  آن  در  و  بگستردیم

  حکمت   موافق  و  متناسب   نبات  و   گیاه  هر  آن
 قرآن  (. 1386برویاندیم )اسماعیلی و همکاران،  

انسان زندگی  این  در  دارد.  مهم  بسیار  نقش  ها 
کتاب آسمانی راهگشای تمامی مشکالت انسان 

تنها در یاری   امروز است و خوشبختی و سعادت
امروزه   است.  الهی  فیض  منبع  این  از  جستن 

گیر جوامع بشری شده  مشکالت متعددی گریبان
زیست یکی از مهمترین    است و مشکالت محیط

ها پیش به  مجید قرن  قرآنکه  آنها است در حالی
نگهد و  حفظ  تاکید اهمیت  زیست  محیط  اری 

طور کامل از  که بشر امروزه بهداشته و درصورتی
ببرد راهنمایی بهره  ارزشمند  کتاب  این  های 

فائق  می  بر مشکالت متعدد محیط زیست  تواند 
عدم توجه به  از سوی دیگر    (.1395د )کفاش،  آی

ابعاد معنوی رابطه انسان و محیط، ریشه بسیاری 

آلودگی که  از  است  مخربی  فرایندهای  و  ها 
فعالیت به غیرواسطه  و  مستقیم    مستقیم های 

با آید و  انسان در عرصه محیط زیست پیش می 
دیدگاه و  علمی  راهکارهای  عملیاتی وجود  های 

هم ک تخریبی  فرایندهای  کاهش  و  چنان نترل 
فعالیت   شاهد این  سطح بروز  در  مخرب  های 

همچنین    (.1394)صادقی روش،    جهان هستیم
بیولوژیکی   حیات  که  طبیعی  زیست  محیط 

و  آن    گیاهان  در  استمرار جانوران  گرفته  شکل 
ازمی  که   یابد  است  برخوردار  اهمیتی  چنان 
انسان و دیگر   عنوان مهمترین موضوع زیستیبه

مورد زنده  گرفموجودات  قرار  از  توجه  است.  ته 
و    طرف دیگر تمدن صنعتی تأسیسات  از  ناشی 

مکان  و  انسانبناها  زندگی  و محل  تمدن  ها  و  ها 
انس اجتماعی  مناسبات  به  مربوط  و  انمدنی  ها 

محیط   با  طبیعی  زیست  محیط  متقابل  تأثیر 
زیست انسانی، هر دین پژوه را به مطالعه عمیق 

دریا دینی، جهت  این متون  در  دین  موضع  فت 
ع  کریم مهمترین منب  قرآنخواند.  زمینه فرا می 

زمینه  در  اسالم  دین  موضع  محیط  شناخت  ی 
  (. 1398)چراغی،    زیست طبیعی و انسانی است 

  دهد  می   نشان  اسالمی  رویات  و   قرآن  بررسی
  ظرف   مثابهبه  زیست  محیط  به  همواره  اسالم
.  است  دادهمی   اهمیت   انسان  تکامل   و  حیات

 ریزیپایه  مبنا  همینبر  اسالم  قوانین  از  بسیاری 
 برابر  در  انسان  مسئولیت  برای   اسالم .  است  شده

 را  طبیعت  و  شده   قائل  اهمیت  زیست  محیط
 همینبه .  داندمی  انسان  دست  در  خداوند  امانت
  انسان  و  گرفته  نظر  در  حقوقی  طبیعت  برای   علت

  فقه   در.  کند می  حقوق  آن  ادای   به  مکلف  را
  حقوق   جمله  از  حقوق،  این  با  انسان  اسالمی
گردد  می   آشنا  طبیعی  موارد  دیگر  و  حیوانات

کنجکاوی، مطالعه   .(1384)زروانی و خداجویان،  
بهره  زیست،  محیط  شناخت  لزوم  و  و  برداری 

جهت مراقبت و حفظ سالمت خدادادی آن، از آن
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جلوه زیست  محیط  در  که  خداوندی  ظهور  گاه 

امی  جهت که محلی الزجهان مادی است و از آن 
برای حرکت، رشد و توسعه و تعالی پایدار انسان  

می  فانی  دنیای  این  روایات  در  و  آیات  در  باشد 
موردتوجه   اعظمقرآنمختلف  پیامبر  و    ،  )ص( 

معصومینائمه و    ی  عمیق،  کنکاش  بوده،  )ع( 
آیات   می قرآنتفسیر  اسالمی،  روایات  و  تواند ی 

وری و  گشا و راهنمای عمل در شناخت، بهره راه
محیط  پایدار  بقای  و  سالمت  حفظ  نتیجه  در 

به  دینیزیست  جوامع  در  سنتی   -ویژه 
کشورهای  سایر  و  ایران  همچون  تجددگرایی 

ی و روایات اسالمی قرآنجهان سوم باشد. در آیات  
هم اساسی  و  مهم  مقوالت  آفرینش  در  چون 

محیط زیست توسط خداوند متعال، تنوع محیط  
ابعاد مختلف   زیست، رافت و رحمت خداوندی در

وجودی محیط زیست، اختصاصات اعضای محیط  
رابطه و  زیست،  زیست  محیط  با  انسان  ی 

و  زیست  محیط  برابر  در  انسان  ...    مسئولیت 
  (. 1392)افشاری و همکاران،    پرداخته شده است

با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت توجه به  
مقوله   این  به  توجه  نیازمندی  و  زیست  محیط 

عل در  خصوصاًمهم  مختلف  دینی،    وم  علوم  در 
انجام پژوهشی از این دست که به تحلیل جایگاه 

تواند راهگشا پرداخته می  قرآنمحیط زیست در  
است   بدیهی  کنار    قرآنباشد.  در  که  کتابیست 

سایر   به  انسان،  زندگی  مختلف  ابعاد  به  توجه 
زیست   محیط  مخصوصاً  هستی  جهان  مسائل 

ویژه ازتوجه  است.  داشته  دیگر    ای   قرآنسوی 
برای رفع مسائل و مشکالت موجود در   همواره 
ابعاد مختلف زندگی انسان راهکارهایی صحیح و 
اثربخش ارائه نموده که از منبعی الهی بر بشریت  

بنابراین می  از این منبع  ارزانی شده است.  توان 
بهره  الهی  حفظ  الیزال  زمینه  در  مختلفی  های 

 محیط زیست کسب نمود.  
 

 نی نظری تحقیق مبا -2
 تعریف محیط زیست  -2-1

محیط زیست از دو واژۀ محیط و زیست تشکیل 
معنای جایگاه و محل زندگی  یافته و در فارسی به 

های مختلف داخلی و خارجی  است. در فرهنگ
ای الهی ح هدیه ال اصط  موردتوجه قرار گرفته و در

موجودات علل و  عای از مناباست که از مجموعه
زنده   موجود  هر  گرداگرد  که  هماهنگی  شرایط 
و   منوط  حیات  و  زندگی  استمرار  و  دارد  وجود 

محمدی و )شود  وابسته به آن است تشکیل می 
زیست، موضوعی است که    محیط(.  1396،  اذانی

به در چند دهه اخیر، ی گذشته  ویژه چند سال 
تدریج، آگاهی بشر نسبت به آن و خطراتی که  به

می تهدید  را  آنان  زندگی  افزایش محیط  کند، 
ها و گروه   ها،یافته است. در همین راستا انجمن

زیست تشکیل شدند  های طرفدار محیطسازمان 
 شی مستمر با علل و عوامل مخرب زیستالو با ت

به  مبارزه  محیطی  به  جهانی  بعد  در  خصوص 
افزایش  بر  را  خود  فعالیت  اهم  آنها  برخاستند. 

ملت  محیطآگاهی  از  حفاظت  خصوص  در    ها 
حفظ  آن،  از  فراتر  گاهی  و  پیرامونشان  زیست 

هایی که میراث مشترك بشریت نام زیست محیط
داده قرار  محیط  .انددارند،  بر  سالم    حق  زیست 

عنوان یکی از حقوق نسل سوم حقوق بشر با  به
گانه حقوق بشر ارتباط  های سهدیگر حقوق نسل

می جرات  به  اما  دارد  این زیادی  در  گفت  توان 
میان، بیشترین ارتباط را با حق بر حیات و حق  

متی و بهداشت دارد. ارتباط این دو حق به  البر س
عرصه در  که  است  بین حدی  اسناد ی  المللی، 

مختلفی برای قانونمند نمودن این تعامل و حفظ 
محیط همه  بهتر  همکاری  و  کشورها  زیست  ی 

محیط نجات  آلو   برای  بحران  از  به  زیست  دگی 
است رسیده  به .  تصویب  معنای  محیطزیست 

می زندگی  آن  در  که  همیشه  فضایی  کنیم 
همه   زندگی  بر  عمیقی  و  شگرف  تأثیرات 
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علی انسانموجودات  تمام الخصوص  دارد.  ها 

پیرامون  محیط  با  تعامل  در  همیشه  موجودات 
چرخه و  هستند  بهخود  را  حیات  وجود  ی 

زیست را  آلودگی محیطکه آورند. حال زمانی می 
تبع آن، حیات  گیرد، حیات موجودات زنده و بهفرا

س انسانالو  به مت  نیز  افتاد.  ها  خواهد  خطر 
دلیل اهمیت بهداشت و حق بر داشتن سطح  به

عاد و  ابناء نهال مناسب  همه  برای  زندگی  از  ای 
بشر، تبیین رابطه فوق و پرهیز از هر نوع نابودی  

فر، )میرزاده و سپهری  زیست الزامی است محیط
مفهوم محیط زیست یا از علوم طبیعی    (.1392

گیرد و یا از علوم معماری و شهرسازی؛  نشأت می
ای از  محیط زیست به مفهوم نخست آن مجموعه

های طبیعی و تعادل بین عناصر مؤثر در پدیده
و   گیاهان  بیولوژیکی  حیات  که  است  طبیعت 

زیست به    نماید و محیطجانوران را تضمین می 
مفهوم دوم رابطه تعاملی است که بین تأسیسات 
و محیطی که درآن ایجاد می شود وجود دارد. 
هوا  و  آب  خاك،  برای  زیست  محیط  بنابراین 
)منابع طبیعی( و انواع حیوانات و گیاهان و تعادل 
بیولوژیک بین آنها )طبیعت( شهر و مناظر آن، 

 . (1398)چراغی،  رودکار می به
 قرآن در محیط زیست   جایگاهت و  میاه -2-2

کریم در دو دسـته    قرآنمباحث زیست محیطیِ  
گیـرد: دسـتۀ نخـست، مبانی نظری  جـای مـی

را بـه طبیعـت بـازگو    قرآناست که نگرش ویژۀ  
بیانگرمی  آیاتی که  مفـاد  ماننـد  مسخّر    نمایـد؛ 

است.   انسان  برای  طبیعت  دوم،    دستهبودن 
کنندۀ    اصـول و قواعـدی عملی است که تعیین

نبایدهای رفتار زیست محیطی در سه    بایدها و 
سطح فـرد، جامعه و حکومت است؛ مانند آیاتی 

حـذر ها را از نابودی و تباهی زمین بـرکه انسان 
آن   دهد تا به آبادانیدارد و به آنان فرمان می می 

  قرآن بینی  جهان(.  1391ند )نورائی،  همت گمار
و طرز  به برداشت  نوع  کـریم    قرآن  تفکرمعنای 

این  از  بخشی  است.  هستی  و  جهـان  دربـارۀ 
زیـست و ابعـاد    بینی معطوف بـه محـیطجهان

  قرآن بینی  مختلـف آن است. تبیین اصول جهان
محـیط پر   دربـارۀ  و  بایـسته  امـری    زیـست 

ا نهاهمیـت  اصول  این  زیرا  فرهنگ ست؛  تنها 
 جامعهکند و رفتار  محیطی را تعریف می  زیست

مند  نهاد حاکمیت اسالمی را قاعده  مسلمان و نیز
تکیهمی  استوارترین  بلکه  در سازد،  فکری  گـاه 

به  بیگانه  فرهنگ  با  می رویارویی    . رودشمار 
باورهای  رخنۀ  باعـث  اصـول  این  از  ناآگاهی 

دلیل تعارض با  بسا به گردد که چهاسالمی می غیر
اسـالم،آموزه جامعۀ    های  برای  را  مشکالتی 

  زیست  بینیاصول مهم جهانآورد.  مسلمان پدید  
  عبارتند از هدفمندی محیط  کریم  قرآنمحیطی  

محیط تناسب  و  تعادل  توازن،  زیست،    زیست، 
شناسی طبیعـت، تنـوع زیـست و تـسخیر  زیبایی
بشر    (.1391)نورائی،    رای انسانزیست ب  محیط
جان رحمانه بهطلب برای آسایش خود بی منفعت 

نموده   فراموش  را  واقعیت  این  و  افتاده  طبیعت 
های طبیعی و خدادادی به بیان  است که دارایی

است    قرآننورانی   محدود  هم    مِنْ   إِنْ  وَ﴿کریم 
  ﴾ بِقَدَرٍ مَعلُومٍ  ال نُنَزِّلُهُ إِ   ما  وَ  خَزائِنُهُ  عِنْدَنا  إِلّا   ٍشَی

  ولی   ماست  نزد  تنها  چیزهمه  خزان  و  (56/)حجر
کنیم. و هم  معیّن آن را نازل نمی  اندازۀ  جز به   ما

 اَللّهُ  وَ﴿برای مدت معینی در اختیار انسان است:  
مِنْ بُیُوتِکُم سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُم مِنْ جُلُودِ   لَکُم  جَعَلَ

بُ مَ اَلْأَنْعامِ  یَـو  وَ  ظَعـنِکُم  مَ  یَـو  تَستَخِفُّونَها  یُوتاً 
إِقامَتِکُم وَ مِنْ أَصوافِها وَ أَوبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ 

دا برای شما  خ  و  (81  /( )نحملمَتاعاً إِلى حِـینٍ
قرار داد؛  (و آرامش)هایتان محلّ سکونت از خانه

خانه  شما  برای  نیز  چهارپایان  پوست  از  هایی و 
کوچ  روز  که  داد  به قرار  اقامتتان  روز  و    کردن 

جا کنید؛ و از پشم و  توانید آنها را جابه آسانی می 
و وسایل )کرك و موی آنها برای شما اثاث و متاع  

)نورائی،   تا زمان معیّنی قرار داد  (مختلف زندگی
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نگاه    (.1391 و    قرآندر  ابعاد  شناخت  کریم 
مطالعۀ آن از اهداف  های محیط زیست و  توانایی

مهمّ تربیتی انسان است که سهم مهمی در تعالی  
و   عالم  کلی  نگاه  یک  در  دارد.  انسان  روح 

دیدگاه   در  الهی  و    قرآنمخلوقات  درك  دارای 
تسبیح درك  این  اساس  بر  و  است  گوی شعور 

کریم طبیعت را آیت    قرآن.  (11اسراء/ )خداست  
؛ انعام/ 53فصّملت/  )  داندالهی و مظهر خداوند می 

آیه در زمینۀ    750  و در حدود  ( 7و سجده/    1
خداشناسی از راه علوم طبیعی سخن گفته است  
فرا  هستی  در  دقت  و  مطالعه  به  را  انسان   و 

/  101  /سیون)خواند  می  ؛ فصّلت/  20؛ عنکبوت 
بقره/  53 انعام/  164؛  نحل/  99-97؛  ؛  34-32؛ 

شوری/  31لقمان/   به  (.  55-32؛  حتی  خداوند 
بیان  در طبیعت قسم می   عناصری  به  که  خورد 

به مفسران  عجیبی  برخی  مصالح  و  مناف  دلیل 
 1420رازی  )است که در این عناصر وجود دارد  

:  20ش.، ج    1390،  طباطبایی  ؛ 211؛  32ق، ج  
با  (.  733؛  4ج    .ق،  1470زمخشری  ؛  319

ما و  نم های علو دیدگاه  قرآنمقایسۀ اجمالی بین  
اندیشمندان عظمت و قداست طلب برخی  منفعت 
می   قرآننگاه   نمودرا  درك  )هاشمی   توان 

 (.1398آبادی، علی
 مروری بر مطالعات پیشین  -3
بررسی جابه   قرآن گاه محیط زیست در  یمنظور 

مطالعات مختلفی انجام شده که هرکدام از نگاه  
نقطه  و  موضوع  خاصی  به  خود  خاص  نظر 

)نگریسته  نوبری  پژوهش1399اند.  در  به  (،  ی 
  و  انسان  رابطه  در  رفتاری   عدالت  بررسی جایگاه 

نتیجه  قرآن  نگاه  از  زیست  محیط   پرداخت. 
  تعامل   از  خاصی  نوع  قرآن  که  است  این  پژوهش

  البته .  کند می  تأیید   را  زیست  محیط   با  انسان
  همین،   برای .  دارد  تأکید  فطری   دین  بر  قرآن

  محیط   با  انسان  تعامل  به   نسبت   قرآن  های توصیه 
  انسانی   بلکه.  نیست   انسانی   هر  شامل   زیست،

 عدالت  از  فطری،  دین  اساس  بر  که   است  موردنظر
علی   .باشد   برخوردار  رفتاری  آبادی  هاشمی 

تحلیل1398) به  پژوهشی  در   های مسئولیت   (، 
  تکیه   با  زیست  محیط   با  تعامل  در   انسان  اخالقی

  هدف   با  پژوهش  کریم پرداخت. این  قرآن  آیات  بر
  توصیفی   روشی  با  و  مورداین  در  قرآن  نگاه  تبیین

 اخالقی  های مسئولیت  ترینعمده   به  تحلیلی  و
 و   است  پرداخته  زیست  محیط  مورد  در  انسان
  قداست،  ذاتی،  ارزش   به  قرآن  نگاه   بیان  ضمن
 نیز  و  زیست  محیط  ملکوتی  بعد  و  مندی نظام 

  انسان  برای   زیست  محیط  خلقت  و  ابزاری   ارزش
 محیط   حفظ  و  آبادانی  که  یافتدست  نتایج   این  به

 تفریط،  و  افراط  بدون  و  بهینه  استفاده   زیست،
  حق  رعایت  آن،  کردنآلوده   و  تخریب  از  جلوگیری 
  به  مهرورزی   و   احترام  سپاسگزاری،  و  آیندگان

 قرآن  نگاه  از  ضروری   وظایف  جزء  زیست  محیط
  بر   تکیه  با  تحقیق  این  مطالب  گردآوری .  است
  قرآن  آیات  به  مستقیم  رجوع  و  ایکتابخانه   منابع
  شیوه   نیز  و  آیه  به  آیه  تفسیری   شیوه   و  کریم

است. فتایی و همکاران    گرفته  انجام  روایی  تفسیر
به محیط 1394)   منظر   از  زیست  ( در پژوهشی 

کریم    قرآن  بررسی در  مطالعه وپرداختند.    قرآن
عنایت   نشانگر آن است که محیط زیست مورد 

است.ویژه   الهی  در    کتاب  واعتدال  نظم  رعایت 
همگانی  طبیعی،  مواهب  از  بودن استفاده 

 مسئولیت حفاظت از محیط زیست، توجه به آب 
کنندگی  جویی، پاك جوانب بهداشتی آن )صرفه   و

 ،)... و  آب  نکردن  آلوده  گوارا،  آب  اهمیت  آب، 
مسکنویژگی و    های  آرامش  )تامین  بهداشتی 
های عمومی،  یزگی مکانگیربودن آن(، پاکآفتاب

عناصر به  باد،  توجه  )آب،  زیست  محیط   اصلی 
از   حمایت   ،)... و  گیاهان  خاك،  هوا،  زمین، 
طبیعت،   احیای  زمین،  آبادانی  امربه  حیوانات، 

آموزش مهم  بسیار  درقرآنفرهنگ    و  نقش   ی 
  در   پذیری افراد مسئولیت   باالبردن سطح دانش و
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و   برابر از  جامعه  زیست،  ترین مهم   محیط 

جایگاه    قرآن  رهنمودهای  درخصوص  کریم 
بشر   زندگی  در  آن  اهمیت  و  زیست  محیط 

فراوانی   های کاربردی کریم آموزه   قرآنباشد.  می 
ی محیط زیست بیان کرده است. انسان  زمینه   در

 هایی کهها وخالقیت توانایی  استفاده از  با  تواندمی 
سرشت او قرار داده، رفتار منطقی با    در  خداوند

را    خردورزی دنیا  یط زیست داشته باشد و بامح
و آخرت  خویش    سرمایه  مزرعه  اخروی  زندگی 

  (، در پژوهشی به بررسی 1395. کفاش )قرار دهد
 در   زیست  محیط  از  حفاظت  اهمیت  و  جایگاه

با استفاده از   کریم پرداخت. در این پژوهش  قرآن
ای بررسی منابع متون منتشر شده  روش کتابخانه 

ارتباط با اهمیت حفاظت از محیط زیست از در  
بررسی شده و همچنین آیات مرتبط   قرآن  نگاه

و   موردبحث  زیست  محیط  نگهداری  و  حفظ  با 
پیشنهاداتی جهت همچنین  بررسی قرار گرفت.  

های این کتاب آسمانی و کار بستن راهنماییبه
همچنین معرفی یک روز ملی و یک روز جهانی  

. صادفی  زیست ارائه شد  محیط  و  قرآنبا عنوان  
( تحلیل1394روش  به  پژوهشی  در   جایگاه  (، 
نتیجه پرداخت.    قرآن  دیدگاه  از  زیست  محیط 

آیات   تحلیل  از  که    قرآنحاصل  داد  نشان 
های فلسفی در فضای غیردینی و جدا از  اندیشه
ای تخریب های دینی، عامل اصلی و ریشهآموزه

می  جهان محیط  معلول  معضل،  این  نی  بیباشد. 
انسان نسبت به خود و طبیعت   جدید و نگرش 

های علم جدید است؛ نگرشی که ریشه در بنیان
و تفکر تجددگرایانه دارد و به فاصله گرفتن انسان  
از نگاه معنوی به طبیعت و تجاوز به آن انجامیده  

که ارتباط معنوی با طبیعت ایجاد است و تا زمانی
ای  و ریشه  توان به حل پایدارو اصالح نشود، نمی

بود امیدورار  محیطی  زیست  و  .  مسائل  افشاری 
( کنکاشی1392همکاران  به  پژوهشی  در    در  (، 

  در  زیست  محیط  حفظ  و  شناخت  برتر  جایگاه

نتایج    روایات  و  یقرآن  آیات پرداختند.  اسالمی 
  تبیین   با  اسالمی  روایات  و  یقرآن  نشان داد آیات

  همه   توجه  و  شناخت  و  مطالعه  اهمیت  و  جایگاه
  منابع   تریناصیل   عنوانبه   زیست  محیط   به  جانبه
  خلقت  جهان  مادی   بخش  در  خالق  شناخت  برای 

  و   سالمت  حفظ  رویکرد  با  آن  از   برداری بهره   و
 تعالی  و  رشد  برای   زیست  محیط  تعالی  و  توسعه

  هستی   جهان  از  بخش  این  در  انسان  ی جانبه  همه
)  .پردازدمی  به  1391نورائی  پژوهشی  در   ،)

پرداختند.    محیط  و  یقرآن   بینیجهان زیست 
این جهان   تریننتایج نشان داد مهم    بینی اصول 

  محیط   توازن  زیست،  محیط  هدفمندی   از  عبارتند
  زیست،   محیط  شناختیزیبایی  زیست،

. انسان  برای   زیست  محیط  تسخیر  و  زیستیتنوع
  جامعیت،   به  مستند   یادشده،  اصول  اهمیت

  آن   درونی  اجرای   ضمانت   سازی فراهم  و  جاودانگی
جهانگیر    . است  محیطی  زیست  قوانین   برای 

(، در پژوهشی به محیط زیست و بحران  1390)
رویکردی   از قرآنبا  داد  نشان  نتایج  پرداخت.  ی 

جهان قرآنانداز  چشم معلول  معضل  این  بینی  ی 
و  خود  به  نسبت  انسان  نگرش  تغییر  و  جدید 

های علم ت. نگرشی که ریشه در بنیان طبیعت اس 
به  و  دارد  تجدیدگرایانه  تفکر  و  جدید 

به فاصله معنوی  و  قدسی  نگاه  از  انسان  گرفتن 
و  تجاوزگرانه  انداختن  جنگ  و  طبیعت، 
و   اسماعیلی  است.  انجامیده  آن  به  خودخواهانه 

( بررسی  1386همکاران  به  پژوهشی  در   ،)
نتایج  اسالم پرداختند.   در  زیست  محیط  حفاظت

نظم دقیقی  نشان می  از  دهد که جهان هستی، 
و  تعادل  در  مخلوقات  تمامی  و  بوده  برخوردار 

اند و هریک از اجزا تناسب و به اندازه آفریده شده
و عناصر خلق شده، در بقا این کره خاکی و در  
دارند.   نقش  انسان  زندگی  ادامه  در  نتیجه 

ان رساندن به هریک از  بنابراین، تغییر نابجا و زی
چیز در  اجزا این سیستم عظیم، که در آن همه
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خطر افتادن حیات تعادل و تناسب است، سبب به 

گردد. دین مبین اسالم مشحون از و هستی می 
های حفاظت از آنچه که خدا خلق کرده  توصیه 

مفهوم حفاظت از زیستگاه باشد و این بهاست، می 
 .یط زیست استمخلوقات یا همان حفاظت از مح

 گیری نتیجه -4
محیط زیست از هدف از پژوهش حاضر بررسی  

مطالعات می  قرآنمنظر   مرور  از  پس  باشد. 
می گذشته داشت  ،  بیان  ابعاد   قرآنتوان  به 

از  فراتر  و حتی  مختلف طبیعت، محیط زیست 
است.   پرداخته  مورد    قرآنآن جهان هستی  در 

ی و وظائف انسان در مقابل محیط زیست، آبادان
تخریب  و  فساد  از  پرهیز  زیست،  محیط  حفظ 

ا  زیست،  محیط  محیط  از  شکرمدارانه  ستفادۀ 
افـرا و  اسـراف  آلـودگی،  بـدون  و    طزیست 

آیندگان  ،تفریط حقّ  و  عشق،  رعایت  ورزی 
 قرآنپرداخته است.    مهرورزی به محیط زیست

 ملکوتی   بعد  و  مندی نظام   قداست،  ذاتی،  به ارزش

  محیط   خلقت  و  ابزاری   ارزش  نیز  و  زیست  محیط
همچنین    انسان  برای   زیست و  رعایت  پرداخته 
و طبیعی،    نظم  مواهب  از  استفاده  در  اعتدال 

محیط   از  حفاظت  مسئولیت  بودن  همگانی 
آب به  توجه  آن   و  زیست،  بهداشتی  جوانب 

کنندگی آب، اهمیت آب گوارا، جویی، پاك)صرفه
ویژگیآلوده  ،)... و  آب  مسکن نکردن    های 

بودن آن(،   گیرداشتی )تامین آرامش و آفتاببه
مکان  عناصر پاکیزگی  به  توجه  عمومی،    های 

زمین، هوا، خاك،    اصلی محیط زیست )آب، باد،
به آبادانی    گیاهان و ...(، حمایت از حیوانات، امر

 زمین، احیای طبیعت، نقش بسیار مهم آموزش 
درقرآن فرهنگ    و و  ی  دانش  سطح   باالبردن 

محیط    جامعه و  برابر  در  مسئولیت پذیری افراد
  کریم در   قرآن  ترین رهنمودهای مهم   زیست، از

خصوص جایگاه محیط زیست و اهمیت آن در  
 است.  زندگی بشر

 
 منابع  

)  مهدیان,  زینت  سالم,  سیدضیا  طباطبایی،,  رضا.  نژاد،   وزیری  ،,محسن  رضاییان،  عباس.،  اسماعیلی،  .1 (، 1386فرشته 
  ،(نامه  ویژه( )25  پی   در   پی )  4   شماره,    6   رفسنجان. دوره  پزشکی   علوم   دانشگاه  اسالم، مجله  در   زیست  محیط   حفاظت

 . 60 صفحه تا 55 صفحه از
  زیست  محیط   حفظ  و   شناخت   برتر   جایگاه  در  (. کنکاشی1392افشاری، زهره.، میرعبدی، حسن علی.، گلوی، محمود. ) .2

 زیست.   محیط  مدیریت و ریزی برنامه کنفرانس  اسالمی. سومین روایات و  یقرآن آیات رد
 .26-17، صص 5روایات، نامه الهیات،  شماره  و  قرآن  دید از زیست  محیط (، حفظ1387اکبری راد، طیبه ) .3
اجتماعی، سال دوم، شماره سوم،  ی، معرفت فرهنگی  قرآن(، محیط زیست و بحران با رویکردی  1390جهانگیر، عیسی ) .4

63-84. 
، شماره  1روایات، پژوهش دینی، دوره    و  آیات  در   زیست   محیط  از  (، پاسداری 1384زروانی، مجتبی. خداجویان، فاطمه ) .5

12 ،251-226ٍِْْ . 
 . 17و علم، پیاپی  قرآن. نشریه قرآن دیدگاه  از زیست محیط  جایگاه (، تحلیل1394صادقی روش، محمدحسن ) .6
پژوهی و طب، همایش   قرآن. کنگره  قرآن(، جایگاه محیط زیست از منظر  1390ی، مرتضی. حضرتی، صادق. )عالیقدر .7

 انسان سالم. 
،اولین کنفرانس  قرآن،محیط زیست از منظر  1394فتایی، ابراهیم و عالی پناه، عزیزه و عالیقدری، مرتضی و امیری، ویدا، .8

 .ملی علوم و مدیریت محیط
های  کریم،چهارمین همایش ملی انجمن   قرآن ،بررسی جایگاه و اهمیت حفاظت از محیط زیست در  1395کفاش، انوشه، .9

 . محیط زیست،کرجُُْْهای کشاورزی، منابع طبیعی و ٌ علمی دانشجویی رشته
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العات حقوق  (، تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت.، فصلنامه مط1392میرزاده، نادر.، سپهری فر، سیما. ) .10

 .69-38بشر اسالمی. سال دوم، شماره چهارم، صص 
ی، شاره  قرآن، آموزه های  قرآن  نگاه  از  زیست   محیط   و  انسان  رابطه  در   رفتاری  عدالت  (، جایگاه 1399نوبری، علیرضا. ) .11

 .238-219، صص 32
   ، صص16ی، شماره قرآنزیست، آموزه های   محیط و یقرآن بینی (، جهان1391نورائی، محسن ) .12
  آیات  بر   تکیه   با  زیست   محیط  با  تعامل  در   انسان   اخالقی  مسئولیتهای   (، تحلیل1398هاشمی علی آبادی، سید احمد ) .13

 .109-92، صص 39، شماره 10ی، دوره قرآنکریم، پژوهشنامه معارف  قرآن
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 کریم قرآن  و  الکجان  دیدگاه از طبیعی حقوق نظریه تطبیقی  بررسی

 
 3اهلل حکیمینجیبو  2حمیدرضا طوسی، 1نیامحمّدمهدی کریمی

 

 کریم قرآناستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف  -1

 استادیار و عضو هیأت علمی جامعه المصطفی )ص( العالمیۀ  -2
 ( Hakiminajib21@gmail.com)نویسنده مسئول:  العالمیۀ( ص)المصطفی  جامعه از حقوق و قرآن دکتری -3

 
 چکیده  
سنت .  است  داشته  جریان  متفکران  میان  در  مختلف  در اشکال  پیش  قرن  پنج  و  بیست  طبیعی  حقوق  مبحث
 در   تنهانه  سنت  این  به  اعتقاد.  است   دیده  خودبه  را  تحوالتی  و  مطرح بوده  مختلف  هایفرهنگ   در  طبیعی  حقوق
است. هواداران   بوده  مطرح   نیز   سکوالر   مدارعقل   چارچوب  در  بلکه  کالمی،و    الهیاتی   فتای  و  دینی  های سنت

و سه ویژگی جهانی بودن، ضرورت و    ها را داشته ها دغدغه دفاع از حقوق انسانحقوق طبیعی در تمامی دوره 
دانسته  طبیعی  حقوق  مشخصه  جزء  را  هستی ثبات  مبانی  به  توصیفی  روشی  با  حاضر  پژوهش  شناختی، اند. 

پردازد و سپس با روشی تحلیلی  شناختی و معرفت شناختی جان الک می شناختی، ارزش شناختی، روشنانسا
مبانی  شرح کوتا از  قابلیت جایقرآنهی  و فلسفی جان  ی که  مبانی فکری  با  ارائه می گزینی  دارند  گردد.  الک 

از این مبانی چه تغییرات و تفاوت  با استفاده  آیا نظریه و    آید ی بدست می هاهمچنین بررسی خواهد شد که 
 ی یکسان است یا متفاوت. قرآن معهود با نظریه 

 
 الک، مبانی فکری، حقوق الهی، حقوق طبیعی. کریم، جان   قرآنها: کلیدواژه

 
 مقدمه

  متوفی  و  1632 متولد  (John Locke)  الك  جان
 میالدی   17  سده  فیلسوفان  از  میالدی   1704

  لیبرالیسم   پدر  عنوانامروزه به   که   بود  انگلستان
  1647  سال   در  .شودمی   شناخته  کالسیک
 در  مینستر وست مدرسه معتبر  به الك میالدی،

  پوفام،   الکساندر  نظر  تحت  و  شد  فرستاده  لندن
 تعلیم  پدرش  سابق  فرمانده  و  مجلس  نماینده

  از  آنجا،  در  تحصیالتش  اتمام  از  پس  وی .  دید
  پذیرش  آکسفورد  دانشگاه  چرچ  کریست  دانشکده

 مدرك  میالدی   1656  سال   در  الك.  گرفت
 مدرك  میالدی   1658  سال  در  و  کارشناسی
  سپس   او.  کرد  دریافت  را  خود  ارشد   کارشناسی

  کارشناسی   مدرك  میالدی   1674  سال   در
  پزشکی  دانش  با  دوران  این  در  او.  گرفت   پزشکی

  شد آشنا آکسفورد دانشگاه در ای گسترده  طوربه
  مانند   ای برجسته  متفکران  و  دانشمندان   با  و

 و   هوك  رابرت  ویلیس،  توماس  بویل،  رابرت
 الك  پزشکی   دانش.  کرد  همکاری   لوور  ریچارد
  که   گرفت  قرار  آزمون  مورد  جدی   طوربه   زمانی

بهShaftsbury)  شفتزبری   کبد  عفونت   مرحله   ( 
  چند   نظر  با  هماهنگ   الك.  رسید  خطرناکی

  تحت  که  کرد  متقاعد   را  شفتزبری   دیگر  پزشک
 بگیرد   قرار  کیست  برداشتن  برای   جراحی  عمل

 شفتزبری (. داشت جانی خطر نیز عمل خود که)
  آن   از  پس  و  برد  دربه   سالم  جان  عمل  این  از

  در   الك  .دانستمی  الك  مدیون  را  خود  زندگی
 و  فروبست  جهان  از  چشم  1704  سال  اکتبر  28

 لور،   های   روستای   کلیسای   حیاط  در   را  پیکرش
  1691  سال  از  پس  کهجایی)  هارلو  شرق  در

منزل  میالدی    زندگی   ماشام  فرانسیس   سر  در 
  ازدواج   گاههیچ  الك.  سپردند  خاك  به  ،(بود  کرده
در ارتباط با   .نماند  جای به   فرزندانی  او  از  و  نکرد

زیادی   بسیار  تحقیقات  طبیعی  حقوق  نظریه 
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عده  است؛  گرفته  نظریه انجام  محققان  از  ای 
البالغه مورد تحلیل قرار  حقوق طبیعی را در نهج 

)جاللی،   پژوهشگران  1379دادند  از  تعدادی   ،)
صورت کلی از منظر اسالم بررسی این بحث را به

)جاوید،   حقو1386نمودند  نظریه  برخی  ق  (، 
قرار   پژوهش  مورد  اسالمی  حقوق  با  را  طبیعی 

(، برخی مبحث  1391دادند )جاوید و همکارن،  
حقوق طبیعی را از منظر حقوق بین الملل مورد 

(،  1398بررسی قرار دادند )محمودی و همکاران،  
بعضی دیگر هم نظریه حقوق طبیعی را از مناظر  
و  دادند،  قرار  موردتوجه  مختلف  دانشمندان 

از  بی تحقیقات   را  نظریه  این  که  دیگری  شمار 
در دادند.  قرار  تحلیل  مورد  مختلف   این  مناظر 

 شده  تالش  تحلیلی  -توصیفی  روشی   با  پژوهش
 الك   جان  اندیشه  در  طبیعی   حقوق  نظریه  است
  شناختی، هستی   مبانی  بیان  از  پس

 و  شناختیارزش  شناختی،روش  شناختی،انسان
  سپس   شود  بررسی  و  تبیین  او  شناختیمعرفت 

  قابلیت   که   اسالمی  مبانی   از  کوتاهی  شرح
  الك   جان  فلسفی  و  فکری   مبانی  با  گزینیجای

 گردد.  ارائه دارند
 مفهوم حقوق طبیعی 

می  گفته  حقوقی  به  طبیعی  که  حقوق  شود 
اشخاص بر پایه طبیعت خود دارا هستند. بدون 

که مشروط به توافق دیگران، وجود نهادهای  آن
سنت  و  قوانین  یا  و  قضائی  و  باشد  سیاسی  ها 

ناصر،  )قربان حقوق  23،  1383نیا،  بنابراین   .)
طبیعی به هر انسان در هر زمان و هر مکانی تعلق 

حقوق می  همه  اساس  حقوق  این  و گیرد.  ها 
قلمرو دین حقوق  ها شمرده میآیین شود و در 

بیان    تشریعی و در حوزه دانش حقوق موضوعه 
عهده دارد. این حقوق ثابت با اثرپذیری از  را بهآن

ها در میان همه های پیامبران و در شعاع آنآموزه
فرهنگملت  برههها  همه  در  و  نژادها  و  های ها 

ولی   است.  گرفته  قرار  موردتوجه  تاریخ 

کم دین پیشین  و شناسان  دین  پیوند  به  تر 
ان امر سان توجه کردهنیازهای طبیعی  اند و این 

های بسیاری را پدید آورده است  ها و رخنه آسیب 
حقوق فطری و    (. 293  /1336/1)وکیو، ژرژدل،  

حقوق   طبیعی،  حقوق  آن  دیگرِ  تعبیرهای  در 
ها  تکوینی و حقوق عقالنی از حقوق ذاتی پدیده

های حیات انسان و جامعه و ناگزیرها و بایستگی 
از آدمی  است.  درنگ  انسانی  دقتراه  و  های ها 

ها از  خردورزانه خود در این امور ذاتی و لوازم آن
زمانکهن  حقوق ترین  این  مبانی  دریافت  به  ها 

را محور بسیاری از پیوندهای اهتمام ورزیده و آن
در   و  است  داده  قرار  خود  اجتماعی  و  فردی 

آوران بزرگ آیین حنیف  های پیشین پیام دوران
سان به وجدان فطرت و صبغه با بازگشت دادن ان

عنوان روح این آیین گرایی بهالهی و دعوت به حق
)ر. ك:   اندها بردهدر راه بیان و روشنگری آن رنج

. براساس این حقوق  (280-275،  1379جاللی،  
های طبیعی پایانی طبیعی دارند و از  همه پدیده 

تقدیر طبیعی برخوردارند که خوب و بد اعمال را  
 ز نماید.برای آن با

 منظر جان الک   حقوق طبیعی از 
گیری با اوج   17قرن  نوین حقوق طبیعی در    ایده

برانگاره  فردگرایانه  قدیمی    های  نظریات  پایه 
حقوق   سنتی  نظریه  شد.  پدیدار  فطری  حقوق 

عنوان ها بهفطری بر این مبنا استوار بود که انسان
برمبنای  آفریدگان طبیعت و خداوند می بایست 

زندگی خود را   ،ها و قوانین طبیعت و خدافرمان
 اداره و اجتماع خود را سازمان دهند. 

 تبیین نظریه 
ستاندن   غیرقابل  طبیعی  را  حقوق  الك  جان 
که   است  حقوقی  طبیعی  حقوق  کرد.  تعریف 
و  شده  داده  افراد  به  طبیعی«  »قانون  برحسب 
به کسی   و  است  تغییرناپذیر  و  نامشروط  ناگزیر 

نمی همهتودیگر  برای  و  کرد  واگذار  افراد  ان  ی 
عبارت دیگر حقوقی است که  بشر یکسان است. به 
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برقراری   از  پیش  طبیعی«  »حالت  در  انسان 

ی مدنی، از آن برخوردار بوده و یا حقوقی جامعه
طور طبیعی از آن هکه انسان، در غیاب دولت، ب

ترین حقوق طبیعی بشر، برخوردار است. اساسی 
روی آنها توافق هست، عبارتند  رکه بیش از همه ب

نیا،  )ر. ك: قربان   از: حق زندگی، آزادی و برابری 
الك    .(1383 عیتی  وض  از  هابز  همانندجان 

ها قبل از تشکیل جامعه مدنی  طبیعی که انسان 
می زیست  آن  می کردهدر  سخن  در اند  گوید. 

اند. تصویر الك ها آزاد بودهوضعیت طبیعی انسان
انسان   او تصویری خوشاز طبیعت  است؛  بینانه 

سرشت انسان را پاك و متمایل به نیکی و عدل  
دانسته وحالت جنگ مورد اعتقاد هابز را مخالف 

داند. الك قرارداد اجتماعی را حداقلی با واقع می 
به بیند می  قرارداد  گونه ،  در  مردمان  که  ای 

برای   را  خود  آزادی  از  الزم  حداقل  اجتماعی 
مدنی جامعه  می  تشکیل  حاکمان  سپارند.  به 

و  به مردمان  برای  آزادی  حداکثر  دیگر،  عبارت 
حاکمان برای  محدود  الك،    اختیارات  )جان 

با تأکید بر اصل عدم    .(15شماره  ،  1387 الك 
والیت معتقد است حاکمان و شهروندان باید این 

او معتقد است زندگی، آزادی    اصل را پاس بدارند.
انسا طبیعی  حقوق  مالکیت،  قرارداد و  نند. 

تا    ،ست بین اعضای یک کشورا  اجتماعی توافقی
درون نظام حقوقی مشترکی زندگی کنند. دولت  

سیس  أبرای حفاظت از این حقوق و قانونگذاری ت
شود و اگر به درستی از این حقوق حفاظت  می 

می  شودنکند  سرنگون  بر   .تواند  آنچه  بنابراین، 
قانون طبیعت  راند، همان  وضع طبیعی حکم می 

می ملزم  را  انسان  که  قانونی  با  است؛  تا  کند 
دیگران   حقوق  به  طبیعت  و  عقل  به  مراجعه 
احترام بگذارد. براساس این نظریه  حقوق طبیعی  

الهی مذهبی  می   ریشه  دست  از  را  و خود  دهد 
می   قوانین  منتسب  عقل  و  طبیعت  در   .شودبه 

سده  در  خردمداری  حقوق  18و17های  پرتو  م. 

  مذهبی و الهی خود را از دست داد.   ۀریش  طبیعی 
و  ماوراءالطبیعه  با  پیوندی  هرگونه  گسستن 

پای بر  آغاز  ۀ  استقرار  بشری  جمله  شدعقل  از   .
جان   وی  هلند  پیشگامان این نهضت، گروسیوس 

گروسیوس،   اعتقاد  به  هستند.  انگلیسی  الك 
آن  عقل  که  است  قواعدی  طبیعی  را حقوق  ها 

داند. این قواعد  سان می موافق طبیعت اجتماعی ان
حتی اگر خدایی هم نبود، یا در کار انسان دخالت 

کرد، باز وجود داشت، انسان موجودی است نمی
برای   عقل،  پرتو  در  آنچه  و  اجتماعی  و  عاقل 

به  او  اجتماعی  روابط  می تنظیم  با  دست  آید، 
است موافق  انسان  قربان  طبیعت  نیا،  )ر.ك: 

ن »قرارداد  . جان الك ضمن مطرح کرد(1383
طبیعی   قوانین  که  داشت  اعالم  اجتماعی«، 
آزادی   و  حیات  مالکیت،  به  احترام  از:  عبارتند 

به  که  او،  اندیشه  دیگران  انسان.  و  روسو  وسیله 
تکمیل شد، در نهایت، مکتب »حقوق فردی« را 
طبیعی   حقوق  منبع  دوره،  این  در  نهاد.  بنیان 

همه   نه تنها عقل بشر در انسان است، نه خداوند.
می  حکم  طبیعی  قواعد  به  این حال  بلکه  کند، 

) اویند    حقوق الزمه شخصیت انسان و همیشه با
و تنها چیزی که  (.    60ـ58  /1/ 1378  کاتوزیان،

و خواسته  انسان  دارد،  و  اصالت  او هستند،  های 
است   آزاد  کامالً  رفتار خود  در  فرد  مصباح  )هر 

کس  برمبنای طبیعت هیچ (.354،  1380یزدی،  
خودسرانه نمی سلطۀ  و  اختیار  دیگری  به  تواند 

خود را بدهد، در قرارداد اجتماعی به حکومت  به
یابد. پس نباید چنین  نیز چنین حقی انتقال نمی 

خ قدرتی  سیاسی  دولت  که  ودکامه  پنداشت 
کند که به میل خویش اختیار پیدا می   یابد ومی 

آزادی  و  بردارد  راگام  تصویب    ها  ببرد.  بین  از 
  )زندگی و   قانونی که شخص را از مالکیت خویش

سالمت و آزادی و متصرفات( خودسرانه محروم 
قانون قوۀ  از صالحیت   گذاری است.سازد خارج 

دیگری یچه  الك  نظربه بر  مطلق  قدرت  کس 



 

670 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
طبیعی  ند وضعیت  در  آدمیان   state ofارد. 

nature   به  ن مکلف  داشته،  محدودی  قدرت  یز 
جان به  احترام  و  رعایت  دیگران  آزادی  و  مال   ،

. حکومت نیز اکنون  اندعدم اضرار به یکدیگر بوده 
در   افراد  از  باالتر  قدرتی  و  دارد  تکلیفی  چنین 

جا که توان  . از آنوضعیت طبیعی نخواهد داشت
،  و صالحیت افراد محدود به حقوق طبیعی است 

نمی نیز  اجتماعی  قرارداد  دولت،  در  به  توانند 
قدرت مطلق اعطا کنند و آنچه را خود از آن بهره  

)جان الك،   ببخشند؛  دیگری  به  ،  1387ندارند 
،  3فصل    /4  /1381جان الك،  ؛  17و    15شماره  

عی حق که افراد در وضعیت طبیچنان   .( 19فقره  
بی  جان نداشتند  متعرض  آزادی جهت  و  مال   ،

از   افراد شوند و تنها حق داشتند در مقام دفاع 
اقدام جان دیگران  برابر  در  خود  آزادی  و  مال   ،

، حکومت نیز  کنند و ناقضان قواعد را کیفر دهند
محدوده،   همین  در  اجتماعی  قرارداد  اساس  بر 

ر وضعیت به باور الك، د  نماینده مردم خواهد بود.
حقوق  که  دارد  را  حق  این  هرکس  طبیعی 
طبیعت را اجرا کند. برای مثال، مجرم و متجاوز 
را کیفر شایسته دهد و جبران خسارت ناشی از 
اعمال وی را مطالبه کند و به این ترتیب او را از 
حق   این  دارد.  باز  بعدی  جرم  ارتکاب  و  تجاوز 
طبیعی در عین ضرورت، با این اصل مهم حقوقی 

هیچ که  دارد  دعاوی  تعارض  دادرس  نباید  کس 
که در این  میان خود و دیگران باشد. ضمن این

مند شدن از حقوق طبیعی و حمایت  حالت بهره 
شود و از حق مالکیت به اندازه کافی تضمین نمی 

پیوسته متزلزل بوده و در معرض خطر قرار دارد؛  
شده  شناخته  حقوق  نه  آن  زیرا  در  استقرار ای 

طرفی وجود دارد که حقوق و نه قاضی بی  یافته
یاسی  س  دولت  پاداشتن   بر  پس.  کند  اجرا را  

پرتو سازمان در  تا  امکان ضروری است  های آن 
طرف و منصف فراهم آید. دسترسی به دادگاه بی 

گیرد دولتی که بر پایه قرارداد اجتماعی شکل می 

طبیعی   مستقر  قوانین  براساس  است  مکلف 
حوز در  و  کند  حداقلحکومت  اقتصاد،  های  ه 

به  را  آنان  معیشتی  برای  شهروندان  حق  عنوان 
مداخله  حق  از  لزوم  مواقع  در  و  نماید  تأمین 

الك،  حمایت )جان  جوید  سود    ،1387گرایانه 
از  ویژگی  . (38،  15شماره   طبیعی  حقوق  های 

جان  جان:  الكمنظر  اندیشه  حقوق در  الك 
ا   طبیعی  قالب »قرارداد اجتماعی« دارای  ین در 
نظم  الف(    ست:هاویژگی که  دارد  وجود  خدایی 

استقرار می  او  فرمان  به   ب(  یابد.طبیعی جهان 
 توانندانسان از راه عقل می   قواعد حاکم بر رفتار

منبع حقوق طبیعی  ج(    به روشنی کشف شوند.
خداوند. نه  است،  انسان  دوره  این  هدف  د(   در 

 هـ( .حقوق طبیعی حمایت از حقوق فردی است
تواند قواعد زندگی و رفتار خود را، که  انسان می 

اندیشه    نیروی عقل و  اخداوند معیّن کرده است، ب
لئواشتراوس، ؛  62همان،    کاتوزیان،)ر. ك:   دریابد
1375،  220). 

 بررسی نظریه جان الک 
که قواعد حاکم بر رفتار انسان را  جان الك با این

یابی به  ت داند، راه دستابع فرمان و اراده الهی می 
این قواعد طبیعی و الهی را چنان برگزیده است  
اساسی   نقش  زندگی خویش  انسان خود در  که 

بیان دیگر، او برخالف سن توماس  داشته باشد. به 
بیش  به جهان خاکی  به  داکن،  تا  دارد  توجه  تر 

می تالش  او  زمینه،  این  در  موعود.  کند  بهشت 
س مانند  البته  کند،  کلیسا  جانشین  را  ایر  عقل 

فیلسوفان انگلیسی معرفت عقلی را نتیجه حس  
می تجربه  خود،   داند.و  مکتوب  آثار  در  الك 

برد و منشأ آن  همواره از »حقوق طبیعی« نام می 
فرمان می را  خداوند  ظاهری،   داند.های  نگاه  در 

قانون طبیعت در اندیشه جان الك عبارت است  
ااز الهی«، که  :  یا »قانون  همان راده خداوندی« 

صدای خدا در وجود بشر است. این قانون ازلی و  
است. تفسیر  برتر  و  کشف  صرفاً  عقل  وظیفه 
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الهی بیش  «»اراده  دقت  و  تأمّل  با  اما  تر، است. 

طبیعت »قانون  از  وی  مراد  که  دید  «  خواهیم 
قانون عقل است و در موارد متعددی، بر این امر 

ز  قانون طبیعت چیزی ج:  ورزد؛ از جملهتأکید می 
های عقل در باب دفاع طبیعی یا ماحصل فرمان 

و قانون آغازین، فرمان  .صلح و امنیت بشر نیست
بود.  کار  سرآغاز  در  یک  عقل  طی  درنهایت، 

می ادعا  او  تدریجی،  عقل حکم  حرکت  که  کند 
بنا شود و  می  باید  کند که جامعه مدنی چگونه 

کجاست.   تا  مرزهایش  و  حدّ  و  حقوق 
/ ص 223/ ص    258ص  ،  1375  لئواشتراوس،)

ص  221 ص  246ـ  243/  ص    225/   /243 .)
اندیشه الك، دیگر سخن از اراده   اینجاست که در

خداوندی و قانون الهی نیست، بلکه او اعتقاد و  
می  عقل  فرمان  تابع  نیز  را  عقل ایمان  و  داند 

مطرح  به امور  همه  در  نهایی،  داور  عنوان 
هرچیزی  : »گویدجلو، می باز یک گام به  گردد.می 

و  آشکار  دستورهای  با  ناسازگار  و  مخالف  که 
شمار  بدیهی عقل باشد، نباید ماده اصلی ایمان به

ر عقل  که  از آید؛  یکی  نیست.  راهی  آن  در  ا 
های مطمئن عشق به حقیقت این است که  نشانه 

بیش  اطمینان  با  را  برهانحکمی  آنچه  از  ها  تر 
رین آخ  شمارند، نباید پذیرفت. عقل بایدمجاز می 

همه در  ما  راهنمای  و  باشدداور  )چیز  ویل  « 
 (. 676/ 3  /1371دورانت، 

 الک های شناخت در نزد جانپیش فرض
ها و  فرضای دارای پیش از آنجاکه ارائه هر نظریه 

معرفت ایدئولوژیک،  شناختی،  مبانی 
انسانروش هستی شناختی،  و  شناختی  شناختی 

جان نظر  تحلیل  بحث  در  باب  است  در  الك 
توان  همبستگی اجتماعی و نسبت آن با دین، می 

الك را، که  های جانفرضبرخی از مبانی و پیش 
گیری او در موضوع بحث بیشتر مؤثرند،  در موضع

 مورد شناسایی قرار داد.

 شناختی جان الک مبانی روش 
اصل گرایی است  جان الك مبتنی بر تجربهروش  

و   و تجربه است  برای الك حسّ    دو منبع اولی 
برمی انسان  تصورات  کلیه  یکی  برای  شمرد: 

احساس که ناظر به جهان خارج است و از طریق 
می  منتقل  ذهن  به  ظاهری  و حواس  شود 

ها تصوراتی مانند سرما، گرما، نرمی، سختی، رنگ 
به  در و  را  جزئی  محسوسۀ  کیفیات  کلی،  طور 

درونی   که یک نوع حسّ  ؛گیرد. دوم، تأملمی بر
جه به  ناظر  و  از  است  و  ماست  درون  ان 

و  طریق نفس  افعال  و  احوال  به  ذهن  التفات 
شود و تصورات موجود در قوۀ فاهمه حاصل می 

تصوراتی مثل ادراك، تفکر، تردید، باور، آگاهی و  
بر در  را    - 95،  1381)جان الك،    گیردمیاراده 

  .1  الك سعی کرد دو موضوع را روشن کند:  .(65
اندیشه از  انسان  را  خود  میهای    .2  آورد؟کجا 

نمی نکند  حس  را  چیزی  تا  وانسان  در    فهمد 
شد نخواهد  تولید  اندیشه  می   .نتیجه  گوید: او 

شناختی که ما از جهان داریم و تمامی مسائلی  
های فلسفی که در فهمیم، نظام که از جهان می 

سازیم ریشه در تجربه ما  هرجا و در هر زمان می 
نداریم.  دارد. اطالعاتی  ذاتاً  و   ما  بشر علت  مثالً 

کند یا مسائلی  معلول را از طبیعت استنتاج می 
به  هم  را  طور. دیگر  باید    همین  تجربه  اول  پس 

فلسفی عنوان  به و  علمی  شناخت  تمام  ریشه 
شود.در گرفته  رساله   نظر  در  فهم  او  باب  در  ای 

می  حواس    گوید:بشر  طریق  از  انسان  ذهن 
کند  دریافت می پنجگانه آرای ساده و پیچیده را  
او گفته ارسطو    تا در ذهن خود دانش تولید کند. 

نچه در ذهن است ابتدا  آ  کرد که هررا تایید می
بوده. حواس  به   در  بردن  بنابراین  هایی اژهوکار 

سو استفاده از ،  چون خدا، جوهر، ابدیت در واقع
نیافته عقل است زیرا این  ایم.ها را در تجربه در 

این م اگر  باشد  نظامی طور  فلسفی  شود  های 
اند ولی در واقع ساخت که در ظاهر هوشمندانه
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-63  ،1381  الك،)جان  اندپردازی و توهمخیال 

68) . 
 شناختی جان الک مبانی انسان 
ها بنا به سرشت  انسان  معتقد است کهجان الك  

او سرشت انسان را پاك   خود آزاد و برابر هستند،
انسان   او  دانسته است.و متمایل به نیکی و عدل  

داند، اما کدام انسان؟ مشیّت الهی می کارگزار  را  
همه  منشأ  و  بوده  خویشتن  مالک  که  انسانی 

بهارزش زیرا  همه هاست؛  »خاستگاه  او،  عقیده 
ها بشر است، نه طبیعت؛ کار بشری است  ارزش

که   انسانی  اندیشه،  این  در  طبیعت.  دهش  نه 
مرکز و سرآغاز  دارای »من« اندیشنده است، به  

می  تبدیل  اخالقی  چراجهان  کانون شود؛  که 
خاس یا  بشر    تگاهاخالقی  وجود  در  دیگر  اخالق 

است، نه در غایت و مقصودی )بیرون از او( که  
از این منظر، عالیم نجابت    دنبال آن برود.بشر به 

شناسی از سر تسلیم و رضا بشری دیگر در حق
نیستند کورکورانه  تقلید  یا  اطاعت  در  در  بلکه   ،

از   اعتماد در خالقیت سرشار  و  بشری  نفس  به 
امید اویند. بشر دیگر عمالً از قید طبیعت ـ که  

می  تعبیر  الهی  قانون  به  آن  از  بارها  کردـ  او 
(  261ـ260  ،1375  )لئواشتراوس،  شده استرها

موردانسان طبیعی  اگرچه های  الك  نظر 
بهاجتماعی را  اقتداری  هیچ  اما  رسمیت اند، 

انساننمی با شناسند.  هم هایی که برمبنای خرد 
بر  زندگی مشترك  مافوقی  و  زمین  کنند  روی 

ی  ندارند که میان آنان قضاوت کند، همان نمونه 
هستند طبیعی  وضعیت  به  پس    . کامل  انسان 

می  اندیشه  و  عقل  و  نیروی  زندگی  قواعد  تواند 
  قواعد حاکم بر رفتار انسان   رفتار خود را دریابد. 

می عقل  راه  بهاز  شود. تواند  شناخته    روشنی 
انساناین مستقل که  و  »برابر  همه  و ها  اند« 

»هیچکس نباید به زندگی، سالمت، آزادی و یا  
رسا زیان  دیگری  بدیهی  دارایی  عقل  نزد  ند«، 

آنجا از  انساناست.  بنا که  به طبیعت خویش،  ها، 

 شود اند«، نتیجه گرفته می »آزاد، برابر، و مستقل 
توان بدون رضایت او از این کس را نمیکه »هیچ

دیگری  سیاسی  قدرت  تابع  و  کرد  خارج  حالت 
به داد«  اصلی« قرار  و  بزرگ  »هدف  الك،  نظر 

و  حکومت  تشکیل  برای  مردم  همراهی 
داراییزیست »حفظ  آنهاست«.  اجتماعی  های 

ص    همان،  ای درباره حکومت،)جان الك، رساله
72-75 ) 
 الک  »کارگزاری انسان« در اندیشه جانمعنای 

جان   باتوجه دریافت  و  تلقّی  انسان، به  از  الك 
کارگزار  می  »انسان  عقیده  که  کرد  ادعا  توان 

چراکه   نیست؛  بیش  شعاری  خداوند«  مشیّت 
انسان کارگزار« در اندیشه او و دیگر خردمداران  »

قید   از  که  آزاد  و  عاقل  است  انسانی  افراطی، 
)قانون   تنها  طبیعت  است.  شده  رها  الهی( 

خواستهچیزی  و  انسان  دارد  اصالت  های که 
اوست، و حقوق طبیعی نیز قواعدی است که از  
حقوق افراد دفاع کند و حداکثر آزادی را تأمین  
  نماید. انسانی که قادر است به مدد فروغ طبیعی

طریق ایجاد قرارداد نموده و از)عقل( قانون وضع
اجتما زندگی  سروسامان  اجتماعی،  را  خود  عی 

و   وحی  به  قانون،  شناخت  »برای  یعنی  بدهد؛ 
نیست.  نیازی  تشریعی  خویشتن  الهام  مالک  او 

می  عقل  زیرا  »کسیاست؛  خدایگان گوید:  که 
دا هم  حق  است،  خویش  زندگی  و  رد خویش 

داری این زندگانی  ببیند چه وسایلی را برای نگاه 
به    و تنها عقل بشری است که ت کار گرفباید به 

می چهوی  که  او آموزد  هستی  برای  چیزی 
است سودمند  و    ، 1375لئواشتراوس،  )  ضروری 

کارگزار بی  .(242  و  220 انسانی  چنین  تردید، 
کا نه  است،  خود  خواست  و  مشیّت  راراده  گزار 

چون او دیگر با خدا کاری ندارد و در پرتو   الهی؛
ای از خودکفایی رسیده که  فروغ عقل، به درجه

تأمین  بی  در  است.  الهام  و  وحی  از  نیاز 
بهره زندگانی  وسایلی  از  دارد  مند شود،  اش حق 
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وظیفه  تأمین  آیا  راستای  در  که  دارد  هم  ای 

خردگرایان   نه؟  یا  دهد  انجام  خویش  سعادت 
با توجه به مطالب مذکور، در   گویند.چیزی نمی
جمع می یک  کلی  و بندی  تعالیم  گفت:  توان 

جانآموزه نههای  احکام الك  به  نسبت  تنها 
با کل فلسفه   برگرفته از تورات، بلکه در ارتباط 
دارند.   انقالبی  جنبه  و  اعتراضی  حالت  سنّتی 

به  پیشدقیقاً  از  او  دلیل،  عصر  همین  گامان 
پرداز حقوق طبیعی نوین در  گری و نظریهروشن

می  مطرح  غرب  جاندنیای  اندیشه  الك  شود. 
به مدد نیروی   که انسان قادر استمبنی بر این 

رفتار   بر  حاکم  و  زندگی  قوانین  اندیشه  و  عقل 
خود را کشف کند، و آنچه اصالت دارد انسان و  

و منبع حقوق طبیعی انسان    های اوست،خواسته
(  261لئواشتراوس، پیشین، ص  )  است نه خداوند 

روح اندیشه و  جوهره  زیرا  است؛  اومانیستی  ای 
مشترك    humanis))  اومانیسم عنصر  که 

دهد، محور و  های اومانیستی را تشکیل میحلهن
همه برای  انسان  گرفتن  قرار  استمعیار   چیز 

 (.  28،  1378؛ تونی،  91ـ83، 1377احمدی، )
 الک  شناختی جان مبانی هستی 

شناختی، معتقد  الك و پیروانش، در بُعد هستی 
بودند که چیزی وجود ندارد که با سرپنجه قدرت 

اگر گفتار الك را،    .نباشد عقالنی بشر قابل کشف  
اش  ای از کردارهای اوست، مفسِّر اندیشهکه نمونه 

او، بدانیم، خواهیم  دید که برخالف ظاهر نظریه 
فرمان را  طبیعت  حقوق  منشأ  خداوند  که  های 

نیز کارگزار اراده الهی، الك می  داند و انسان را 
در یک حرکت تدریجی ماهرانه، هدف دیگری را 

و تعقیب می  از گزینش »عقل«    کند  عبارت  آن 
که چه این جای »قانون الهی و طبیعی« است؛ به

عنوان چهره ممتاز عصرخردمداری و از نظر او، به
نظریه نفوذترین  نوین،  با  طبیعی  حقوق  پرداز 

خداوند نه  است،  انسان  طبیعی  حقوق   منبع 

ها و آثار  ترین نکته مهم (.  59/  1381/1کاتوزیان،  )

در خودکفایی عقلی و آزادی    افراط  ،این اندیشه
در حالی بشر هستند،  تمام نامحدود  با  عقل  که 

توانایی و اعتباری که دارد، از درك همه عوامل 
   .(46، 1379 ی، رجب) سعادت انسان عاجز است

 الک شناختی جان مبانی ارزش 
شناختی، به این  د ارزشـدر بع  الك و پیروانش

مـب ارزشیـاور  که  اخـهرسند  و  ـای  القی 
استمداد از عقل بشری تعیین  با  د  ـقوقی را بایـح

کرد. این همان اندیشه اومانیستی است که جوهر  
انسان  در  خود را   از شأن و منزلت  تازه  دریافت 

 پنداردجای خداگرا می عنوان موجود خردگرا بهبه
مهم   .(166،  1378،  تونی) براز  یندهای آترین 

خاص ـ آزادی  طور  ـ به   الكاندیشه و تفکر جان
گفته الك، »بشر دیگر از عنان گسیخته است. به 

رها عمالً  طبیعی(  )قوانین  طبیعت    اجبارهای 
شده است و در نتیجه، فرد بشری که هرگونه قید  
شده   برداشته  وی  تملّک  به  میل  برابر  از  بند  و 
خواست   بر  مقدم  اجتماعی  پیوندهای  از  است، 

هرگونه  فردی  از  یا  است   ،قراردادی اش  آزاد 
اعتقاد    . (261،  1375لئواشتراوس،  ) به 

خردگرایان افراطی، انسان باید خود آزادی را در  
برای  کامل  صالحیت  از  و  کند  تجربه  جامعه 

نو و ایجاد تغییر و بهبود نسبت    ساختن جهانی
می برخوردار  هست،  آنچه  این.  باشدبه  رو،  از 

ارزشجانب  از  نظامداری  انسانی  بسته  های  های 
استدالل و  دینی  عقاید  و  اصول  های فلسفی، 

،  1379رجبی،  )  انتزاعی در این حوزه ناروا هستند
که در عمل گونه آزادی مطلق ـ چناناین (.  47

نه   هتجربه شد زمینهـ  و  تنها  بشر  ساز شکوفایی 
او  تأمین  حقیقی  نیازهای  و  حقوق  ،  نشدکننده 

ب ناروا  سُلطه  و  ستم  برای  ابزاری  انسان بلکه  ر 
اندکی   گردید و سر از فاشیسم و نازیسم درآورد.

تأمّل در خود دوستی انسان، که از امیال اصیل و  
رساند که اگر  ذاتی اوست، ما را به این نتیجه می

ارزش و  تعالیم دینی  پرتو  در  انسان  های  آزادی 
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وی   خرد  و  عقل  نشود،  مهار  حقوقی  و  اخالقی 

به  میل  سیطره  شعتحت  و  دوستی  آنخود   ب 
گیرد؛ ویژه عواطف، غضب و شهوت ـ قرار میبه
زند، که برای آن تنها به هر خیانتی دست می نه

می  نیز  عقلی  و  علمی  در  سازد.توجیه  ولی 
بر این    )ع(  معصومین  و روایات  یقرآنهای  آموزه

نکته تأکید شده است که انسان جدای از وحی، 
می  فراهم  را  جامعه  و  خود  سقوط    کندزمینه 

 )همان(. 
 الک   شناختی جان مبانی جامعه 

منشأ    شناختی جامعهی  نظریه مورد  در  الك 
وی  است.  اجتماعی  قرارداد  حکومت  تشکیل 

ی سیاسی و گوید که انسان آگاهانه به جامعهمی 
بوده   رضایتی  و  توافق  و  است  گذاشته  پا  مدنی 

الك برای افراد و اتباع جامعه،    است میان مردم. 
آز از جمله  طغیان حقوقی  و حق  مساوات  ادی، 

اند  قائل است و معتقد است که مردم خالق قانون
و هدف قانون حفظ گروه اجتماعی است لذا باید  
  محدود به منافع جامعه باشد و از آن تجاوز نکند. 

با تعقل و  الك عقیده داشت که طبیعت انسان 
شود. در وضع طبیعی، همه بردباری مشخص می

ند، و هرکسی این حق  مردم برابر و مستقل هست
زندگی، سالمتی، آزادی و  "طبیعی را دارد که از  

کند.  "هایشدارایی که    دفاع  بود  معتقد  الك 
کافی   طبیعی  وضع  در  دفاع  حق  داشتن  صرف 
تشکیل   را  مدنی  جامعه  مردم  بنابراین  نیست، 

های مدنی  دهند تا مناقشات بین آنها را از راهمی 
مچنین توسط حکومت حل و فصل کند. الك ه

کرد از اصل تفکیک قوا در حکومت طرفداری می
از   دولت  که  شرایطی  در  که  داشت  اعتقاد  و 
اختیارات خود سوء استفاده کند اقدام به انقالب 

نه دولت  یک برای سرنگونی  بلکه  تنها یک حق 
،  1378جان الك،  )ر. ك:    تکلیف برای مردم است 

135-142 .) 

 الک   مبانی معرفت شناختی جان 
توان بانی فلسفه تجربه دانست. فلسفه را میالك  

  گوید همه دانش ما ای است که می تجربی نظریه 
ب ناشی  ه )شاید  از تجریه  ریاضیات(  و  جز منطق 

اصواًلمی  الك  ما  شود.  به   به  نظر  بعدالطبیعه 
می  بر  تحقیر  که  را  جوهر  مفهوم  وی  نگرد. 

مابعدالطبیعه عصر او حاکم بود مفهومی مبهم و  
می فایدبی  اندیشهه  رد  از  پس  الك  های  داند. 

می اندیشهیگوفطری  مأخذ د:  دو  از  ما   های 
ادراك عملی  .  شودناشی می )احساس و تجربه(  

می  که  ما  خود  آنذهن  درونی( توان  )حس  را 
توانیم  ها میوسیله اندیشهنامید. چون ما فقط به 

تجریه نتیجه    ها ازبیندیشیم، و چون همه اندیشه
یک از معارف ما شوند، پس پیداست که هیچمی 

ی  تواند مقدم بر تجربه باشد. الك در نظریهنمی
معرفت خود معتقد بود که معرفتی که انسان از  

وجود  یرامون خود دارد با ادراك حسی بهجهان پ
حسی می  تجربه  را  علم  منحصر  منشأ  و  آید 
تجربهمی  یک  او  بنابراین  و داند  بود  گرا 

ائل به تصورات فطری باشد. اصالت  توانست قنمی
تجربه یعنی ذهن انسان در ابتدای پیدایش مثل  
تجربه   و  ندارد  نقشی  لوح سفیدی است و هیچ 
حسی اعم از ظاهری و باطنی این لوح سفید را  

می  منقش  و  ومملوء  ب  سازد  عقل  روی  ر سپس 
مقایسهاین و  ترکیب  می   موارد  و  انتزاع  کند 

به  ما  میتصورات  راسل،   آیدوجود  )برتراند 
1390،790-799). 
  ی قرآن شناسی  مبانی و روش   نقد و جایگزینی 

 قرآن شناختی  مبانی روش 
روشم صورت  بانی  دو  به  دینی  شناختی 

بروندینی  درون مدل    است  دینیو  هم  آن 
و  بهره  کتاب  از  و   سنتگیری  تجربه  و  عقل  و 

حجیت با عقل به اثبات و    که  است شهودتاریخ و  
پرداخته و با تجربه و تاریخ و شهود به تایید   دین

باورهای موجود در   یافتهباورهای دینی دست  و 
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انسان   سعادتهدایت و  جهت  کتاب و سنت در  

می کار  به و    شود.گرفته  الك  اندیشه  در  ولی 
تجربه آن و  منبع حسّ  فقط دو  با  پیروانش  هم 

و  هدایت  نظرداشتن  در  بدون  و  عقل  محوریت 
است.   اصل  انسان،  کمال  و  این  سعادت  اشکال 

نظریه از   واضح است. این)حس و تجربه(    نظریه
ا شده  عدم دقت کافی در تعیین حدود حس پید

و    وسیله حواس خود فنوناست. ما در خارج به 
ها کنیم، تغییرها و تبدیلحوادث را مشاهده می 

کنیم قهراً بینیم و چون زمان را درك میرا می
درك  نیز  را  محسوسات  این  تعاقب  یا  مقارنه 

اینمی  اما  حوادث  کنیم.  این  از  بعضی  در  که 
 الك که در گفته جان  -بعضی دیگر »تأثیر« دارند

و »می به کلمه »می  تعبیر شد دهند«    - هکنند« 
وسیله حواس خود  قابل احساس نیست. مثلًا ما به 

ای از عوارض  آتش و فلز )البته از آنها هم مجموعه
کنیم نه چیز دیگر( و تماس آتش  را احساس می

افزایش کمّی فلز )ا نبساط( و  با فلز و حرارت و 
کنیم  مقارنه افزایش کمّی و حرارت را درك می

این هست  که  اما  کار  در  هم  تأثیری  و  علّیت 
کنیم. آری، چون  وسیله هیچ حسی درك نمیبه

ما از راه دیگر تصوری از علت و معلول پیش خود  
چیزی و از طرفی هم اذعان داریم که هر  داریم

خواهد، مید علت و مؤثر وجودی  که نبود و بود ش
میبا  تجربه  و  احساس  علت کمک  های توانیم 

معلول برای  روابطخاص  و  خاص،  و   های  علت 
کنیم  کشف  را  اشیاء  )مطهری،    معلولی 

1387/19/ 158 ). 
 قرآن شناختی  مبانی انسان 

  هر   مطلوبیت  منشأ  شناختی،انسان  مبانی  اساسبر
 دیگر،   عبارتبه.  است  ذات  حب  انسان،  برای   امری 

 طلب   در  دارد،  دوست  را  خود  آنجاکه  از  هرکسی
 دست   کاری   انجام  به  و  آیدبرمی   خود  برای   چیزی 

  دوست   مستلزم  خود،  داشتن  دوست.  زندمی 
  بنابراین،.  است  خود  کمال  کردن  طلب  و  داشتن

  که   کارهایی  دادن  انجام  با  دارد  دوست  هرکسی
 هدف  و  غایت  این  سمتبه   رساندمی  کمال  به  را  او

هدفاین  به  توجه  با.  کند  حرکت  آرمانی   که 
  ترتیب،این  به.  است   کامل  انسان  آفرینش،
 انسان  مطلوب  است  شایسته  که  هدفی  واالترین

 همان  است؛  انسانی  حقیقی  کمال  نیز  شود  واقع
 انسان  خود،  ی بالغه   حکمت  با   خداوند  که   کمالی

  از.  است  آفریده  آن  برای   را  آفرینش  جهان   بلکه  و
  کمال   شناختی انسان   مبانی   در  دیگر،  سوی 

  بنابراین، .  است  خداوند  به   قرب  در   انسان  حقیقی 
  آنچه   یعنی  نهایی؛  هدف  که  گیریم می   نتیجه

 چیزی   گیرد،  قرار  او  نهایی  مقصود  است  شایسته
مصباح یزدی،  متعال )  خداوند  به  قرب  جز  نیست
این173  - 167،  1391 به  توجه  با  قوانین  که  (. 

ها رسیدن انسان به  هدف آن و    منشأ الهی دارند
و همه   است،  اخروی  و  دنیوی  کمال  و  سعادت 

ها موظفند در چارچوب قوانین الهی عمل  انسان
آن    کند؛ گوناگون  ابعاد  در  انسان  رابطه )رابطه 

طبیعت( بر    انسان با خدا، با خود، با دیگران و با
آزادی  . از منظر دین  گرددظیم می محور دین تن

واقعی و معقول تنها در سایه خداپرستی تأمین  
صدد رهایی واقعی شود و اندیشه توحیدی درمی 

بشر از قید و بندهایی است که حاصل پیروی از  
مصباح یزدی،  )  هواهای نفسانی و استکباری است

  .(48  ،1379محمود رجبی،  ؛  183ـ186  ، 1380
حِق است  اش، هم مُانسانی انسان در پرتو رسالت  
مُ و  مکلّف،  هم  کنار و  در  او  بودن  حق 

قابلپذیری مسؤولیت  است؛اش  در ولی    توجیه 
انسان صرفاً محِق است، او دیگر   الكجاناندیشه  

ندارد. در   ـ  برابر خالق خود  تکلیفی ـ حتی در 
جای خدا، مداری افراطی انسان را بهنهایت، انسان 

به را  خرد  برمی و  وحی  مبانی   گزیند.جای 
فضیلت محور است و شناسی در نگاه دینی  انسان

هدف غایی خود را در کمال انسان و رسیدن به  
جس واقعی  می   و  تمعبود  بنابراین، جو  کند. 
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های خاص بر اساس مالك )تعلیم اسماء و  انسان

به مقام خلیفۀاللهی می  رسند و  علم به حقایق( 
اما   است.  الهی  کماالت  و  صفات  مظهر  خلیفه 

تنها دغدغه امنیت و آزادی    مداری انساناندیشه  
دارد و انسان کارگزار الك مظهر کماالت عقل و 

  شد. باهای خود می خواسته
 قرآن شناختی  مبانی هستی 

مهم هستی از  مبانی  اصل ترین  اسالمی  شناسی 
غایت بودن،  مراتبی  سلسله  و  و  توحید  مندی 

تبعیت   و  هستی  جهان  در  متقابل  روابط  وجود 
 تشریع از تکوین است. 

 اصل توحید 
نظام اجتماعی  هستی  قطبی و تک  قرآنشناسی 

گذاری شده است  پایه پایه توحید  محور که برتک
طبق آن فرضیه چند خدایی و چند دستگی رد  

»لَوْمی   لَفَسَدَتَا  اللَّهُ  إِلَّا  آلِهَۀٌ  فِیهِمَا  کَانَ  شود 
)انبیاء/    عَمَّا  الْعَرْشِ  رَبِّ  اللَّهِ  فَسُبْحَانَ یَصِفُونَ« 

(. تنها خداوند مالک و رب حقیقی آسمان و  22
اوست که هر  زمین و تمام مخلوقات بوده و تنها  
کند و تدبیر  حکمی را بخواهد در عالم اجرا می 

ام اوست همه  عهده  بر  آن  هدایت  و  عالم    ور 
نگرش   (.252/  1383/19)طباطبایی،   این  در 

است نشانه    نوعی نشانه و عالمتعالم هستی به 
عالم طبیعت دارای   دارد کهبودن داللت بر این  

صورت که هستی خالقی دارد و معنی است بدین 
چه در آن است برای انسان خلق شده است و نآ

/  1383/18همه هستی از خداست )طباطبایی،  
و او در همه اجزاء نظام اجتماعی و عوامل    . (242

پدیده  تا  و انسانی  دارد  حضور  اجتماعی  های 
های احساسات و عواطف انسان مانند سایر پدیده

 آهنگ است. خلقت با اراده خداوند هم 
 ن جهان هستیمراتبی بودسلسله

شناسی نظام اسالمی فقط به جهان مادی هستی 
ه هستی  تبترین مرشود بلکه آن پایین منتهی نمی 

عالم ماده، ابزاری   قرآنرود. از دیدگاه  شمار می به

برای رسیدن به عالم مثال است و سرای دنیوی  
هدف نهایی زندگی بشر نیست و محدود به مکان  

ایجاد  چیز در آن  و زمان است و همه به تدریج 
که در عوالم دیگر چنین نیست  شود درحالیمی 

نتیجه عملی این مبنا آن است    (. 417/  8)همان،/
نقطه   آخرین  طبیعت  جهان  و  ماده  عالم  که 
حرکت تحول انسان نیست بلکه ابزاری است که 
انسان با زندگی در آن مقدمات رسیدن به عالم  

ف  کند برخالباالتر و کمال خویش را کسب می
تمدن بشری که رسیدن به ماده را اعم از ثروت  

 اند.و قدرت هدف نهایی فعالیت خویش قرار داده
 )معاد(  مندی جهان هستیغایت

مند  از دیدگاه دین اسالم خداوند جهان را هدف
و  احسن  نظام  نظام جهان،  و  است  نموده  خلق 
لعب  و  لهو  و  بازیچه  آنها  خلقت  و  است  اکمل 

ب انسان  حیات  و  منتهی  نیست  مادی  بدن  ه 
شود بلکه انسا بعد از مردن، خانه کوچک را نمی

/  1390/1به خانه بزرگ تبدیل نماید )طباطبایی،  
مستلزم  169 هستی،  جهان  و  عالم  معناداری   .)

... است و اگر   به معاد، قیامت، حساب و  اعتقاد 
توان از معناداری عالم سخن  »عقبی« نباشد نمی

اوند از این جهت گفت؛ طبق این نظر، فعل خد
مند است که در ماوراء خود و بعد یا غایت   "حق"

هد و  دنباله  و  اثر  فعل،  آن  زوال  باقی  از  فی 
این می  غیر  در  چون  فعل ماند،  از  اثری  صورت 

باق نمیخداوند  میی  محسوب  باطل  و  شد  ماند 
...«    بَاطِلًا   بَیْنَهُمَا  وَمَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاء  خَلَقْنَا  وَمَا»

که  27)ص/ است  آن  مبنا  این  عملی  نتیجه   .)
به ذات انسان در هیچ افعال خویش، جز  از  یک 

غایت  و  ننماید  اتکا  دیگری  فاعل  به  خداوند، 
دیگری را انتخاب نکنند و در فاعلیت خود، به قوه  
و نیروی خداوندی به او ارزانی داشته اتکا نماید.  

مندی جهان  از دیگر نتایج عملی اعتقاد به غایت
است که اعتقاد به معاد، سبک زندگی انسان   آن

می  تغییر  دنیا  در  می را  موجب  و  که  دهد  شود 
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انسان همواره خواست خداوند را در تمامی اعمال 
و رفتار خویش لحاظ نموده و زندگی دنیوی را با  
منطبق   الهی  دین  قوانین  از  اطاعت  و  عبودیت 

 نماید.
 تشریع بر اساس تکوین  

نظ دستورات  و  اجتماعی  قوانین  کریم    قرآنام 
برخواسته از قوانین حاکم بر عالم تکوین تنظیم  
شده است. خداوند دو نوع کتاب برای هدایت بشر 
تعیین نموده است اول، کتاب تکوین که حاکی  
یکتاست.   نشانگر خالق  و  عالم  ترتیب  و  نظم  از 

که ترجمان کتاب   قرآندوم، کتاب شریعت یعنی  
ر در زمین و آسمان  تکوین است و مردم را به سی

و کشف رموز آن دعوت نموده است )طباطبایی،  
آیات  397/  309/11/  15/  1383 طبق    قرآن (. 

الم تکوین و جهان هستی را فقط  کریم، خداوند ع
خاطر انسان خلق نموده است تا انسان بتواند  به

 الَّذِی  در آن به کمال حقیقی خود نایل آید. »هُوَ
)بقره/  جَمِیعًا  اأَلرْضِ  فِی   مَّا  لَکُم  خَلَقَ  »...29  .)

که   است  زندگی  سبک  و  روش  تنها  الهی  دین 
جهان خلقت و عالم تکوین، انسان را به آن دعوت 

سوی آن سوق  نماید و فطرت انسان، او را بهمی 
)ره( حقمی  طباطبایی  عالمه  از  دهد.  را  مداری 

دانند و بر اساس  خصوصیت شایع عالم تکوین می 
اواًل باطل هرگ  آن،  امر  جهان    ونه  خلقت  در  را 

بَاطِلًا« ثانیا    هَذا  خَلَقْتَ  رود »مَاهستی از بین می
مداری سنت جاری در تکوین و سنت الهی و حق

آن خداوند  بر طبق  و  است  الهی  تربیت  اساس 
یکی است و مانندی ندارد و تنها اوست که امور  

تدبیر نموده و عبودیت مخصوص اوست جهان را  
 (. 40/ 1/ 1383)طباطبایی، 
 شناختی مبانی ارزش 

  امیال   از  که   انسان،  دوستی  خود  در  تأمّل  اندکی
  رساندمی   نتیجه  این  به  را  ما  اوست،  ذاتی  و  اصیل

 و  دینی  تعالیم  پرتو  در  انسان  آزادی  اگر  که
  و   عقل  نشود،  مهار  حقوقی  و  اخالقی  های ارزش

 و  دوستی  خود  به  میل   سیطره   تحت  وی   خرد
  قرار  ـ  شهوت  و  غضب  عواطف،  ویژهبه  ـ  آن  شعب

  که   زند،می   دست  خیانتی  هربه  تنهانه   گیرد؛می 
در   .سازدمی   نیز  عقلی  و  علمی  توجیه  آن  برای 

ارزش دینیمبانی    به   رسیدن  اساساً  شناختی 
  قلبی   باور  و  پروردگار  به  ایمان  با  تنها  نهایی  هدف

 کیفر  و  پاداش  به  او  سوی به   بازگشت  با  کهاین  به
ومی   دست  خود  رفتارهای    به   ایمان  نیز  یابیم 

  هدف   به  رسیدن  و  زندگی  صحیح  راه  که  کسانی
  دهند، می   نشان  متعال  خدای   طرف  از  را  مطلوب
  مورد   شناختی  ارزش  مبانی  .است  پذیرامکان

 ارزش  به  هاارزش  ی همه:  قرارند  این  از  استفاده
  به   قرب  نهایی  هدف  اند؛وابسته  نهایی  هدف

 .دارد  تأثیر  اختیاری   کار  ارزش  در  نیت  و  خداست
  در   تنها  اختیاری   کار   اسالم،   دیدگاه  در  در نتیجه 

  قرب   نیت  به  که  شوندمی   تلقی  ارزشمند  صورتی
  چنین   که  است  روشن  اما  .شود  انجام  خداوند  به

  به   فاعل  که  است  پذیرامکان  صورتی  در  تنها  نیتی
  . باشد  داشته(  ایمان )  قلبی  اعتقاد  خداوند  وجود

 اختیاری،   کار  ارزش  در  نیت  تأثیر  براساس
 بقای  به  ایمان  بدون  کمال  این  به  یابیدست

 ممکن  آن،  جاودانگی  و  مرگ  از  پس  زندگی
  کارها   مندی ارزش  تشخیص  راه   . بود  نخواهد
آنکه  چه    .است  دینی  متون  و  الهی  وحی  به  رجوع

 سوی به   حقیقی  های راه  خداوند،  تشریعی  هدایت
  چنین هم .  دهدمی   نشان  انسان  به  را  کمال

  نیز   کارها  این  تزاحم  در  برتر  ارزش  تشخیص
  . بود  خواهد  پذیرامکان   وحی  مضامین   براساس

ارزش مبنای  دینیبراساس  این    نتیجه  شناختی 
  ینحوه   و  هابرنامه   ها،سیاست   که  شودمی 
 های ارزش  با  باید  هاروش  و  عوامل  کارگیری به

  است،   آمده  اسالم  دین  متون  در  که  دینی،  اصلی
یزدی،    باشند  منطبق   - 289،  1380)مصباح 

296   .) 
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معرفت  در  مبانی  معرفت  ابزارهای  و  شناختی 
 قرآن نظام اجتماعی  

کریم قانون نسبیت علم    قرآندر نظام اجتماعی  
رد و بر کاشفیت علم از واقعیت جهان تاکید شده  
و حس، عقل، قلب، وحی، کشف و شهود، تاریخ 

عی، از ابزار معرفتی نظام اجتماعی و قوانین اجتما
می و محسوب  توحیدی  الهیات  به  اعتقاد  شود. 

بر نحوه    قرآنشناسی خاص نظام اجتماعی  هستی 
بکارگیری ابزار معرفتی آن تاثیر گذاشته و آن را  

 سازد. ها و مکاتب متمایز میاز سایر نظام
 حس و تجربه

امور    قرآن از  برای شناسایی خالق جهان،  کریم 
عی و عالم طبیعت و محسوسات مدد گرفته طبی

السَّماءِ است و می  مِنَ  أَنْزَلَ  الَّذی  فرماید: )وَ هُوَ 
شَیْ  کُلِّ  نَباتَ  بِهِ  فَأَخْرَجْنا  مِنْهُ ماءً  فَأَخْرَجْنا  ءٍ 

مِنْ   النَّخْلِ  مِنَ  وَ  مُتَراکِباً  حَبًّا  مِنْهُ  نُخْرِجُ  خَضِراً 
اتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ الزَّیْتُونَ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِیَۀٌ وَ جَنَّ

إِلى  انْظُرُوا  مُتَشابِهٍ  غَیْرَ  وَ  مُشْتَبِهاً  الرُّمَّانَ  ثَمَرِهِ   وَ 
ذلِکُمْ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ(   إِذا أَثْمَرَ وَ یَنْعِهِ إِنَّ فی

زمین،  99)انعام/ و  آسمان  از  دیگر  آیات  در  و   )
اران و همه و  دریا و خشکی، شب و روز، باد و ب

امور جهان همه وسیله برای تفکر و تدبر در  ای 
که با  (. با توجه به این 164بقره/  )  اندمعرفی شده 

توان همه واقعیات جهان را  ادراکات حسی، نمی
به مبدأ و معاد را درك نمود و   از جمله اعتقاد 

کریم وقتی به طبیعت    قرآنبرای همین است که  
اشاره   جهان  محسوسات  به  می و  آنها  از  نماید، 

صورت انسان هم آیات تعبیر نموده است تا بدین 
زمان با دیدن آنها درباره آنها تعقل و ادراك نماید  

)طباطبایی، همان،    ببردو به خالق و صانع آن پی 
عبارت دیگر ادراکات حسی،  (. به 597/  1383/1

که محدود  علت محدودیت زمانی و مکانی و اینبه
و موجودات مادی هستند، جزئی  به جهان ماده  

توانند  شخصی هستند نه کلی و عمومی و نمی  و
از حد و توان خویش پا فراتر بگذارند و شناسایی  

خالق جهان، عالم غیب، خصوصیت جهان بعد از 
انسان  نفس  خصوصیات  و  استکمال  در   مرگ، 

طباطبایی،  حیطه شناخت ادراکات حسی نیست )
د به ناکافی بودن  (. اعتقا401/  7/  119/  1/  1385

ادراکات حسی در منابع معرفتی نظام اجتماعی  
با سایر   قرآنیکی از افتراقات اساسی نظام    قرآن
ریزی ها و مکاتب است که بر اصالت ماده پایهنظام 
به اصالت حس،  شده  اعتقاد  نظر اسالم،  از  اند و 

برابر  نتیجه  در  مقاومت  و  توحید  انکار  جز  ای 
خواهد داشت و برطبق  مسائل معنوی و باطنی  

آن فرد منافع مادی و حسی را بر معارف الهی و  
به   انسانیت  مفهوم  و  داده  ترجیح  فاضله  اخالق 

 (. 317/ 1)همان/   شودفراموشی سپرده می 
 عقل

آن و    قرآنکه  باوجود  جایگاه  عقل  برای  کریم 
ی قایل است ولی کارکردهای عقل اهمیت ویژه

آنبه انسان،  معرفتی  منبع  و   عنوان  تمام  منبع 
کاملی برای رسیدن انسان به کمال نیست بلکه  
آن فقط در مسایل و موضوعاتی که بدان احاطه 

می که دارد،  مسائلی  در  ولی  نماید  حکم  تواند 
عقل   است،  خارج  آن  حیطه  از  آنها  موضوع 

  - تواند حکم نماید و فرد باید به معارف الهی نمی
امام   انبیاء و  از طریق وحی و گفتار   معصومکه 

می  بدست  نماید  -آید)ع(  /  1)همان/  مراجعه 
575 .) 
 )کشف و شهود( قلب

قلب   توسط  معرفت، شناخت  ابزار  از  یکی دیگر 
بدین است  انسان  انسان  دل  و  قلب  که  صورت 

می به را  تنهایی  حقایق  و  مسایل  از  برخی  تواند 
تعبیر  نیز  شهود  و  کشف  به  آن  از  که  بشناسد 

کشفمی  عرفا  دیدگاه  از  ممکن    شود.  شهود  و 
است ربانی یا شیطانی باشد و برای اطمینان از  
سنت   و  الهی  کتاب  عقل،  بر  باید  آنها  صحت 

 )ع( مراجعه شوند   )ص( و اهلبیت   پیامبر اسالم
اسحاق،   کوهساری،    - 141،  1389)حسینی 
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بر شناخت قلبی و اسرار خلقت، عالوه   راه   .(172

و  نفس  تصفیه  به  نیاز  علمی  پشتوانه  داشتن 
های باطن و مجاهدت دینی دارد و در اثر  قبت مرا

می  خداوند،  بندگی  و  ماهیت  اخالص  به  توان 
دست   هستی،  جهان  حقایق  از  برخی  وجودی 
یافت زیرا طبق آیه صد و شصت سوره صافات،  

انسان دل  بر  را  خود  مخلص، خداوند  های 
آگاه  بر حقایق هستی  را  آنها  و  است  شناسانده 

شناخت شهودی و قلبی، و )توسط    نموده است
برخود  را  آنها  که خدا  کسانی هستند  تنها  آنها 
ندارد.   جایی  آن  در  خدا  غیر  و  کرده  خالص 

 . (265/ 17، 1383)طباطبایی،  
 وحی

معارف   نمی  قرآنطبق  انسان  با  کریم،  تواند 
معرفتی سعادت   ابزارهای  قلب،(  حس،  )عقل، 

ه کرغم اینخود را تضمین نماد و این ابزارها به 
های متعدد در برخی از موارد دچار خطا  توانایی

می  اشتباه  همیشگی  و  و  مطمئن  منبع  و  شوند 
نمی و محسوب  سعادت  برای  خداوند  و  شوند 

خوشبختی انسان راه خاصی را برای سخن گفتن  
خطایی   هر  از  که  است  نموده  انتخاب  خلق  با 
مصون است. و در کنار عقل، نقش راهنما و ارشاد  

الشرع،    نماید )ما حکم بهد را ایفا می و گاهی تایی
به (.  110/  1383/18)طباطبایی،  العقل(   حکم 

منابع  به از  دسته  آن  و حس  عقل  دیگر  عبارت 
معرفتی هستند که اواًل از افق مفهوم، با واقعیت  

حالی  در  دارند  وساطت  ارتباط  بدون  وحی  که 
قرار   خود  آگاهی  معرض  در  را  واقعیت  مفهوم 

حس، جزئیات عالم هستی و عقل   دهد ثانیاًمی 
توانایی درك کلیات را دارند درحالی که وحی هم  

می درك  باهم  را  کلیات  هم  و  و جزئیات  کند 
  رود کار می عنوان متمم و مکمل حس و عقل بهبه

آملی،   ثالثا225ً،  1379)جوادی  در    (.  وحی 
  مقایسه با سایر ابزارهای معرفتی، خطاناپذیر است 

. * إِنْ هُوَ إِالَّ وَحْیٌ یُوحىعَنِ الْهَوى )وَ ما یَنْطِقُ  

است 4-3نجم/   خداوند  به  منتسب  سخن  و   )  
کرامت  (.  43/  1383/19)طباطبایی،   اصواًل 

انسانی در تکریم و تعظیم دو ارزش الهی عقل و  
و    دین دیگری  از  ادبار  و  یکی  به  اقبال  است. 
و خسارتجدا پیامدها  دو  آن  میان  های  انگاری 

دنبال دارد. افراط در بها دادن ذیری بهناپجبران
ذاردن گ  کناربه عقل و تکیه تام و تمام بر آن و  

بی  و  انسان  او دین موجب طغیان  بندوبار شدن 
بی می  و  بحران  نیز  شود.  معاصر  انسان  هویتی 

ی افراطی جهان کنونی است. بر  زاییده خردگرای
عصر    این غربی  اندیشمندان  از  برخی  اساس، 

گفته آرتور به  اند.نامیده   صر اضطرابحاضر را »ع
روان یک  بیستم  قرن  »انسان  پریش کوستلر، 

عناصر   از  پرسش  برای  چراکه  است؛  سیاسی 
نمی  پاسخی  هیچ  خسروپناه،  )   یابدزندگی، 

از سوی دیگر، دین جدا از عقل، یا    .( 83،  1379
خرافه انواع  در  یا  و  بود  خواهد  فهم  و فاقد  ها 

می تحریف آلوده  درها  و  دام گردد  در  نهایت، 
بنابراین، آنچه در   آید.تعصّب و تحجّر گرفتار می 

عصر   لیبرالیستی  و  اومانیستی  اندیشه  نقد 
گری در این زمینه مطرح است، افراط در  روشن

انسان و هم خودکفایی عق تراز دانستن خدا و  ل 
جای وّق خرد بر خدا و خردگرایی را بهخرد یا تف

است نهادن    ، 1380  )نوروزی،  خداگرایی 
هادی  (.34ـ32 عقل  اسالم،  دین  منظر  از  اما 

ساز شناخت و عبادت سوی خدا و زمینهانسان به
به  "اوست.   اکتسب  و  الرحمن  به  عُبِدَ  ما  العقل 
  مجلسی،   ؛11  /1369/1)کلینی،  "الجنان
عقل چیزی است که   ؛ (117  -116  /1  ق/1403

می به پرستش  خدا  آن  بهشت  وسیله  و  شود 
آید. باالتر از این، عقل با حیا و دین دست می به

  شوند. ند و از یکدیگر جدا نمیاالزم و ملزوم
 گیری نتیجه 

م و جان الك در مورد  با بررسی دو دیدگاه اسال
رسد  نظر می مبانی آنان بهاساس  بر   حقوق طبیعی
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قابل  جانفاصله  دیدگاه  بین  و  توجهی  الك 

وآموزه دینی  مبانی  های  به  باتوجه  دارد.  جود 
معرفتانسان هستی شناسی،  شناسی،  شناسی، 
کریم   قرآن  ر نگاهشناسی دشناسی و روشارزش
جنبه این  برعالوه حیات که  جهانی  این  های 

ی مورد توجه مندی از مواهب طبیعانسانی و بهره 
سمت امور غیر  گیری آن به است، هدف و جهت 

مادی و جهان دیگر نیز مورد تأکید است که بیان  
و تشریح چنین تبیینی، در توان حسّ و تجربه 

ثابت    قرآنتنها جامعیت  با این تبیین نه   نیست.
و توجه    قرآنشود، بلکه نشانگر عمق دیدگاه  می 

ت. در این  همه جانبه به حقوق افراد انسانی اس
حیات   تنگاتنگ  رابطه  بر  تأکید  ضمن  نگاه، 

الق هستی و محوریت انسانی،  اجتماعی بشر با خ
داری عنوان اشرف مخلوقات است، بر هدف که به

حیات او و تعیین خطوط اصلی آن توسط وحی، 
سوی خدای أکید شده و بر مسیر زندگی او بهت

متعال که به او حیات فردی و اجتماعی عطا کرده  
خو همهو  معرفتی  با  او  واقعی  سیر  جانبه  اهان 

ترین تمایز  مهم سوی اوست، تأکید شده است.  به
و   گردددر مبانی نمایان می که  دو نگرش  و تغییر  

شیوه  و  اهداف  نتیجه  ویژهدر  آثار  در ها،  ای 
از:  دارند  پی اندیشه جان1عبارتند  الك هر ( در 

اساس قوانین طبیعی  انسانی با تولد خویش و بر
مندی از حقوق را طبیعی دارد و هدف  حق بهره 

ولی در  ندارد.  نقشی  انسان در آن  غایی خلقت 
مندی انسان از حقوق طبیعی  بینش اسالمی بهره

بر اساس حکمت الهی و هدف غایی خلقت انسان  
اهلل است  او و قرب الیکه همان حرکت تکاملی  

منشأ و قوام  الك،  در اندیشه جان(  2  مطرح است.
خواست مردم و قرارداد اجتماعی است، و    حقوق،

به  عرفی  امری  میحکومت  در  آید.شمار  ولی 
اراده الهی است و    حقوق،منشأ  های دینی  آموزه

اذن با  می پروردگار    انسان  قانون  کند.  وضع 
( در مبانی  3حکومت دینی ریشه وحیانی دارد.  

  ایینه  هدفبه   رسیدن   اساساً  شناختی دینیارزش
  با   کهاین  به   قلبی  باور  و  پروردگار  به  ایمان  با   تنها

 رفتارهای   کیفر  و  پاداش  به  او  سویبه   بازگشت
  راه   که  کسانی  به  ایمان  نیز  یابیم ومی  دست  خود

 از   را  مطلوب  هدف  به  رسیدن  و   زندگی  صحیح
 پذیرامکان  دهند،می   نشان  متعال  خدای   طرف
جان  .است پیروانشولی  و  بع  الك  د  ـدر 

بارزش این  به  مـشناختی،  که  یـاور  رسند 
اخ ـهارزش حـ ای  و  بایـالقی  را  با  د  ـقوقی 

جوهر   ایناناستمداد از عقل بشری تعیین کرد.  
انسان  دریادر  خود را   از شأن و منزلت  تازه  فت 

بهبه خردگرا  موجود  خداگرا عنوان  جای 
هدف حقوق  الك  ( در اندیشه جان4  پندارد.می 

است فردی  حقوق  از  حمایت  قواعد و    طبیعی 
می  عقل  راه  از  رفتارانسان  بر    توانند حاکم 

شوندبه کشف  در .  روشنی  طبیعی  حقوق  منبع 
 عبارت دیگربه  این دوره انسان است، نه خداوند.

عقل   حکم  همان  طبیعی  قانون  الك،  منظر  از 
روغ عقلی قابل  است؛ یعنی قانونی که به مدد ف

شناسایی است و برای شناخت آن به وحی و الهام 
نظر   از  قانون  این  چون  نیست؛  نیازی  تشریعی 
و   مسلّم  امری  و خردمند،  عاقل  همه موجودات 

با خدا کاری ندارد در این نگاه انسان   معقول است. 
به درجه ای از خودکفایی و در پرتو فروغ عقل، 

ام است. در تأمین  نیاز از وحی و الهه بی رسیده ک
بهره زندگانی  وسایلی  از  دارد  مند شود،  اش حق 

وظیفه  تأمین  آیا  راستای  در  که  دارد  هم  ای 
انجا خویش  خردگرایان  سعادت  نه؟  یا  دهد  م 

های دینی هدف  اما در آموزه   گویند.چیزی نمی
تأمین  و  پروردگار  اراده  اجرای  طبیعی  حقوق 

او از  بینش.  ستاطاعت  این    عی طبی  مواهب  در 
است   آفریده  او  کمال  و  انسان  برای    یعنی   شده 
 رابطه  و  عالقه)   عالم  مواهب  سایر  و  انسان  میان
انسان صرفاً الك  در اندیشه  (  5دارد.    وجود(  غایی

حِق است، او دیگر تکلیفی ـ حتی در برابر خالق  مُ
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ندارد.   ـ   قرارداد  بر  مبتنی  دولت  وظیفهخود 

  تبیین   نه  است،  انسان  حقوق  حفظ  نیز   اجتماعی
 برای   باشد،  هم  تکلیفی   اگر  و  او  انسانی  رسالت
مداری  در نهایت، انسان   .اوست  آزادی  حق  تأمین 

به را  انسان  بهافراطی  را  و خرد  جای  جای خدا، 
برمی  آموزه گزیند.وحی  اساس  بر  های دینی اما 

حِق است  اش، هم مُانسان در پرتو رسالت انسانی 
مُ و  مکلّف،  هم  او  حِو  بودن  کنار ق  در 

استپذیری مسؤولیت  توجیه  قابل  (  6  . اش 
  ، سنت،  گیری از کتاببهره شناختی دینی با  روش

با عقل به    که  است  شهود تاریخ و    ، تجربه،  عقل
پرداخته و با تجربه و تاریخ   حجیت دیناثبات و  

دست  دینی  باورهای  تایید  به  شهود  و   یافتهو 
در   سنت  و  کتاب  در  موجود  جهت  باورهای 

ولی    شود.گرفته میکار  انسان به سعادتهدایت و  
در اندیشه الك و پیروانش فقط دو منبع حسّ و  

آن در  تجربه  بدون  و  عقل  محوریت  با  هم 
عادت و کمال انسان، اصل  نظرداشتن هدایت و س

 است. 
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 کریم و حقوق بشر  قرآن قلمرو حریم خصوصی خانواده از منظر 

 
 2اهلل حکیمینجیبو  1نیامحمّدمهدی کریمی

 

 کریم قرآناستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف  -1

 ( Hakiminajib21@gmail.com)نویسنده مسئول:  العالمیۀ( ص)المصطفی  جامعه از حقوق و قرآن دکتری -2

 

 چکیده 
یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر که در منابع اسالمی و قوانین کشورها و اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد  

حرمت   و  مصونیت  از  اشخاص  برخورداری  حق  است  گرفته  قرار  نیازتوجه  است.  خصوصی   حریم  به   حریم 
که با کرامت انسانی ارتباط وثیق دارد و هدف از آن تکریم تمامیت    است  فطری  و  دارریشه   بسیار  امری  خصوصی،

باشد و رعایت این حق فتای الزم برای رشد و تکامل شخصی افراد  مادی معنوی انسان و تعالی شخصیت او می 
رو با درک ضرورت تحلیل کند. نوشتار پیش در حد یک ابزار جلوگیری می   هارا فراهم ساخته و از تنزل انسان

اعتای    کوشد به این سؤال پاسخ داده شود که قلمرو و مصادیق این حق برای افراد مخصوصاًاین موضوع، می 
دخالتی شود؟ تا افراد با شناخت حریم شخصی دیگران از هر  ی را شامل می یهاخانواده تا کجاست و چه بخش 
نقض آن حریم می  تحقیق نشکه موجب  این  برآیند  اجتناب کنند.  منظر  ان می شود  از  و    کریمقرآن دهد که: 

ای از عقاید،  گردد عبارتند از: محدوده عنوان حریم خصوصی تلقی می های حقوقی، مرزها و محتوای آنچه به نگاه
رغم آشکار بودن، از اعتا آشکار نباشد یا علی   های هر عتو خانواده که برای دیگراحساسات، رفتارها و یژگی 

گردد؛ افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعتاء واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می 
مانند حریم خصوصی جسمانی و جنسی، داشتن خلوت و تنهایی در منزل خصوصی و اتاق شخصی، کنترل بر  

های سمعی و بصری، حمایت در برابر  حریم شخصیت، رهایی از نظارت  ی،خصوصاطالعات شخصی و ارتباطات  
 حق تعیین سرنوشت برای خود.  ها و نهایتاًها و رهگیری ها، تجسس تفتیش 

 
 های فردی. ، حقوق بشر، حقوق و آزادی قرآنهای کلیدی: حریم، حریم خصوصی، خانواده، واژه

 
 مهمقد

بر فطرت خود، قلمروهایی را محدوده   بنا  هاانسان
گیرند  دانند و در آن پناه می خصوصی خویش می 

بدون رضایت دارند دیگران  انتظار  آن  و  به  شان 
دسترسی   آن  اطالعات  به  و  نشوند  وارد  قلمرو 

به   توجه  ولی  باشند   و عمیق عواطفنداشته 
 این ادهخانو اعضا،  بین حاکم  روحی همبستگی 

 هیچ  شاید  که آوردمی   پدید انسان در را ذهنیت

 امور در اءاعض از یک هر  ورود برای  حریمی گونه

نگاهی در  با  ولی باشد؛   نداشته  وجود اعضا دیگر
 حقوقی نیز   و اخالقی   قواعدی و  قرآنهای  آموزه

 که یابیم میدر خانوادگی  مناسبات بر حاکم

 اجتماعی و  عاطفی مناسبات  بقای  و  استحکام

و    به منوط   قواعدی  همین کاربست شناسایی 

 تحکیم در مشترك عناصر   تأکید  برعالوه  که  است

 مورد را خصوصی حریم  نحوی به   خانواده

رسد یکی از نظر می. به است داده قرار شناسایی
دالیل اهمیت ندادن به حریم خصوصی دیگران 
باره   در  اسالم  دستورات  از  کافی  آگاهی  نبود 

رو، در مقاله حاضر  اینحریم خصوصی است. از  
و   دستورات  از  تصویری  که  است  این  بر  تالش 

خصوصی  آموزه حریم  حق  درباره  را  دینی  های 
حریم  شناخت  با  افراد  تا  دهد.  ارائه  خانواده 
شخصی دیگران از هر دخالتی که موجب »نقض  

 شود اجتناب کنند.  حریم خصوصی« می 
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 شناسِی مفهوم

 حریم در لغت 
ت، تحریم، حرام و إحرام و  های همچون حرمواژه

میم(    )حاء وراء و«  حرم»ی  مشتقات آن، از ماده
معنای کلی که همان اند و همه به یکمشتق شده 

حریم به قسمتی   گردد.منع و تشدید است برمی 
شود که مس و لمس آن تحریم شده اطالق می

)فراهیدی،  شد«  نزدیک  آن  به  نباید  و  است 
ج1410 ص3ق،  صاحب222،  عب؛  اد،  بن 
ق، ذیل 1404فارس،    ؛ ابن94، ص3ق، ج1414

ماده »حرم«(. از مجموع کلمات اهل لغت چنین  
می  مفهوم  بدست  و  معنا  سه  در  حریم،  که  آید 
معنای آنچه رود: »حریم بهکار میهم بهنزدیک به

به »حریم  شود«؛  هتک  مورد  نباید  آنچه  معنای 
به »حریم  است«؛  ممنوعیت  حمایت  معنای 

 تماس«. 
 خصوصی در اصطالح حقوقی حریم

انسان  هر  زندگی  از  بخش  آن  خصوصی  حریم 
و  بازخواست  برابر  در  آزادی  از  آن  در  که  است 

می برخوردار  حقوقی،  هرگونه  کیفر  و  باشد 
گیری نسبت به آن، اطالع، ورود و نظارت تصمیم 

بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران  
بدون   آن،  به  دسترسی  یا  آن،  مجاز  در  او  اذن 

لنگرودی،   )جعفری  ج1381نیست  ،  3ش، 
کاتوزیان،  1653ص ص1383؛  ؛  101-100ش، 

عبارت دیگر، (. به 13-14ش، ص1386انصاری،  
از زندگی در تعریف آن می توان گفت: قلمروی 

یا با اعالن   و عرفاً  هر فرد است که آن فرد نوعاً
به  وی  رضایت  بدون  دیگران  دارد  انتظار  قبلی، 
نداشته   دسترسی  قلمرو  آن  به  راجع  اطالعات 

رو  باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلم
رت دیگری وی  صونگاه یا نظارت نکنند یا به هر 

 تعرض قرار ندهند.   را در آن قلمرو مورد

 خانواده 
اعی است که آرامش  ترین نهاد اجتمخانواده مهم 

زن و مرد توسط یکدیگر و روابط عاطفی پدر و  
به فرزندان زمینه شکل  گیری آن را فراهم مادر 

عناصر   قرابت،  و  زوجیت  بنابراین  است.  آورده 
به  خانواده  سازنده  میاصلی  عواطف شمار  آید. 

اعضا،   بین  حاکم  روحی  همبستگی  و  عمیق 
به  را  جلوهخانواده  ممتازی  نهاد  ر گصورت 

 (. 4، ص1ش، ج 1368سازد )کاتوزیان، می 
 مصادیق حریم خصوصی خانواده 

مناسبات   در  خصوصی  حریم  مصادیق  و  قلمرو 
اساس معیارهای صورت پذیرد. خانوادگی باید بر 

مؤلفه تردید  و  بدون  فرهنگی  اجتماعی،  های 
  در شناسایی مصادیق حریم خصوصی در مذهبی  

هم ی با آن میان اعضای خانواده مفید و مؤثرند. ول
می درخانواده  فرد  زندگی  حریم قلمروی  تواند 

خصوصی تلقی شود که یک عضو متعارف خانواده 
و   باشد  اعضا  دیگر  مداخله  از  فارغ  دارد  انتظار 
زندگی   فرایند  در  نیز  خانواده  اعضای  دیگر 

نهاد خانواده آن در  بهمشترك  امر  را  عنوان یک 
باشند. داده  قرار  پذیرش  مورد  ضای  اع  متعارف 

در  خانوادگی  ارتباطات  و  برخورد  در  خانواده 
اند که  برخی امور برای خود حریم خصوصی قائل 

 شود:در ذیل به تبیبن آن پرداخته می
 منزل و خلوت افراد

هریک از اعضای خانواده برای تنظیم احساسات  
و حریم  به مکان  نیاز  و روحی  فکری  آرامش  و 

حری شوهر  و  زن  خصوصی  اتاق  دارد.  م خلوت 
آن  از  مکانی  هریک  اختصاصی  اتاق  هاست. 

به وی  خصوصی  حریم  خانواده  شمار فرزندان 
پیش می  به آید.  اختصاصی  اتاق  معنای بینی 

محدودساختن دسترسی دیگر اعضای خانواده به  
در  خلوت  حق  شناسایی  از  که  است  اتاق  آن 

 مناسبات خانوادگی حکایت دارد. 
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 قرآن حمایت از حریم منزل در آیات 

به  قرآن   در خانهکریم  حریم  رعایت  ی ضرورت 
به  اشاره  غیر، تصریح و حتی  نیز  شیوه ورود آن 

شده است. خداوند متعال خطاب به اهل ایمان  
 فرماید: می 

بُیوتِکُمْ  » بُیوتاً غَیرَ  الَّذینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا  أَیهَا  یا 
عَل  یحَتَّ تُسَلِّمُوا  وَ  خَیرٌ    یتَسْتَأْنِسُوا  ذلِکُمْ  أَهْلِها 

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فیها أَحَداً فَال   ٭ذَکَّرُونَتَ  لَکُمْ لَعَلَّکُم
ارْجِعُوا    یتَدْخُلُوها حَتَّ لَکُمُ  إِنْ قیلَ  لَکُمْ وَ  یؤْذَنَ 

  ٭  لیمٌعَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ  لَکُمْ وَ  یفَارْجِعُوا هُوَ أَزْک
لَیسَ عَلَیکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیوتاً غَیرَ مَسْکُونَۀٍ 

ن، فیها مَتاعٌ لَکُمْ وَ اللَّهُ یعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَکْتُمُو
در ی کسان  ی ا (؛  29  -27)نور/ آوردید!  ایمان  که 
هایتان، وارد نشوید تا اینکه غیر از خانه  یهایخانه

و    ی ستردهب طلبید  )خانه( رخصت  آن  اهل  بر 
شما بهتر است باشد که شما    ی سالم کنید این برا

شوی هیچد.  متذکّر  اگر  )خانه( و  آن  در  را  کس 
اینکه به  تا  شما نیافتید، پس در آن وارد نشوید 

باز   به شما گفته شود:  اگر  و  رخصت داده شود 
برا این  گردید  باز  پس  شما    ی گردید! 

دا به آنچه  آورتر است و ختر و[ رشد کننده ]پاك
م داناسیانجام  گناهت.  دهید  شما    یهیچ  بر 

شوید که    یغیرمسکون  ی هانیست که وارد خانه
شماست و خدا   ی ( برای اها کاال )و بهره   در آن

م آشکار  را  پنهان ی آنچه  را  آنچه  و  نمایید، 
  دو   دارای   انسان  که  جاآن  د«.ازدانی دارید، می م

 محیط  دو  دارای   است،  اجتماعی  و  فردی   بعد
  هرکدام   که  است،  عمومی  و  خصوصی   زندگی
  زندگی  در  انسان  .دارند  خاصی  های ویژگی

  زندگی   و  یابدمی  حضور   رسمی  لباس   با  اجتماعی
 در  اما  .است  مردم  نظرتحت  و  آشکار   او  عمومی
 یبسته   در  محیط  در  خانوادگی  و  فردی   زندگی

  بندهای   و  قید  محیط  این  در  و  است  خانه
 زندگی  اشخانواده  با  و  گذاردمی   کنار  را  اجتماعی

حتی در میان اعضای خانواده    .گذراندمی  را  آرامی

که   است  شخصی  اتاق  دارای  هرکدام  افراد 
قائل به شخصی  حریم  خود  برای  از  نحوی  و  اند 

شدن دیگر اعضای خانواده نسبت به آن اباء  آگاه
 دارد. 

 در   امنیت   و  آرامش  تأمین   صدد  در  فوق  آیات
 بر   آیات  این  در  .است  انسان  خصوصی   زندگی

  الف( اصل   :است  شده   تأکید  اساسی  مطلب  چند
  هایخانه  داخل  ندارد  حق  انسان  که  است  آن  بر

افراد را    شخصی  حریم(  ب  .شود  مردم و خلوت 
  نیاز   مردم  منزل  به  ورود  برای (  ج  .بشمارید  محترم

  در   کسی  اگر(  د  .است  قبلی  ی دوستانه  ی اجازه  به
 را  مردم  منزل  به  ورود  حقّ  هم  باز  نبود،  خانه

  از   پذیرایی  آمادگی  خانهصاحب   اگر(  هـ  .ندارید
 به  را  شما  نخواست  دلیل  هربه  یا  نداشت  را  شما

 ناراحت   و  بازگردید  شما  دهد،  راه  خانه  داخل
  امنیت   و  آرامش  اساسی،  مطلب  چند  این  .نشوید
سازد می   تأمین  را  هاانسان   خصوصی  زندگی

شیرازی،   ج 1374)مکارم  ص14ش،  ؛   430، 
اصفهانی،   ج 1389رضایی  ص6ش،   ،  326 -  

329 .) 
 قرآن حمایت از حریم خلوت افراد در آیات 
نحو صحیح  اسالم برای تنظیم روابط اجتماعی به 

ها و تبعات ناشی از آن و پیشگیری از نقض حریم
ویژه از لحاظ تربیتی در محیط خانه مقرراتی به

نموده   وضع  ازرا  و   نیز  خانه  یک  اهل  است. 
  و   پدر  اتاق  به  ورود   برای   که  است  شده   خواسته

  خداوند .  بگیرند   اجازه  خاصی  های ساعت   در  مادر
یاأَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لِیسْتَأْذِنْکُمُ  »  فرماید:می   متعال

لَم الَّذینَ  وَ  أَیمانُکُمْ  مَلَکَتْ  الْحُلُمَ   الَّذینَ  یبْلُغُوا 
وَ حینَ  مِنْکُمْ   الْفَجْرِ  صَالۀِ  قَبْلِ  مِنْ  مَرَّاتٍ  ثَالثَ 

تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهیرَۀِ وَ مِنْ بَعْدِ صَالۀِ الْعِشاءِ 
عَلَیکُمْ وَ ال عَلَیهِمْ جُناحٌ   ثَالثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیسَ 

بَعْضٍ کَذلِکَ    یبَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیکُمْ بَعْضُکُمْ عَل
وَ إِذا   ٭ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ  یبَینُ

بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ 
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الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یبَینُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ وَ اللَّهُ 

که ایمان ی کسان  ی ا(؛  59-58، )نور/عَلیمٌ حَکیمٌ
اید )ازبردگان( که مالک شده   یوردید! باید کسان آ

اند، در )از کودکان( که به بلوغ نرسیده   یو کسان
نماز  از  بگیرند: پیش  از شما رخصت  مرتبه  سه 

( خود ی)رسم  ی هاصبح و هنگام نیمروز که لباس 
فروم سه  یرا  ]اینها[  عشا،  نماز  از  بعد  و  نهید، 

  شماست که بعد از   ی)وقت مخصوص( امور جنس
بر شما و بر آنان نیست    یآن )زمان( ها هیچ گناه

برخ وارد شوند، چراکه(  بدون رخصت  از   ی)که 
برخ )گرد(  بر  م  یشما  از شما  چرخید ی)دیگر( 

برا  را  آیات  خدا  بیان    ی اینگونه  روشن  شما 
که ی فرزانه است. و هنگام   ییکند، و خدا دانای م

رسند پس باید )در همه یکودکان شما به بلوغ م
برااو اتاق خصوصی پدر و مادر(   ی قات  به  ورود 

همان بگیرند،  کسانرخصت  که  )از   یگونه 
رخصت   بودند  آنان  از  پیش  که  بزرگساالن( 

گرفتند اینگونه خدا آیاتش را برای شما روشن  ی م
دانایی بیان م و خدا  است  یکند،   قرآن  «.فرزانه 
 اتاق  به  ورود  آداب  شریفه به  ی در این آیه  کریم

  کودکان   باید  که  مواردی   و  مادر  و  پدر   مخصوص
کرده    اشاره  بگیرند،  ورود  ی اجازه  گزارانخدمت  و

که در این سوره، تعقیب    ی اترین مسالهمهم است،  
عموم عفت  مساله  هر  یشده  با  مبارزه  گونه  و 

گرف  یجنس  یآلودگ اذن  مساله  آن  و  تن است 
 ی هایهنگام ورود به اطاقکودکان بالغ و نابالغ به 

است که مردان و همسرانشان ممکن است در آن  
  پدر  و فرزندان روابط آیه این خلوت کرده باشند.

 را آلودگی های زمینه  تا کند،می   تنظیم را مادر و
 مادرها  و  پدر  به  آیه  این  بزداید. در  هاخانه  درون  از

 آموزش  خود  فرزندان  به  که  شده  داده  دستور
  نماز   از  قبل   و  شام   ظهر،   موقع   سه   در  که   دهند
  شوند،   آنها  خواب  اتاق  وارد  خواستند  هرگاه  صبح،

  متوجه  آیه اصلی خطاب یعنی  بگیرند؛  اجازه قبلًا
 دهند  آموزش  را  امور  این  باید  که  است  مادر  و  پدر

اسالم  در  اجرا  به  و  از  جلوگیری   برای   آورند. 
  جامعه   بین  هماهنگ  نظام  یک  اجتماعی  مفاسد

 با  طرفی  از  یعنی  است؛  کرده  ایجاد  خانواده  و
 برخورد  شدتبه   جامعه   در  عفت  منافی  اعمال

 طرف  از  و  باشد  سالم  اجتماع  محیط   تا  کندمی 
 تحریک  از  که  دهدمی   آموزش  هاخانواده   به  دیگر

 فساد  های زمینه   تا  کنند   پرهیز  نوجوانان  جنسی
  کشیده   جامعه  به   و  شود  برطرف  هاخانواده  در

های آیه این است که:  آموزه از دیگر پیام و  .  نشود
 دهید آموزش خود  گزارانخدمت  و کودکان به -

 احترام  خانواده  جنسی  و  خصوصی  حریم  به  که
 خویش   ی خانه  داخل  از  را  عمومی  عفت  - بگذارند؛

  تحریک   را  خود  کودکان  و  کنید   گذاری پایه
  آداب  خود  نابالغ  کودکان  به  - نکنید؛  جنسی
  که   کودکانی   و ساالنبزرگ   -بیاموزید؛  را  اسالمی

 به  آزادانه  آمد  و  رفت  حق  رسند،می   بلوغ  سن  به
 است  واجب  و  ندارند  را  مادر  و  پدر  مخصوص  اتاق
 تقسیم  را  خود  اوقات  -  .بگیرند  اجازه  ورود  از  قبل

  با   دوستانه  و  آزاد  مالقات   برای   رازمانی   کنید،
  با   خصوصی  مالقات  برای  را  زمانی  و  خانواده
  ش، ج   1372ی،  طبرسدهید )  قرار  خود  همسر

،  14  ش، ج  1374؛ مکارم شیرازی،  243  ، ص7
  ، ص 6  ش، ج  1389؛ رضایی اصفهانی،  430ص

حریم    (.373-379 رعایت  و  اذن  اهمیّت  در 
انواده حدیثی از پیامبر اکرم  خلوت اعضاء دیگر خ

انّ فرماید: »نقل شده است که حضرت می   )ص(
للنبی قال  امّی؟ فقال:  )ص(    رجالً  أسْتأذِنُ علی 

أفأستأذن   غیری؛  خادمٌ  لها  لیس  انّها  قال:  نَعَم. 
؟ هریانأتحبّ أن تراها عُ:  علیها کلما دخلتُ؟ قال

قاقال  ال.    عروسی)«،  یهالَعَ  نُأذِستَأفَ  ل:الرجل: 
  کاشانی،   فیض  ؛586ص  ،3ج  ق،1415  حویزی،
مردی (492ص  ،5ج  ق،1406 خدا   رسول از ؛ 

آیا دارد؟   اذن به  نیاز  مادرم  به ورود پرسید 
 جز خادمی مادرم کرد: عرض  فرمود: بلی، حضرت

 است؟ اذن به نیاز براو ورود هر  برای  آیا ندارد، من
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 ببینی؟ برهنه و لخت را او داری   میل آیا :فرمود

 ورود برای  پس :فرمود حضرت خیر؛:  اظهارداشت

بنابراین، می  اذن  او حریم به توان گفت:  بخواه«. 
بالندگی   و  رشد  برای  محلی  واقع  در  خانواده 
اعضای آن است اما با مراعات نشدن بعضی امور  
از جمله حریم شخصی خانواده از محلی امن برای 
و  تعرض  برای  جایگاهی  به  شکوفایی  و  رشد 
مشکل آفرینی اعضا برای یکدیگر تبدیل گشته و  

دار از دیده و مشکلپس از مدتی افرادی آسیب 
باید    نظر رفتاری  و شخصیتی خواهند شد. پس 

و  همه بالندگی  راستای  در  خانواده  اعضای  ی 
دیگر حریم    شکوفایی  نمودن  رعایت  با  اعضا 

آسیب  از  نیز  خود  تا  بردارند  قدم  های شخصی 
شکننده حریم خصوصی در امان باشد و به رشد  
و شکوفایی دست پیدا کنند. در اهمیت حرمت 

همین افراد  خلوت  و  شمنزل  که  خص بس 
متعرض اگر خونش ریخته شود یا چشمش کور  

به خونش  یا شود  دیه  مطالبه  حق  و  رفته  هدر 
»إِذَا    فرماید:)ع( می  قصاص را ندارد. امام صادق

اطَّلَعَ رَجُلٌ علی قَوْم یشْرِفُ عَلَیهِمْ أَوْ ینْظُرُ إِلَیهِمْ  
أَوْ فَقَئُوا  ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ  مِنْ خَلَلِ شَی 

عَینَهُ فَلَیسَ عَلَیهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ  
اللَّهِ رَسُولِ  حُجْرَۀِ  اللَّه  خَلَلِ  رَسُولُ  فَجَاءَ    )ص( 

فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ    )ص( بِمِشْقَصٍ لِیفْقَأَعَینَهُ 
هِ لَوْ ثَبَتَّ لِی خَبِیثُ أَمَا وَ اللَّ  )ص( أَی   رَسُولُ اللَّهِ

  ؛ (291ص  ،7ج  ق،1407  لَفَقَأْتُ عَینَیکَ )کلینی،
هرگاه مردی از باال بر گروهی اشراف پیدا کند، یا  
به   آنان[،  یا دیوار  ]مانند درب  از سوراخ چیزی 

به آنان  و  کند  نگاه  آنان  خانه[  او ]درون  طرف 
او را  او اصابت کند و  به  تیری شلیک کنند که 

ا چشم  یا  غرامتی  بکشد  آنان  بر  کند،  کور  را  و 
]دیوار[  سوراخ  از  مردی  فرمود:  ]نیز[  و  نیست 

کرد )ص( را نگاه می   درون حجره ]و اتاق[ پیامبر 
سوی او آمد تا چشمش )ص( با پیکانی به   پیامبر

را کور کند، اما دید او فرار کرده است. پس فرمود:  

ای خبیث! به خدا قسم اگر مانده بودی، حتماً دو  
نیز بر  را کور می  چشمت کردم«. )فقهای شیعه 

اساس همین روایات در چنین مواردی حق دفاع 
که  اند و در صورتیحب خانه قایل شده را برای صا

نقص عضو یا جراحتی بر نگاه کننده وارد شود،  
اند  یَه یا قصاص اعالم کردهآن را هَدَر و بدون د

مفید،  310  ق، ص1406الرضا،  )فقه ق،  1410؛ 
خمینی،  ؛  742ص ج1372موسوی  ،  1ش، 
 (. 368، ص 41ق، ج1392؛ نجفی،  491  -492ص

حقوق   در  خانواده  خصوصی  حریم  از  حمایت 
 بشر 

میثاق   در  خانواده  خصوصی  حریم  مصونیّت 
وبین  مدنی  حقوق  ماده    سیاسی  المللی  در 

ماده   بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  هفدهم، 
ماده   بشر  حقوق  اروپایی  کنوانسیون  دوازدهم، 

فغانستان ماده سی و هشتم  انون اساسی اهشتم، ق
از آن حمایت شده است: براین اساس   تصریح و

دارد: اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر می   12ماده  
خانوادگی،   امور  خصوصی،  زندگی  در  »احدی 

های  اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله
خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش  

له قرار گیرد. هرکس حق دارد که نباید مورد حم
این مورد درمقابل  حمالت،  و  مداخالت  گونه 

گیرد« قرار  قانون  میثاق    17ماده  .حمایت 
المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق حریم بین 

که است  کرده  سعی  و  پرداخته  با    خصوصی 
اعالمیه جهانی حقوق بشر بیشتر همگام و همسو 

. در زندگی  1دارد: »باشد. ماده مذکور مقرر می 
هیچ ارتباطات  یا  منزل  خانواده،  کس  شخصی، 

یا  شود  مداخله  قانونی  غیر  یا  خودسرانه  نباید 
او  به آبرو یا حیثیت  قانونی  آسیب و لطمه غیر 

آید؛   یا 2وارد  تعرض  چنین  برابر  در  هرکسی   .
های قانونی برخودار آسیبی حق دارد از حمایت

بشر    8ماده    شود«. حقوق  اروپایی  کنوانسیون 
. هرکس نسبت به حریم زندگی  1دارد: »مقرر می 
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خود   ارتباطات  و  منزل  خانوادگی،  و  خصوصی 

گونه  . مقامات دولتی حق هیچ2  واجد حق است.
مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق  

احکام قوانین«  با  ماده  .  و  ج  اعالمیه    18بند 
 دارد: اسالمی حقوق بشر در بیانیه قاهره بیان می 

بدون   نباید  و  دارد  هرحالی حرمت  در  »مسکن 
به  یا  وارد آن  اجازه ساکنان آن  نامشروع  صورت 

شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنان  
افغانستان ذیل   آن را آواره کرد«. قانون اساسی 

در مورد مصونیت مسکن اشخاص مقرر    38  ماده
است.  »  دارد:می  مصون  ازتعرض  مسکن شخص 

نمییه دولت  شمول  به  شخص،  بدون  چ  تواند 
  ر یغبه  ت ویاقرار محکمه باصالح  اجازه ساکن وی 

ح شده است،  یقانون تصر   طرزی که در  حاالت و  از
شود   داخل  مسکن شخص  تفت  ایبه  را  ش یآن 

در   22ایران در اصل  و نیز قانون اساسی .ید«نما
حیثیت،  باب مصونیت مسکن بیان داشته که: »

از   اشخاص  شغل  و  مسکن  حقوق،  مال،  جان، 
قانون  که  مواردی  در  مگر  است  مصون  تعرض 

کند این«.  تجویز  ماده در  قانون    580ی  باره 
غیرقانونی   ورود  برای  ایران  اسالمی  مجازات 
مأمورین دولتی به منزل اشخاص، بدون رضایت  

سال را در  ب منزل، مجازات یک ماه تا یکصاح
شود که در حقوق  مشاهده می   نظر گرفته است. 

بشر امروزی مداخله درحریم خصوصی اشخاص،  
که این خانواده، مسکن و ارتباطات آنها در صورتی

قانونی باشد ممنوع اعالم مداخله خودسرانه یا غیر
است. زندگی امروزه    شده  مشکالت  از  بسیاری 

ناش حریم  مشترك  به  نگذاشتن  احترام  از  ی 
خدشه  و  یکدیگر  است. خصوصی  آن  کردن    دار 

به  مشترك  گذاشتن  زندگی  شراکت  به  معنی 
توان  است، اما در این بین نمی  چیز با همسرهمه

انکار کرد که هر انسانی مستقل از دیگران است، 
طور که کودك از والدینش یا حتی خواهر  همان

نفر با  دو    ست. وقتی یا برادر دو قلویش مستقل ا

می ازدواج  احساس  هم  همسرشان  روی  کنند، 
دهند مالکیت دارند و گاهی به خودشان حق می

چیز همسرشان تصمیم بگیرند.  که در مورد همه
حق  است  مستقل  و  آزاد  ذاتا  که  انسانی  وقتی 

به  تصمیم  و  باشد  نداشته  خود  برای  گیری 
ل نباشد،  یاصطالح حریم خصوصی برای خود قا

که حریم اتفاق ممکن است رخ دهد؛ یا از ایندو  
خصوصی خود را از دست داده احساس بدی پیدا  

بودن  می  عصبی  و  پرخاشگری  به  که  کند 
شود  انجامد، یا به شخصیتی وابسته تبدیل می می 

نمی همسرش  بدون  هیچکه  انجام تواند  کاری 
هیچ خود  از  و  ندارددهد  )کاتوزیان، چیز   ،

ص4ج ش،  1368 باید  4،  را  نکته  این  البته   .)
نمی یاد خانواده  اعضای  که  نمود  به  آوری  توانند 

 ارتباط فضای  به پدر ورود از خصوصی  حریم بهانه 

خانواده   اعضای    عدم از آگاهی قصد  به  کهسایر 
 پذیرد،می صورت آن بودن انگیزمفسده 

فرزندان  خصوصی حریمچراکه    .کرد جلوگیری 
  قابل تربیت و علیمت اصل رعایت چارچوب در

  اعضای از یکهیچ بنابراین ت سا شناسایی 
  نظم  خصوصی حریم بهانه به تواندنمی خانواده

  نیز  مرد البته . بگیرد نادیده را  خانواده  بر حاکم
 خانواده  بر مدیریت حق از سوءاستفاده با تواندنمی

 حیطه  در که خانواده اعضای  خصوصی حریم به

 شود وارد  گیرد،نمی   قرار خانواده مدیریت اعمال

 دارایی افشای   و یابیعاطال بر اصرار نمونه، برای 

 برای  مستقل  اقتصادی   فعالیت طریق  از که زوجه

 خصوصی  حریم به  ورود است، شده حاصل او

 را آن حقوقی و  اخالقی  قواعد که اوست اطالعات
 اعضای  خصوصی حریمبنابراین    .تابدنمی بر

 اءاعض روابط بر حاکم اصول چارچوب در خانواده

 رحمت، و مودت اصل خانواده،  تحکیم اصل چون

 مدیریت اصل تربیت،  و تعلیم اصل  مصلحت،  اصل

 از  اطاعت اصل عفاف، اصل  کرامت،   اصل خانواده،

 شناسایی  قابل والدین، به احترام اصل  و والدین
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 در خصوصی حریم  کهصورتی در  تنها  لذا .است

 گیرد قرار موردتوجه آن در دیگر اصول  با ارتباط

 و ممکن خانواده اعضای  رستگاری   و سعادت
 (.5ش، ص1389)نقیبی،    بود خواهد میسر

 حریم اطالعات شخصی 
حریم   مصادیق  و  قلمرو  از  دیگری  بخشی 
خصوصی، اطالعات شخصی افراد است مقصود از 
اطالعات شخصی، اطالعاتی است که وابسته به  

های نظیر زندگی خانوادگی، عادتشخصیت افراد  
ناراحتی کارت  های فردی،  شماره  های جسمی، 

بر در  را  حساب  شماره  و  گیرد.  میاعتباری 
زندگی  هم وضعیت  به  مربوط  اطالعات  چنین 

اعتقادات و  جنسی،  مذهبی  فلسفی،  از    )اعم 
های صنفی سیاسی(، عضویت در احزاب یا تشکل

قبیله  و  قومی  نژادی،  وضعیت  او  است.  ای  فراد 
مناسبات عمیق اجتماعی و عاطفی بین اعضای  
گوناگون   اطالعات  به  دسترسی  امکان  خانواده، 

هم اعضای  کند. با آناعضا از یکدیگر را فراهم می 
یابی دیگر اعضا از بسا در برابر اطالعخانواده چه

به   مربوط  اطالعات  یا  مالی  اطالعات  برخی 
موجو اطالعات  یا  دیگران  با  در  مناسبات  د 

واکنش  آن  مانند  و  موبایل  شخصی،  کامپیوتر 
دهند؛ یعنی در حقیقت برای آن حریم نشان می 

 اند.خصوصی قائل 
 ی قرآن  هایمنع تجسس و پائیدن افراد در آموزه

و  حاالت  به  دسترسی  عدم  و  خودداری  برای 
دیگران   شخصی  در  قرآن اطالعات    سوره  کریم 

 دیگران احوال و اموراز   ستجسّ  منع  بر حجرات
می  و  است  داده  الَّذِینَ  دستور  أَیُّهَا  »یا  فرماید: 

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ    الظَّنِ  آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ
یُحِبُّ   أَ  بَعْضاً  بَعْضُکُمْ  یَغْتَبْ  ال  وَ  تَجَسَّسُوا  ال  وَ 

تُمُوهُ وَ اتَّقُوا أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْ
 اهل  (؛ ای 11اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیم )حجرات:  

 اجتناب  یکدیگر  حق  در  پندارها  بسیار  از  ایمان،
  نیز   و  است  معصیت  پندارها  و  ظنّ  برخی  که  کنید

  غیبت   و  مکنید  تجسس (  هم  درونی  حال  از)  هرگز
 دوست   آیا  شما  از  یکهیچ  مدارید،  روا  یکدیگر

  خورد؟   را  خود  مرده  برادر  گوشت  که  داردمی 
  که   بدانید  پس)   دارید آن  از   نفرت  و  کراهت  البته
  از   و(  است  همین  حقیقت  به  مؤمن  غیبت  مثل
  مهربان   و  پذیرتوبه   بسیار   خدا  که  کنید،   پروا  خدا

آیه فوق )نهی   در  مطرح شده  دستورهای   .است«
طور کامل  گمان بد، تجسس و غیبت( هرگاه به   از

افراد  حیثیت  و  آبرو  شود  پیاده  جامعه  یک  در 
می  بیمه  نظر  هر  از  را  کسیجامعه  نه    کند، 

جویی این و آن بگشاید، و  تواند زبان به عیب می 
نه  ،  حرمت و شخصیت افراد را در هم بشکنده  ن

زندگی   در  نه  ببرد،  بد  گمان  حتی  دارد  حق 
افراد عیب    خصوصی  نه  و  پردازد،  جستجو  به 

به تعبیر    پنهانی آنها را برای دیگران فاش کند. 
دیگر انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید  
در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد:  

کریم از سوء   قرآن جان، و مال، و ناموس، و آبرو.
ظن و تجسس در کار دیگران نفی کرده و عاملین  

فرماید: می   وهش و مذمت نموده و صریحاًآن را نک
و هرگز در کار دیگران تجسس   )وَ ال تَجَسَّسُوا(.

ترین و این دستور اسالمی یکی از جامع.  نکنید
روابط  شدهحساب زمینه  در  دستورها  ترین 

انسان کهاجتماعی  است،  را    ها  امنیت  مساله 
می به تضمین  جامعه  در  کامل  در  طور  کند. 

عاملی است برای جستجوگری، حقیقت گمان بد 
و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و  

نهانی   خصوصی  رازهای  امور  اسالم  و  و  مردم، 
نمی  اجازه  آنها  هرگز  رازهای خصوصی  که  دهد 

خواهد مردم به تعبیر دیگر اسالم می.  فاش شود
داشته  در زندگی خصوصی خود از هر نظر امنیت  

امور شخصی مردم جو در  رو جست، و از اینباشند
و   آبرو  تا  است  کرده  اعالم  حرام  و  ممنوع  را 

بدیهی    حیثیت افراد در معرض خطر قرار نگیرد
است اگر اجازه داده شود هرکس به جستجوگری  
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اره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر بدر

می  به باد  جهنمی  و  میرود،  همه  وجود  که  آید 
معذَّ آن  اجتماع در  بافراد  )مکارم   ودب خواهند 

؛ رضائی  195-184، ص22ش، ج1374شیرازی،  
 از منع این  (.143  ، ص 9ش، ج1389اصفهانی،  

 حریم مصادیق همه  شامل  خود شمول  با  تجسس

 خصوصی حریم جملهآن از  که شودمی  خصوصی

 اعضای  تجسس لذا .است خانوادگی مناسبات در

 خانواده اعضای   دیگر خصوصی حریم  در خانواده

 شدید نکوهش مایه و حرام تکلیفی،  حکم به

 از منع بر همچنین شریفه  آیه.  است  اخالقی

 تجسس مقدمات و زمینه حقیقت در  که  سوءظن

 دیگران  به  سوءظن و بد  گمان  .دارد داللت  است،
 تجسس  مقدمه و کنجکاوی  حس تحریک موجب

 یا زوجه  به زوج سوءظن  کهچنان .آیدمی  شماربه

 حریم  در هریک ورود  منشأ زوج به زوجه

  همین  بساچه و  گرددمی  دیگری  خصوصی
  فروپاشی  به  خصوصی حریم به ورود  و سوءظن 

  بر همچنین  شریفه آیه.  نجامدا بی خانواده نهاد
 ییهاعیب   بیان از منع  حقیقت  در و  غیبت، از منع 

 بیان از او  و هست دیگری  در که کند می  داللت

 معموال   خانوادگی  مناسبات در .دارد  کراهت هاآن

 دارند آگاهی یکدیگر های عیب  از خانواده اعضای 

 از منع  لذا . پسندندنمی دیگران برای  را آن نقل  و

 خصوصی حریم شناسایی ادله از توانمی  را غیبت 

 تشبیه.  آورد شماربه   خانوادگی مناسبات  در

 در مؤمن  برادر گوشت  خوردن به کردن غیبت

 پلیدی  و زشتی  عمق  از حقیقت در کریم قرآن

 و هاآموزه  در شخصیت  خصوصی  حریم به ورود
ترین بخشی از . بیش دارد  حکایت اسالمی تعالیم

اطالعات شخصی افراد را اطالعات محرمانه آنان  
دهد؛ اطالعاتی که صرفاً و در مواقع  تشکیل می 

خاص و با اهداف خاصی در اختیار افراد مورد نظر 
می به قرار  فـردی  برای  است  ممکن  یا  و  گیرد 

صـورت غیر قانـونی، مکشوف گردد )ویکی فقه،  
 مقاله: »حریم خصوصی«(. 

 خصوصی ارتباطات یمحر
حوزه از  دیگر  خصوصی،  یکی  حریم  مهم  های 

الزمه یک ارتباط   ارتباطات افراد با یکدیگر است.
أمن و موفق وجود مرزهای عمومی و خصوصی  

آنچه میان  تمایز  یعنی  میاست.  با  که  خواهند 
در خلوت خود   دیگران به اشتراك بگذارند و آنچه

می  ایننگه  بدون  روابط  دارند،  توسط  آنکه  ها 
سازمان یا  برخیافراد  شود.  کنترل  دیگر   های 

ویژگی خانواده اعضای  ارتباطات  اختصاصی  از 

 دیگر عضو اطالع  کهنحوی به  است برخوردار بودن

نمی  را  سمع استراق  نمونه، برای  تابند؛ بر 

 ناپسند و اعضا،  دیگر ناحیه از را تلفنی مکالمات

 در خود برای   یعنی دانند،می قبول غیرقابل

می  حریم ارتباطات، بنابراین خصوصی  شناسند. 
می  ارتباطاتی  خصوصی  حریم  تعریف  توان در 

عنوان یکی از  گفت: حریم خصوصی ارتباطاتی به
معنای مصون بودن  اشکال سنتی حق خلوت، به

و حفظ حرمت تمامی انواع ارتباطات افراد اعم از  
و  مکاتبات، مرسوالت پستی، پست الکترونیکی،  

غیرمجاز   دستیابی  هرگونه  از  تلفنی  مکالمات 
باشد  مانند رهگیری، تفتیش، تخریب و شنود می 

ص1384)اصالنی،   آموزه289  ش،  در  های (. 
دن ینظر گرفتن و پای  اسالمی، از تجسس و زیر

شده  نهی  امانت  در  خیانت  و  چراکه افراد  اند. 
تفتیش و بررسی مکاتبات و مراسالت مـردم و یا  

لمات تلفـنی آنان، مصـداق تجسس و  شنود مکا
ورود به حریـم خصـوصی دیگران است )حجرات: 

هفتم قانون اساسی    ( همچنین درماده سی و12
به  خصوصی  افغانستان  حریم  از  حمایت  منظور 

و   »آزادی  است:  آمده  شهروندان  ارتباطات 
چه   اشخاص  مخابرات  و  مراسالت  محرمیت 

بهبه چه  و  باشد  مکتوب  تصورت  لفن،  وسیله 
است.   تلگراف، تعرض مصون  از  دیگر،  وسایل  و 
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دولت حق تفتیش مراسالت و مخابرات اشخاص  

به قانون«.  حکم  به  مگر  ندارد  اصل  موجب  را 
پنجم و  ایران  بیست  اساسی  و :  قانون  بازرسی 

نامه  مکالمات نرساندن  کردن  فاش  و  ضبط  ها، 
تلکس،   و  تلگرافی  مخابرات  افشای  تلفنی، 

مخاب عدم  استراق  سانسور،  آنها،  نرساندن  و  ره 
سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم  

. ماده هفده کمیسیون سازمان ملل در امر  قانون
های حقوق بشر  حقوق بشر اعالم کرد که حمایت

اشکال   همه  شامل  ارتباطات  محرمانگی  درباره 
کند  شود. رعایت این ماده ایجاب میارتباطات می 

رتباطات هم در قوانین  که تمامیت و محرمانگی ا
و هم درعمل تضمین شود. مرسوالت پستی باید 

که به انحای مختلف بدون رهگیری و بدون این 
گشوده شوند به مقصد تحویل داده شوند. نظارت  

از آن باشد،  اعم  انواع دیگر  از  یا  الکترونیکی  که 
تلفن تلگرافرهگیری  اشکال ها،  دیگر  و  ها 

ضبط  و  سمع  استراق  باید    ارتباطات،  مکالمات 
)انصاری،   شوند  به 310ش،ص1386ممنوع   .)

بشر:   اعالمیه جهانی حقوق  دوازده  ماده  موجب 
مورد   نباید  خود  مکاتبات   ... در  »احدی 

های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم  مداخله
رسم هرو  گیرد.  قرار  مورد حمله  نباید  کس  ش 

در که  دارد  اینحق  و مقابل  مداخالت  گونه 
 .حمالت، مورد حمایت قانون قرار گیرد«

 حریم خصوصی جسمانی 
ها،  های حریم خصوصی انسانیکی دیگر از حوزه

جسم و جان آنان است. وجود و تمامیت جسمانی  
بدیهی  و  اولین  فرد  با  هر  که  است  امری  ترین 

آفرینش در اختیار انسان قرارگرفته است و حقوق  
اختیار  مختلف بشری برخاسته از همین سلطه و 

بدنی،   تفتیش  و  بازرسی  هرگونه  لذا  است. 
وارد و   شکنجه،  جسمی  آسیب  و  زیان  نمودن 

آزمایش  و  معاینات  انجام  و روحی،  پزشکی  های 
آن تصرف    نظائر  و  دخل  نوعی  به  همگی  )که 

می می محسوب  ممنوع  هر گردند(  جسم  باشد. 
یک تفتیش بدن  انسانی دارای حرمت است و هیچ

دی ناحیه  از  را  برخود  اعضای  نمیگران  تابد. 
خود  بدن  اعضای  از  برخی  برای  نیز  خانواده 

قائل  اعضای حرمت  دیگر  واکاوی  و  نگاه  و  اند 
را پذیرند لذا باید آنخانواده از آن مواضع را نمی 
برخی از    شمار آورد.حریم خصوصی جسمانی به

بعضی   نگاه  در  جسمانی  حریم  مصادیق 
»حقوق از:  عبارتند  آمد؛    آزادی  -دانان  و  رفت 

)اعم از ظاهری   مصونیت از توقیف و بازرسی بدنی
و داخلی بدن(، بازداشت، حبس، آزار و شکنجه 
مشخصات  طریق  از  هویت  تشخیص  جسمی؛ 

اثر   جسمی چشم،  شبکیه  خون،  )آزمایش 
داخلی(،  جراحی  و  معده  شستشوی  انگشت، 

های تشخیص هویّت )محسنی،  استفاده از کارت 
ص1389 در  حر  (.51  -53ش،  جسمانی  یم 

معنای عام شامل امور مربوط به روان انسان نیز 
از  می  مصونیت  و  بیان  و  اندیشه  آزادی  گردد. 

هرگونه آزار و شکنجه روانی از جمله حقوق ناشی  
می  جسمانی  حریم  شناسائی  اساس باشد.  از  بر 

های دینی، رساندن هرگونه آسیب به جسم آموزه
قوانین الهی( جز در چارچوب  ها )بهو جان انسان

را   دیگران  زدن  اسالمی،  شریعت  است.  ممنوع 
جایز  نشود(  نیز  جراحت  به  منجر  )گرچه 

ایننمی یا در تالفی زدن  داند، مگر  که در دفاع 
»لَوْ    السّالم فرمود:دیگری باشد. امام صادق علیه 

رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ   رَجُلًا ضَرَبَ  أَنَ
  حرّ   ؛93ص  ،4ج  ش،1362  بابویه،  ابن)ر،  النَّا

اگر انسانی یک ؛  ( 22ص   ،29ج  ق، 1409  عاملی،
]هم[ به دیگری بزند، خداوند ]در قیامت[    تازیانه
زدن تازیانه وقتی  زد«.  خواهد  او  بر  آتش  از  ای 
طریق اَولی مجروح کردن ها جایز نباشد، به انسان

پیامبر   که  لذاست  بود  نخواهد  جایز    اکرمآنان 
خَدَّ امْرٍِئ مُسْلِمٍ أَوْ   لَطَمَ  »أَلَا وَ مَنْ   )ص( فرمودند:

وَجْهَهُ بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ یوْمَ الْقِیامَۀِ وَ حُشِرَ مَغْلُولًا 
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یتُوبَ،   أَنْ  إِلَّا  جَهَنَّمَ  یدْخُلَ    بابویه،  ابن)حتّی 

به (15ص  ،4ج  ش،1362 که  کسی  یا ؛  گونه 
سیلی بزند ]که سرخ یا   صورت انسان مسلمانی،

یا قیامت،   سیاه  روز  در  خداوند  شود[    کبود 
کند و در حالی هایش را از هم جدا میاستخوان

تا وارد محشور می با زنجیر بسته شده  شود که 
این مگر  شود،  کند«.جهنم  توبه  جمله   که  از 

حق مهم  شناختن  رسمیت  به  آثار  ترین 
بهره  در  خصوصی  شهروندان  حریم  از  مندی 

بج اساسی  ه سمانی،  حق  و  اوّلیه  اصل  عنوان 
هرگونه    -  توان به موارد ذیل اشاره کرد:ایشان می

شکنجه   بویژه  روحی  یا  جسمی  آسیب  ایراد 
مقامی، ممنوع بوده  متهمان، از جانب هرکس یا  

آور بودن ممکن است از جهت  ضمان  و عالوه بر
تجاوز به حقوق عمومی و آسایش اجتماعی مورد 

هرگونه بازداشت یا    -  واقع شود.  تعقیب کیفری 
رعایت  بدون  یا  غیرقانونی  یا  خودسرانه  حبس 

و عالوه بوده  ممنوع  قانون  در  مقرر  بر  تشریفات 
به ضمان تجاوز  جهت  از  است  ممکن  بودن  آور 

تعقیب   مورد  اجتماع  آسایش  و  عمومی  حقوق 
شود. واقع  انتفاع    -  کیفری  و  استثمار  هرگونه 

یا دیگران  کار  از  کار   اجباری  این  به  آنها  الزام 
ضمان بر  عالوه  و  بوده  ممکن ممنوع  بودن  آور 

است از جهت تجاوز به حقوق عمومی و آسایش  
اجتماع مورد تعقیب کیفری واقع شود« )اصالنی، 

ص  1384 اساسی   (. 309-308ش،  قانون 
مقرر   نهم  و  بیست  ماده  ماده  ذیل  افغانستان 

هیچ  می  است.  ممنوع  انسان  »تعذیب  دارد: 
نمیشخ از  ص  عقاید  قصد کشف  به  تواند حتی 

یا  گرفتاری  تعقیب،  تحت  اگرچه  دیگر،  شخص 
او   تعذیب  به  باشد،  جزا  به  محکوم  یا  و  توقیف 
اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف 

اصل    موجببه   کرامت انسانی باشد ممنوع است«.
نه   و  اساسیسی  و    ایران  قانون  حرمت  هتک 

کسی  ححیثیت  به  دستگیر،  که  قانون  کم 
صورت که  هر  بازداشت، زندانی یا تبعید شده به

باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته شده است.  
اصل   استناد  هیچ  40به  اساسی  کس  قانون 

تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر  نمی
 یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 

 گیری نتیجه
کریم، قوانین اساسی کشورها و نیز    قرآناز منظر  

قلمرو   خصوص  در  متعددی  احکام  بشر  حقوق 
از   را  آدمیان  که  دارد  وجود  »حریم خصوصی« 
است.   داشته  باز  افراد  خصوصی  حریم  به  ورود 

 اعمال،  احساسات، عقاید، از ای محدوده و قلمرو

 برای   که خانواده عضو  هر های ویژگی و رفتارها

ن،  بود  آشکار رغمعلی  یا نیست  آشکار  اعضا دیگر
 و  ورود برابر در و ندارد آن افشای  به  رضایت
 حریم  دهد،می نشان واکنش اعضا دیگر نظارت

  خانواده اعضای  روابط  و مناسبات در  خصوصی
همانند  آیدمی  شماربه   حریم  خلوت، حریم. 

  حریم  جنسی، حریم اطالعات، حریم جسمانی،
  مصادیق  جمله از شخصیت حریم   ارتباطات،

 شماربه  خانواده اعضای  روابط در خصوصی حریم
همه  آیندمی  حوزهکه  این  برابر  ی  در  باید  ها 

بنابراین،    مداخلۀ دیگران، مصونیت داشته باشد.
مصونیت   و  خاطر  اطمینان  و  امنیت  ایجاد 
خصوصی  حریم  به  تعرض  هرگونه  از  اشخاص 

ا بسترهای  نمودن  فراهم  مستلزم  ست؛  دیگران 
طریق  از  جامعه  فرهنگی  سطح  ارتقاء  همانند 
توسط   خصوصی  حریم  از  صیانت  برای  آموزش 

به فناوری خود  قبال  در  یاری  ویژه  نوین،  های 
به   تعرض  کاهش  در  اعتقادی  مبانی  از  جستن 

های پیشگیری و  حقوق دیگران، استفاده از روش
حمایت نهایتاً  و  گسترده  و  جامع  های قوانین 

اعم برای  جامعه  کیفری  در  مجازات  اهداف  ال 
 است. 
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 در تشریع و تنظیم حقوق کودک  کریم قرآن اعجاز 
 
 2اهلل حکیمینجیبو  1نیامحمّدمهدی کریمی

 

 کریم قرآناستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف  -1

 ( Hakiminajib21@gmail.com)نویسنده مسئول:  العالمیۀ( ص) المصطفی  جامعه از حقوق و قرآن دکتری -2
 

 چکیده 
. حمایت از حقوق کودک در منابع اسالمی و  استحقوق کودک    ،یکی از حقوق بنیادین در حوزه حقوق خانواده

  . قوانین کشورها و اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان موردتوجه قرار گرفته است
کریم هم در جاهای مختلف به این مهم توجه داشته و نکات مهمی را در باب حقوق کودک بیان کرده است.    قرآن

المللی  در جهان و اسناد بین  پیشینه حقوق کودک  و بررسیبعد از مفهوم شناسی    شتار تالش شده استدر این نو 
صورت جامع و کامل بدون ه تنظیم و تشریع حقوق کودک بریزی  و اسالم به این سؤال پاسخ داده شود که پایه 

ارائه شده است؟ بدین  و کاستی در کدام نظام حقوقی  به نقص  به    - ی توصیفیروش رو پژوهش حاضر  تحلیلی 
دهد که جایگاه حقوق  پردازد. برآیند این تحقیق نشان می کریم در تشریع و تنظیم حقوق کودک می   قرآناعجاز  

بشری از سطح فاخرتر و    حقوق  ی نسبت به نظامقرآن  هایکودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه 
است برخوردار  نظام   برتری  در  حقوزیرا  آخرین های  شالوده  که  کودک  حقوق  کنوانیسیون  جمله  از  بشر  ق 

بینتالش  در عرصه  و یک  بیست  قرن  انسان  می های  همانند حقوق  الملل  اصلی کودک  از حقوق  برخی  باشد 
سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته   1400کریم    قرآن که  معنوی نادیده گرفته شده است درحالی

ارائه شده است   قرآنصورت جامع در نظام حقوقی  ه ریزی و تنظیم حقوق کودک بگفت پایه توان  می است پس  
شدند از همه شد و جنبه مالیت داشت و خرید و فروش می هم در شرایطی که کودکان انسان محسوب نمی آن
تحقیر و تنیبه   هایشدند و دورهترین حق، که حق حیات است محروم بودند و زنده به گور می تر از ابتدایی مهم 

های حقوقی  شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظام   یع و حمایت از حقوق کودک در چنینرا سپری نمودند. تشر
 شود.  محسوب می  قرآندر واقع از اعجاز و شگفتی علمی 

 
 . حقوق کودک گذاری، کودک، حقوق، قانون،  ، تشریعقرآناعجاز ، قرآن ها: هکلید واژ

 
 مقدمه

  و  حقوق  خانواده،  حوزه   مهم  مباحث   از  یکی
  و  باشد می   خانواده  اعضای   از  هریک  وظایف

 شاید  و  ترینضعیف  کودك  اینکه  دلیلبه
  از   او  حقوق  است،   خانواده  عضو  ترینمهم 
 از  کودکان  اگر  زیرا  است؛  انسانی  حقوق  ترینمهم 

  نباشند،  برخوردار  ای ویژه  حقوق  و   مراقبت
 و  صحت  از  حقوق  این  سایه  در  توانندنمی

  شده،   برخوردار  جسمی  و  روحی  سالمتی 
.  باشند   داشته  اجتماع  در  کارساز  و  مفید  حضوری 

 و   ای ریشه  مسایل  از  کودك  حقوق  مباحث  لذا
  علوم  مسایل  دیگر  انبوه  میان  در  که  است  مهم

این مهم    .است برخوردار  سزاییبه   اهمیت  انسانی
توجه قرار گرفته  کرات موردکریم به   قرآندر آیات  

تاکید شده   آن  اهمیت  به  مختلف  در جاهای  و 
به  حاضر  پژوهش  در  که  توصیفیاست    - روشی 

تحلیلی به برخی از این آیات اشاره خواهد شد.  
متعددی  تحقیقات  کودك  حقوق  با  ارتباط  در 

از وجوه  دیده می  را  این مبحث  شود و محققان 
تلف مورد بررسی قرار دادند؛ برخی محققان  مخ
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صورت کلی در اسالم بررسی  حقوق کودك را به

حبیبی،  کرده )فقیه  از  1396اند  دیگر  برخی   ،)
این   به  دموکراسی  اصول  تعمیم  با  اندیشمندان 

)بهشتی،   پرداختند  عده 1351موضوع  ای  (، 
الملل مورد پژوهش حقوق کودك را در اسناد بین 

آ و  دادند  قوانیننقرار  با  داخلی   مقررات  و   را 
کرده  )ایروانیان،  مقایسه  بعضی  1388اند   ،)

نتایج و   حقوق  کنوانسیون  پژوهشگران  کودك 
مقایسه قرار   نکات حقوق کودك در اسالم را مورد

پور،   اسماعیل  و  )جعفری  و  1398دادند   )
تحقیقات دیگری که از مناظر مختلف به این مهم 

  - با روشی توصیفی   پرداختند، لکن تحقیق حاضر
خصوص حقوق  در  قرآنتحلیلی به اعجاز تشریعی  

 :در موضوع حقوق کودك پردازد. کودك می
 شناسی مفهوم
 حقوق 

  کاربرد   زمینۀ  برحسب  فارسی،  زبان  در  حقوق  واژۀ
  در   است؛  رفته  کاربه   گوناگونی  معانی  در  آن،

 برای   اصلی  معنای   دو  کمدست  حقوقی،  مباحث
 مجموعه  حقوق(  الف:  است   شده  بیان  واژه  این

  منظور به   که  است  کلی  و  آورالزام  مقرراتی  و  قواعد
  اجتماعی   بر زندگی  عدالت،  استقرار  و  نظم  ایجاد
 دولت  طرف  از  آن  اجرای  و  کندمی  حکومت  انسان

  . (1/32،  1383  کاتوزیان،)  شودمی   تضمین
  نظر با قطع  را   مقررات  و  قواعد  مجموعه  این  امروزه

 اند،کرده   وضع  را  آن  کهکسانی   و  آن  منابع  از
 حق  جمع   معنا  این  در  حقوق .  نامندمی   «حقوق»

 حقوق(  ب  .است  قانون  با  رادفتم   بلکه  نیست
  ایویژه  های توانایی  و  امتیازها  از  است  عبارت
  به  خویش  اشخاص  برای   جامعه  هر  که  است

  آنها   رعایت  به  مکلف  را  دیگران  و  شناخته  رسمیت
  ها توانایی  و  امتیازها  این  از  هریک  است؛  کرده

 «حقوق»  را  آنها   مجموعه  که  است  «حق»
 است  جمع  واژۀ  معنا  این  در  حقوق  واژۀ.  نامند می 

  / 1/  1383  کاتوزیان،)  شودمی   حق  آن  مفرد  و

 بررسی  کودك  حقوق   مبحث  در  آنچه  (.33
  حق   حیات،  حق  مانند  است،  اخیر  معنای   شودمی 
  حق  نفقه،  حق  اسم،   داشتن  حق  نَسب،  بر

 ... .   و  تربیت،  و  آموزش  حق  تربیت،  حق  حضانت، 
 کودک 

 کودك؛  حقوق بحث  در  اساسی و  مهم  مباحث  از
 از  کودکی  سنی  محدودۀ  تعیین  و  کودك  تعریف

  اسناد   به  گذرا  نگاهی  با .  است  پایان  تا  آغاز
  حقوقی   های آموزه  و  کشورها  قوانین  و  المللیبین 

 که  دریافت  توانمی   روشنیبه   زمینه  این  در  اسالم
 .ندارد وجود مورداین در نظراتفاق
 المللیبین اسناد در  کودک مفهوم 

 حقوق  حوزۀ  در  المللیبین   اسناد  ترینمهم   از  یکی
 کودك  حقوق  کنوانسیون  کودکان  دربارۀ  بشر

 کرده  ارائه  تعریفی  کودك  از  آن،  در  که  است
  این  نظر  از:  داردمی   مقرر  کنوانسیون  1  مادۀ   .است

  سال   18  زیر  افراد  کودك  از  منظور  کنوانسیون،
  دربارۀ  اجرا  قابل  قانونِ  طبق  کهاین   مگر  است؛

شود )ماده   داده  تشخیص  کمتر  بلوغ   سن  کودك،
 .(1989 کودك حقوق نامه، پیمان 1

 کشورها  قوانین در  کودک مفهوم 
  کودکی،   شروع  زمینۀ  در:  کودکی  شروع  الف.
  تقسیم   متفاوت  گروه  دو  به  را  کشورها   توانمی 
  شروع   که  هستند  کشورهای   اول(  گروه  :کرد

 دانند؛می   نطفه  انعقاد  زمان  از  را   کودکی  دوران
.  واتیکان و  ایرلند التین، امریکای  کشورهای  مثل 
  مدت   را  کودکی  دوره  آرژانتین   کشور   مثال   برای 
  قانون   در.  داندمی  سالگی   18  تا  نطفه   انعقاد  زمان
  و  هستی »  :که  است   آمده   آرژانتین   مدنی 

 رحم  در  نطفه  انعقاد  لحظه  از  انسان   موجودیت
  معینی   حقوق  از  تواندمی  فرد  هر  و  شودمی  آغاز
  است   شده  متولد  گویی   کهچنان  تولد،   از  قبل

  زنده   است  رحم  در  که   جنینی  اگر.  شود  برخوردار
 و  همیشگی  او  برای   مذکور  حقوق  شود،  متولد
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 از   تولد  زمان  از  اگرچه  شد؛  خواهد  ناپذیربرگشت 
 (. 3،  1387  نیوئل،  و  هاچکین)  «شود   جدا   مادرش

  سالگی   21  تا  تولد  زمان  مدت  بولیوی   کشور  قانون
 دوم(  گروه  (.5ص  همان،)  داندمی  کودکی  دورۀ  را

.  دانندمی   تولد  لحظه  از  را  کودکی  دوران  شروع
  حقوق   از  جنین  کهاین  برای   فرانسه  در  مثال  برای 

 زنده  اول،:  دارد  وجود  شرط  دو  شود  برخوردار 
  اما .  باشد   داشته  نیز   بقا   قابلیت  دوم  و  شود  متولد

(  بقا  قابلیت)  دوم  شرط   به   سوئیس  و  آلمان  در
  حقوقی   نظام  در   (.15-153  ،1376/4  امامی،)

  ماده .  داندمی   تولد  ابتدای   از  را  کودکی  آغاز  ایران
 برای   اهلیت  که  دارد می   مقرر  مدنی  قانون  956
  شروع   انسان  شدن  متولد  زنده  با  حقوق،  بودن  دارا 

 مقررات   دیگر  مطابق  اما.  شودمی   تمام  او  مرگ  با  و
  متولد   هنوز   که  کودکی  یعنی  حمل  مدنی،  قانون
  حقوق  کلیۀ   از  نطفه   انعقاد  تاریخ   از  نشده

  متولد   زنده  کهاین   بر  مشروط  گرددمی  برخوردار
  صفایی )  بمیرد  فوراً  هم  تولد  از  پس  اگرچه  شود

  حقوقی   نظام  در.  ( 32ص  ،1392  زاده،قاسم   و
  والدت   با  او  شخصیت  و  کودکی  شروع  افغانستان

  پایان   وفات  با   و   آغاز  بودن  زنده   شرط   به   و  کامل 
  قانون   36  قانوت مدنی افغانستان، ماده.)پذیردمی 

 کشورهای   از  بسیاری   :کودکی  پایان  ب.  . (مدنی
  سالگی   18  را  کودکی  دوران  پایان  جهان
  21  و  19  کشورها  برخی   ولی   اند؛کرده   بینیپیش 

  . اندگرفته   نظر  در   کودکی  دوران  پایان  را  سالگی
 18  را   دوران   این  پایان  آمریکا   های ایالت  بیشتر  در

  از   کمی  تعداد  و  اندکرده   بینیپیش   سالگی
  سال   21  یا  19  را  سالیبزرگ   سن   نیز   هاایالت

  کلی   طوربه   سال  13زیر  افراد  فرانسه  در.  دانندمی 
  تا  سالگی   13  از   و  هستند   کیفری   مسؤلیت   فاقد
  ولی   شوند؛می   محسوب   کودك  نیز  سالگی  18

  با   برخورد  نحوۀ  وفقط  دارند  نیز  کیفری   مسؤلیت
  الجزایر   قوانین.  است  متفاوت  ساالنبزرگ   با  آنان

 آلمان   در.  است  فرانسه  قوانین  مثل  زمینه   این  در

 اگر   البته   است،  کودکی  دوران  پایان  سالگی   21
 بزهی   مرتکب  سالگی  21  تا  14  سنین  در  افراد
 آنان  برخورد  نحوۀ  و  دارند  نسبی  مسؤلیت  شوند

 کویت،  در کشورهای .  دارد  تفاوت  بزرگساالن  با
  دوران   پایان  عربستان   و  لبنان  سوریه،  مصر،

 در  سال  7زیر  کودکان .  است  سالگی  18  کودکی
 بین   افراد  و  بوده  مسؤلیت  فاقد  مذکور  کشورهای 

  قوانین   در.  دارند  نسبی  مسؤلیت  سال  18  تا  7
 زمان  در  که  شودمی  اطالق  فردی   به  طفل  بحرین
 باشد   نگذشته  سال  15  از  او  سن  جرم،  ارتکاب

 مغرب،  قانون  براساس  (.48  ص  ، 1390  پیوندی،)
 و  ندارد  کیفری   مسؤلیت   سال  12  از  کمتر  طفل
  کانادا  در.  است  سالگی   18  کودکی  سن  اکثر  حد

ایروانیان، )  است  سالگی  19کودکی  دوره  پایان
 مجازات  و  مدنی  قانون.  (45/    36/  1382  امیر،
  و خارج  کیفری   مسؤلیت  سن  به ورود برای  ایران
  مشهور  نظر  تصرف،  از  ممنوعیت   و  حجر  از  شدن
  معیار   است  شرعی  بلوغ  سن  همان  که  را  فقهاء
  و   اسالمی  مجازات  قانون  49  ماده.  است  داده  قرار

 صورت  در  اطفال:  داردمی  مقرر  آن  1  تبصرۀ
  و  هستند   کیفری   مسؤلیت   از  مبرّا  جرم،  ارتکاب
  سرپرست    عهده  به   دادگاه  نظر  با  آنان  تربیت
  تربیت   و  اصالح  کانون  عنداالقتضاء،   و  اطفال
  کسی  طفل  از  منظور(  1  تبصرۀ.  باشد می   اطفال
  در.  باشد  نرسیده   شرعی   بلوغ   حد   به   که   است
 پسر  در  بلوغ   سن   که   است   آمده  مدنی   قانون
 تمام   سال  نُه  دختر  در  و   قمری   تمام  سال  پانزده
 . قانون مدنی( 1210است )ماده قمری 

  اسناد   و  جهان  در  کودک  حقوق   پیشینه
   المللیبین
  موضوعی،   هر  تر دقیق   شناسایی  و  فهم  برای 

 بشری،  جوامع  در  آن  تحول   سیر  و   پیشینه  بررسی
 کودك   حقوق.  رسدمی   نظر  به  ضروری   همیشه

  دلیل،   همین  به.  نیست  مستثنا  بررسی  این  از  نیز
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  کودك   حقوق  تاریخی  پیشینه  بررسی  به  ادامه  در
 : پردازیممی  بخش سه در

 جهان   در کودک   حقوق  وضعیت پیشینه
  اقشار  برخی  مانند  به  کودکان  ابتدایی،  قرون  در

  و  سخت  بسیار  دوران  زنان،  جمله   از  جوامع،
 بدرفتاری .  اندگذاشته   سرپشت  را  باری خشونت

  قبیل   از  شدید،  های مجازات  و  آنان  با  ساالنبزرگ
  رفتارهای   و  اعدام  حتی   و  بدنی  های مجازات
  رفتاری   های جلوه  از  ایشان،  با   آمیزخشونت
 در   مثال   برای .  است   بوده  خردساالن  با  برخورد

  شرقی   نیوجرسی  ایالت  قانون  در  ، 1688  سال
  قرار   والدین  نفرین  مورد  که  کودکی  هر  بر  آمریکا،
  آنان   به  یا  کند  سرپیچی  هاآن  دستور  از  یا  بگیرد
  بود   شده  بینیپیش  اعدام  مجازات  کند،  اهانت

 (.  19 ،1996جعفر، )
 کُشی کودک دوران الف.

  بار خشونت   بسیار  کودکان  با  دور،  های گذشته   در
 قرن  تا  مسئله  این.  کردندمی   رفتار  گیرانهسخت  و

  قدرت   قدیم  رُم  در  است  داشته  ادامه  چهارم
  حق   خانواده  پدر  به  که  است  بوده  حاکم  پدرانه

  در  بردگان  همانند  را  فرزندش  زندگی  دادمی 
 و  زندگی   آنان  به   خانواده   پدر:  بگیرد  خود  اختیار
 در.  بگیرد  پس  را  آن  توانستمی   و  بود  داده  حیات
  مذکور   قاعدۀ  برمبنای   را  فرزند  کشتن  نتیجه
  در   (.155  ،1383  فوکو،)  کردندمی   توجیه

  به   است؛  بوده  قانونی  فرزندکُشی  استرالیا،
 از  بیشتر  نداشت  حق  مادری   هیچ  که  صورتاین
 دوم  فرزند   هرحالبه   و  باشد   داشته  کودك  یک

  سرنوشت   بیشتر  یا  دوقلو  های بچه.  شدمی   کشته
 که  نحوبدین   داشتند؛  انگیزی غم  و  سخت  بسیار

.  شدندمی   کشته  همه  یا  دو  هر  گاهی   و  یکی  گاه
  و  بیمار  های بچه   دیگر،  نواخی  برخی  در

  زیادتر   مراقبت  به   نیاز  کهآن  دلیلبه  الخلقهناقص 
  شدمی  داده  خاتمه  آنان  حیات  به  داشتند،  ویژه  یا
  خواسته  مادر  از  گاه  الخلقهناقص   کودکان  درباره  و

 را   هاآن  گوشت  از  قسمتی  یا  تمام  که  شدمی 
  حمل  وضع  هنگام  به  که  نیروی   مقدار  آن  تا  بخورد

 ص  همان،  پیوندی )  یابد  باز  است  داده  دست  از
131 .) 
 تنبیه و تحقیر  دوران ب.
  آنجاکه   از  میالدی،  چهاردهم  تا   چهارم  قرن  از

جامعه  مردم   ماهیت   و  حقیقت  درك  توان  و 
 اصرار  نادرست  باور  این  بر  نداشتند،  را  کودك

 بوده   خبیث  و  ناپاك  موجودی   کودك  ورزیدندمی 
 بردن  کاربه  ای مسئله  چنین  با  مقابله   راه  تنها  و

 دلیلبه   همچنین.  است  شدید  بدنی  های تنبیه 
  که   داشتند  کارهایی  انتظار  کودکان  از  کهاین

 اذیت  هرگونه   بود،  آنان  تحمل  و توانایی  از  بیشتر 
 تلقی  جایز   امری   را  آنان  شکنجه  و  آزار  و

  معصوم   کودکان  وادارکردن  نتیجه  در.  کردندمی 
  سخت،   بسیار  و  فرساطاقت   کارهای   به  گناهبی   و

  کودکان   چون  حقیقت  در.  بود  متداول  مردم  میان
  با   مقابله  توان  و  بودند  ضعف  موضع  در

را    سختی  بسیار  دوران  نداشتند،   را  ساالنبزرگ
  متحمل   را  تحقیر  و  تنبیه  انواع  و  کردند  سپری 
 . شدند 
 ( انتقال دورۀ) دودِلی و  حیرت دوران ج.
 قرن  تا  و  شد  آغاز  چهاردهم  قرن  از  که  دوره  این

 بود  های نظریه  ظهور  دورۀ  داشت  ادامه  هفدهم
  بود   متضاد  چهاردهم  قرن  از  قبل  با تفکراتی  که
  حاوی  ی نشریۀ  تعدادی   ظهور  دوران  این  در

  و  خباثت  به  اعتقاد  ردّ  در  سودمند نسبتا  مطالبی 
  زیر   جدی   طوربه   کودك  طبیعت  و  ذات  ناپاکی 
  ایاندازه   تا  توانستند  هانشریه  این  و  رفت  سؤال
 اذهان  و  افکار  در  را  دودلی  و  تردید  بروز  زمینۀ 
  این   برای   ای تسمیه  وجه  و  آورند  فراهم  مردم
 و  25  ص  ،21، ش1382  حسینی،)  گردند  دوران 

26 .) 
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 گیری آسان و  تسامح  دوران د.

 تفکرات  بر  که  بود  دورانی  هجدهم  و  هفدهم  قرن
با   شدید  برخورد  و  گیرانهسخت  های اندیشه  و

 این  مادر  و  پدر  و  خورد  بطالن  مُهر   کودکان،
 شرور،  موجوداتی  کودکان  که  پذیرفتند  را  واقعیت

  که   اندافرادی   بلکه  نیستند،   شقی  و  سیرتزشت 
 برای   توانندمی  شود  توجه  درست  آنان  به  اگر

  از.  باشند  آفرین  ونقش  مفید  جامعه  آینده
  به نگرش کلی تغییر  دوران این ویژگی ترینمهم 

 از.  است  جامعه  و  خانواده  محیط  در  کودکان
 رواج  کودکان  درباره   فکر  طرز  نوع   این  کهزمانی 

  آنان،  با  دلیهم  و   تشویق  و  مهربانی  و  کرد  پیدا
  انسانی   غیر  برخوردهای   و   خشونت  و  تنبیه   جای 

  از   والدین  و  کودك  بین   عمیق  شکاف  گرفت  را
  آن   نیست  بعید»  دیماس   لوید  نظر به .  رفت  میان
  میر  و  مرگ  کاهش  به  که  هاییگزارش  از  دسته

  این   حاکمیت  معلول  کنندمی   اشاره  دوران  این  در
 (. همان) «باشد بوده فکر طرز
  و   آموزش  طریق  از  پذیریجامعه  دوران  ها.

 پرورش
  بیستم   قرن  اواسط  تا  نوزدهم  قرن  ابتدای   از

  و  کودك  با   برخورد  نحوۀ   در  اساسی   تغییرات
 داده رخ  کودك  شناسیروان  در  دیگر،  عبارتبه

  توان می   که  اندیشه  این»  دوره  این  در.  است
 صورتبه   تربیت  و  آموزش  طریق  از  را  کودك
 در  و  انسانی  خوی   و  خلق  واجد  اجتماعی،   انسانی

 آورد،   در  آرمانی  و  مطلوب  موجودی   کالم،  یک
 واتسن  جمله  از  و  روانشناسان   اغلب  حمایت  مورد

 قرار   بردندمی   سربه  زمان  این  در  که  فروید  و
 . (135ص همان، پیوندی،) «گرفتمی 
 تعاون  و همدردی دوران ز.

  بیستم   قرن  نیمۀ  از  همدردی   و  تعاون  دوران 
 را  مذکور  دورۀ  ویژگی  ترینمهم .  شد  شروع

  اول، :  کرد  خالصه  خصوصیت   دو  در  توانمی 
  با   برخورد  در  عاطفه  و  محبت  عنصر  کارگیری به

  این  در.  کودك  حقوق  شناسایی  دوم،  و  کودکان
  پدر   عهدۀ  بر  عمدتا  کودکان  تربیت  و  پرورش  بُرهه

 تغییر  کودکان  به  نیز  آنان  نگرش  و   بود  مادر  و
  نبود   متعارف  غیر  اطفال  از   ایشان  انتظارات  و  کرده

 (.137ص همان)
 المللی بین اسناد در کودک حقوق پیشینه

  دو  کودك  حقوق  به  مربوط  المللیبین   اسناد  در
 عمومی  اسناد  اول،   گروه:  دارد  وجود  سند  دسته

 انسان،  عنوانبه  کودك  هاآن  در  که   هستند  کلی  و
  اسنادی   دوم  گروه.  دارند  حقوقی  امور  برخی  در

  مطالبی   کودکان  دربارۀ  خاص  طوربه   که  هستند
 .دارند
 بشر  حقوق  عمومی اسناد  در الف.

 دارد   وجود  بندهای   بشر  حقوق  به  مربوط  اسناد  در
 تصریح   کودك  حقوق   به  مستقیم  طوربه   که

  حقوق   جهانی   اعالمیۀ   25  مادۀ   دوم  بند : اندکرده
  مراقبت   و  توجه  حق  ، 1948  مصوب  بشر،

  : است  کرده  مطرح  را  کودکان  و  مادر  از  مخصوص
  و   کمک  از  که  دارند  حق  کودکان  و  مادران»

  اعم   کودکان،  همۀ .  شوند  برخوردار  ویژه  مراقبت
 شده  زاده  ازدواج  بی  یا  ازدواج  پی  در  آنکه  از

 یکسان  اجتماعی  حمایت  از  که  دارند   حق  باشند،
  ملل  سازمان   عمومی   مجمع.  « گردند  مند بهره 

 المللیبین   میثاق  تصویب   با  1966  سال  در  متحد
  میثاق   و  فرهنگی   و  اجتماعی  و  اقتصادی   حقوق

 نکات  به  سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللیبین 
 کرده تصریح کودك حقوق خصوص در متعددی 

  از  کمتر افراد  اعدام حکم اجرای ممنوعیت :است
  از   متهم  کودکان  جداکردن  سال،  18

 از   بزهکار  کودکان  بودن  جدا  ساالن،بزرگ
  محکومیت،  دورۀ  گذراندن  برای   ساالنبزرگ
  حکم   صدور  و  دادرسی  جلسات  بودن  سّری 

  حق  مصلحت،  صورت  در  اطفال  مدنی  یا  کیفری 
 و  جامعه  و  خانواده  حمایت  از  کودك  برخورداری 
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  24  و  23  ،14  ،10  مادۀ  ،6مادۀ  5  بند)  حکومت

 . (سیاسی  و مدنی حقوق المللی بین  میثاق 
 کودکان  به  مربوط اختصاصی اسناد ب.

  عرصه   در  کودکان  به  راجع  المللیبین   سند  اولین
  جهانی   جنگ  از   پس  ،1959سال  به  المللیبین 
  ملل   سازمان   عمومی  مجمع:  شودمی   مربوط  دوم،

 20  در  را  کودك  حقوق  جهانی  اعالمیه  متحد
 یک  اعالمیه  این.  کرد  تصویب  1959  نوامبر
 در.  دارد  کودکان  حقوق  دربارۀ  اصل   و ده   مقدمه 
  کودك   کهاین  به   نظر»  :است  آمده  اعالمیۀ  مقدمه

 از  بعد   و  فکری،  و  بدنی   رشد   تکامل  عدم  علتبه
  حمایت  شامل  خاص،  توجه  و  مراقبت   به  تولد،

  سازمان   عمومی  مجمع  است،  نیازمند   مناسب،
  که   هدفاین  با  را  کودك  حقوق  اعالمیه  این  ملل
 کودك  از  و  باشد  خوشبختی   با  توأم   کودکی  ایام

 شود  مندبهره   هاییآزادی   و  حقوق  از  اشجامعه  و
  / 1375  عبادی،)  رساند می  عموم  آگاهی  به  رسما

  ملل   سازمان  عمومی  مجمع  بنابراین  (.177  ،1
 سال   10  از  پس  را   کودك  حقوق  کنوانسیون

  20  در  ملل،  سازمان  عضو  کشورهای   میان  مذاکره
  1990  سپتامبر  2  در  و  تصویب  ،1989  نوامبر

  سه   و  مقدمه  یک  کنوانسیون.  کرد  االجرا  الزم
 کشور  189  تاکنون.  است  ماده  54  شامل  و  بخش

 خود  و  اندشده   ملحق  آن  به   جهان  کشور  193  از
.  اندکرده  آن  مفاد  اجرای   و  رعایت  به   ملزم  را

 کودك  حقوق  کنوانسیون  اصلی  محورهای 
 آموزش،  عدالت،  مراقبت،  حمایت،:  از  اندعبارت
  جهانی   اعالمیه  دوم  اصل  در  . اکرام  و   احترام
  حمایت  از  باید  کودك: »است  آمده  کودك  حقوق
 سایر   و  قوانین  تدوین  با  شود  برخوردار  خاص

  تا   گردد  فراهم  تسهیالتی  و  امکانات  باید  وسایل،
  اخالقی   و  اجتماعی  روانی،  جسمی،  نظر  از  طفل

 شایسته  و  آزاد محیطی  در  طبیعی  و  سالم  نحوبه
  به   باید  قوانین  در  و  کند  رشد  کرامت  با  همراه  و

  دیگری  امر  هر  از  بیش  کودك  اساسی  مصالح

 امور  به  کودك  حقوق   کنوانسیون  در.  شود  توجه
  عدم   مانند  اند؛کرده   تاکید  هاآن  بر   و  توجه  ای ویژه

 حق   کودکان،  عالیۀ   مصالح  رعایت   تبعیض،
  و   احترام  حق  همچنین   و  رشد  و  بقا   و  زندگی
  به   مربوط  مسائل  ترینمهم  از  که  کودکان  تکریم
 (140 همان،  پیوندی،) هستند کودکان حقوق

 اسالم در کودک حقوق پیشینه
 آن  تبع به   و  انسان  که  کرد  ظهور  عصری   در  اسالم

 را   باری خشونت   بسیار  دوران   کودکان
  العربجزیره  در   اسالم  ظهور.  گذراندندمی 

  تنها نه   جاهلیت،   عصر   مردم  که   بود  درحالی
  را  آنان  و  دانستندمی   ننگ  مایۀ  را  خود  دختران

  قرآن   آیات   برخی  از  بلکه  کردند،می  گور  به  زنده
  و   فقر  ترس  از  نیز  را  پسران  که   میاد  بدست 

  خداوند   چنانکه.  رساندندمی   قتل  به  تنگدستی
  و   نموده  اشاره  بدان  31  آیه  اسراء  سوره   در  متعال 

 وَاَل: »میکند  نهی  شان  فرزندان  قتل  از  را  افراد  از
  وَإِیاکُم   نَرْزُقُهُمْ  نَّحْنُ  إِمْالقٍ  خَشْیۀَ  أَوْالدَکُمْ  تَقْتُلُواْ

  تنگدستى   بیم  از  و(  کَبِیرًا  خِطْئًا  کَانَ  قَتْلَهُمْ   إنَّ
 شما  و  آنها  به  که  ماییم.  مکشید  را  خود  فرزندان

 همواره   آنان  کشتن   آرى،.  بخشیممى  روزى 
  و  علم  پیشرفت  با  اما  . است  بزرگ  خطایى

 و  اقتصادی   شرایط  به  توجه  با  و  تکنولوژی 
 از  ناشایست  اقدامات  گونهاین  همچنان  اجتماعی

  صورت  چین و هند چون کشورها از برخی سوی 
 از   کودك  آمدن  دنیابه   از  قبل  والدین.  گیردمی 

 بفهمند  اینکه  محضبه   و  شده  آگاه  جنین  جنس
  این .  برندمی   بین  از  را  آن  است،  دختر  آنها  فرزند
 المللی بین   قانون  هیچ  هنوز  که  دهدمی   نشان
  ندارد   وجود  کودکان  حقوق  از   حمایت  برای 

  زبان   از  گیری بهره   (.82-81  ، 1387  بهشتی، )
  وی،   حقوق  آن  تبع  به  و  کودك  شناخت  در  وحی
 با  انسان  آنچه  از   تری گسترده  بسیار  اندازچشم
. دهدمی  قرار  ما  فراروی   دهدمی  تشخیص  عقل

  که   است  خدایی  امور،  همه  محور  مسئله  این  در
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نیازهای   وجودی   زوایای   از  و  آفرید  را  انسان  و 
  و   انسان.  دارد  کامل  احاطۀ  هاآن  بر  و  آگاهی   بشر،

. دارد  ایویژه  اهمیت  اسالم  شریعت  در  وی   حقوق
  مهم   اهداف  از  او   کرامت  به  توجه  و  انسان  حقوق
 شروع  عنوانبه  کودکی.  آیدمی  شماربه  اسالم
  دوران   تریناساسی  و  ترینمهم   از  انسان،  حیات
  توجه   جالب  نکته.  آیدمی  حساببه   بشر  زندگی

  کند،می   مطرح  قرآن  که  را  حقوقی  است  این  دیگر
  حقوق   نقض  فرض  بدون  موارد  از  بسیاری   در

 هرگونه  اینکه  از   قبل  قرآن  که  معنابدین   است؛
  این   و  است   نموده  مطرح   را  آنها   دهد،   رخ  نقضی

  حقوق   اما  است،   آن  بودن  الهی  های ویژگی  از
  در   مخصوصاً   و  بشری   حقوق  نظام   در  کودك

  از   زیادی   موارد  که   شد   مطرح   زمانی  کنوانسیون
  امر   این.  شد  دیده  جهان  در  کودکان  حقوق  نقض 
  قوانین   به  نسبت  قرآن   کمال  و  سبقت  از  نشان
 . دارد کودك  حقوق کنوانسیون جمله از بشری 
 کریم   قرآن  در کودک   حقوق
  الهی   قوانین  به  کلی،  بندی تقسیم   یک  در  قوانین

 دلیلبه  بشری   قوانین.  شوندمی   تقسیم  بشری   و
  الزم  جامعیت  از  انسان،   کامل  شناخت  عدم

  روحی   ابعاد  همه  به  تواندنمی  و  نیست  برخوردار
  همین به   باشد؛   داشته  را  الزم  توجه  انسان  روانی  و

 تحول  و  تغییر  حال   در  غالباً  حقوق  این  سبب، 
  انسانی  حقوق  تعیین  در  آراء  تغییر  لذا  باشند؛می 

 تردید  بسیار  بشری   قوانین  به  پایبندی   و  التزام  و
 برای   ریزی برنامه   هرگونه   که  آنجا  از  .است   آمیز

  و   ابعاد  از  جامع  شناخت  مستلزم  انسان
  وحی  مدد  به  جز  امر  این  و  اوست  های پیچیدگی 

  و  هابندی   صورت   همه  شود، نمی  میسر
.  نارساست   و  ناقص  وحی  جهان  از  فارغ  های تدوین
 یخْلُقُ  أَفَمَن: )فرمایدمی   بارهاین  در  متعال  خداوند

)تَذَکَّرُونَ  أَفَلَا  لَّایخْلُقُ  کَمَن  آیا  و»  ؛(17  / نحل( 
  که   است  کسى  چونهم   آفریند،مى   کهکسى
!«. شوید؟نمى   متذکّر  و(  غافلید)  آیا!  آفریند؟نمى

)فرمایدمی   دیگر  ای آیه  در  و   إِلَى   یهْدِی   أَفَمَن: 
 یهْدَى   أَن  إِلَّا  یهِدِّی   لَا   مَن أَمْ  یتَّبَعَ  أَن  أَحَقُّ  الْحَقِّ

) تَحْکُمُون  کَیفَ  لَکُمْ  فَمَا   آیا   و»  ؛(35  /یونس( 
 ترشایسته   کندمى  نمایىراه  حق  سوى به   کهکسى
  یابد، نمى  راه  کهکسى  یا  شود،  پیروى   که  است
  شده،   چه  را  شما  پس !  شود؟  نمایىراه   کهآن  مگر

 کودك  حقوق  مورد   در.  «کنید؟مى  داورى   چگونه
 متعددی   های بندی تقسیم   یقرآن  های آموزه  در

  کلی  بندی جمع  یک  در  که  است   شده  ارائه
  تقسیم   معنوی   و  مادی   دسته  دو  به  را  آنها  توانمی 
 .کرد

 :قرآننظر مادی کودک از  حقوق
  و   گذاری نام   حق  خوارگی،  شیر  حق  حیات،  حق
 از   فرزندان  آتیه  تأمین  و  مالی  حقوق  نیکو،  نام

 . است مادی  حقوق
 فرزندکُشی  از منع  و  حیات   الف. حق

  کودك،   منافع  از   جانبه  همه  حمایت  برای   اسالم
پیش    حتی.  است  کرده  مقرر  دستوراتی  و  تکالیف

  مدنی   حقوق  نیز  حمل  دوران  برای   کودك  تولد  از
  این   در  و  است  کرده  مقرر  حمایتی  قواعدی   و

  به   بلکه  کرده،  حمایت  کودکان  از  تنهانه  دوران
. است  کرده  توجه  کامالً  کودك  تبع به  نیز  مادران

  برای   وصیت  جواز  آن،  از  حمایت  و  حیات  حق
  اجرای  تأخیر  و  مورّث  از  حمل  بردن   ارث  حمل،

  و   ضرر  ایجاد   بیم   دلیل  به  حامله،  زن  مجازات
  یکی.  هستند  حقوق  این  جمله   از  حمل،  به  صدمه

  متأسفانه   و  دارد  سابقه  تاریخ  در  که  قتل  انواع  از
  یافته،شکل   تغییر  اگرچه  است،  رایج  نیز  امروز

 برای   گاهی  و  ننگ  برای   گاهی  است،   فرزندکشی
  دهند، می   و  دادندمی  انجام  را  جنایت  این  فقر

  و   برخاسته  مبارزه  به  نیز  زشت  پدیده  این  با  قرآن
  قُلْ»  :است  کرده  ممنوع  و  محکوم  را  عمل  این

  شَیئًا   بِهِ  تُشْرِکُواْ  أَالَّ  عَلَیکُمْ   رَبُّکُمْ  حَرَّمَ  مَا  أَتْلُ  تَعَالَوْاْ
  إمْالَقٍ   مِّنْ  أَوْاَلدَکُم  تَقْتُلُواْ  وَاَل  إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَینِ

 ظَهَرَ  مَا  الْفَوَاحِشَ  تَقْرَبُواْ  وَاَل  وَإِیاهُمْ  نَرْزُقُکُمْ  نَّحْنُ
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  إِالَّ   اللّهُ  حَرَّمَ  الَّتِی  النَّفْسَ  تَقْتُلُواْ  وَاَل  وَمَابَطَنَ   مِنْهَا 

 «تَعْقِلُونَ  لَعَلَّکُمْ  بِهِ  وَصَّاکُمْ  ذَلِکُمْ  بِالْحَقِّ
  محرمات   بیان  پی  در  که  آیه  این «  151/انعام»

 به  احسان   امر  و   شرك  از  نهی  از  پس  است،  الهی
 آن  و  آورده  میانبه   سخن   فرزندکشی  از  والدین،

 که   آیدمى  بر  آیات  این  از  .است  کرده  تحریم  را
  را   خویش  دختران  تنهانه  جاهلى  دوران  هاى عرب

 کردندمى   گور  به  زنده  غلط  هاى تعصب  خاطربه
  آن   جامعه  در  بزرگى   سرمایه  که  را  پسران  بلکه
  تنگدستى   و  فقر  ترس  از  نیز  شد،مى  محسوب  روز
 به  را  آنها  آیه  این  در  خداوند  رسانیدندمى   قتل  به

 ترین ضعیف   که  پروردگار  نعمت  گسترده  خوان
 از  و  داده  توجه  برند مى  روزى   آن  از  نیز  موجودات

  عمل   این  تاسف  نهایت  با  .داردمى  باز  کار  این
  تکرار   دیگرى   شکل  در  ما   زمان  و  عصر  در  جاهلى

  غذائى   مواد  احتمالى  کمبود  عنوانبه   و  شود،مى 
  از   جنینى   عالم  در  گناهبى   کودکان  زمین،  روى 

  براى امروز گرچه  .رسندمى  قتل به کورتاژ طریق
 ذکر   نیز  دیگرى   اساسبى   دالئل  جنین  سقط

 غذائى  مواد  کمبود  و  فقر  مساله  ولى  کنند،مى 
  مسائل   و  هااین  .است  آن  عمده  دالئل  از  یکى

  عصر  که  دهدمى   نشان  آن،  به   شبیه  دیگرى 
  تکرار   دیگرى   شکلبه   ما  زمان  در  جاهلیت

  در   حتى((  بیستم  قرن  جاهلیت))  و  شودمى 
 جاهلیت  از  ترگسترده  و  ترناكوحشت  جهانى

  ، 6ج   ، 1371شیرازی،    مکارم )  است  اسالم  از  قبل
 .  (33ص
 تغذیه و شیرخوارگی  حق  ب.
 ادامۀ  کودك  برای   مسئله  ترینمهم   تولد،  از  بعد

  موقعیتی،   چنین  در  که  است  بدیهی  و  است   حیات
 مادر .  ندارد  را  خود  از  حفاظت  توان   کودك
شیر  است  کودك  به  فرد   تریننزدیک   مادر   و 
. است  شیرخوارگی  دوران  در  وی   برای   غذا  بهترین

  به (  ع)  معصومان  تعالیم  و  دینی  های آموزه  در
 برترین  عنوانبه   مادر،   شیر  از  کودك  مندی بهره 

.  است  شده  سفارش  تولد،  زمان  از  تغذیه  نوع
  و  دویست ى آیه در کریم قرآن در متعال  خداوند

 پدر  و  کودك  حقوق   به  بقره  ى سوره   سوم  و  سى
  کند مى   اشاره  او  به  دادن  شیر  قوانین  و  مادرش  و
  حَوْلَینِ   أَوْلَادَهُنَّ  یرْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ: »فرمایدمى   و

  لَهُ   الْمَوْلُودِوَعَلَی  الرَّضَاعَۀَ  یتِمَّ  أَن  أَرَادَ  لِمَنْ  کَامِلَینِ 
  إِلَّا   نَفْسٌ  تُکَلَّفُ  لَا  بِالْمَعْرُوفِ  وَکِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ
  بِوَلَدِهِ  لَهُ  مَوْلُودٌ  وَلَا  بِوَلَدِهَا  وَالِدَۀٌ  تُضَارَّ  لَا  وُسْعَهَا
 تَرَاضٍ  عَن  فِصَالًا  أَرَادَا  فَإِنْ   ذلِکَ  مِثْلُ  الْوَارِثِ  وَعَلَى
 أَن  أَرَدْتُّمْ  وَإِنْ  عَلَیهِمَا  جُنَاحَ  فَلَا  وَتَشَاوُرٍ  مِنْهُمَا

 مَا  سَلَّمْتُمْ  إِذَا  عَلَیکُمْ  جُنَاحَ  فَلَا  أَوْلَادَکُمْ  تَسْتَرْضِعُوا
 بِمَا   اللّهَ   أَنَّ  وَاعْلَمُوا  اللّهَ  وَاتَّقُوا  بِالْمَعْرُوفِ  آتَیتُمْ

  سال  دو را فرزندانشان مادران، و) «بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ
  که   است   کسى  براى (  این. )دهندمى   شیر   کامل، 

 و .  رساند  اتمام  به  را  دادن  شیر[  دوران]  بخواهد
 است  الزم  شده،  متولّد  برایش  نوزاد  که  کسآن  بر

 طوره ب  را  آنان  پوشاك  و  ان(  مادر)  آن  خوراك
[. آورد  فراهم  دادن   شیر  دوران  در]  پسندیده

 تکلیف  توانائیش،   اندازه  به  جز   کس،هیچ
  فرزندش  واسطهبه  مادرى   هیچ.  شودنمى

 کهکسى  نه  و  ؛ (نرساند  زیان  او  به  و)  ضررنبیند
 ضرر)  فرزندش  واسطهبه   شده  متولد  برایش  فرزند
 این  مانند   وارث  بر   و(  رساند  زیان  او  به  و  ببیند

  و   رضایت  با  دو،  آن  اگر  و.  است(  واجب  احکام)
  از[  زودتر  را  کودك]   بخواهند  یکدیگر،   مشورت

.  نیست   دو  آن  بر  گناهى   هیچ  پس  بازگیرند،  شیر
  بگیرید،   خود  فرزندان  براى   اى دایه  خواستید  اگر  و

 کههنگامى   نیست؛  شما  بر  گناهى  هیچ  پس
. بپردازید  پسندیده  طورهب  ایدداده(  وعده)   راآنچه

  و   کنید؛  حفظ  خدا[  عذاب]  از[  را  خودتان]  و
.  (بیناست  دهید،مى  انجام  آنچه  به   خدا،  که  بدانید
  نه )  است  آمده  اخبارى  صورتبه  «یرضعن»  تعبیر

  حال  ظریفى،  ىگونه به  که(  دستورى   و  انشایى
  دو   فرزندانشان»  به  که  کندمى   بیان  را  مادران

  بیان  ى شیوه   این  و  ،«دهندمى   شیر   کامل   سال
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 شیر   به  مادران  توجه  در  ترى بیش   روانى  تأثیر
  مختلفى   دستورات  فوق  ى آیه  در(  1  .دارد  دادن

 حقوق  به  و  آمده  نوزادان   دادن  شیر  درباره
  زمینه   این  در  پدر   و  فرزند   و  مادر  که   گوناگونى 

 در  را  آنها  توانمى   که  است  شده  اشاره  دارند،
 دو  در  دادن  شیر  حق(  الف  .کرد  بیان  بخش  هفت
 که این   با.  است  مادر  مخصوص  شیرخوارگى  سال

  از   امّا  است  پدر  ى برعهده   کودکان  سرپرستى 
 مدّت   این  در  نوزاد  جان  و  جسم  ىتغذیه  که  جاآن
 دارد،  ناگسستنى  پیوندى   مادر  عواطف  و  شیر  با

  شده  واگذار  مادر  به  سرپرستى   و  دارى نگه   حقّ
 حال  و  مادر  عواطف  رعایت  خاطربه  این  و  است؛

 حَوْلَینِ أَوْالدَهُنَّ یرْضِعْنَ الْوالِداتُ وَ) است کودك
  کامل، (  رضاعۀ)  شیرخوارگى  دوران(  ب  (.کامِلَینِ 

  و  است  ماه  21  آن  کامل  غیر  ى دوره  و  سال  دو
 ضمیمه  از  است،  آمده  روایات  در  که  مطلب  این

 احقاف  ى سوره   15  ى آیه  و  فوق  ى آیه  کردن
  و   باردارى »  :فرمایدمى  آنجا  در.  شودمى   استفاده

 جااین  در  و.«  است   ماه  30  کودك  گرفتن   شیر  از
 تمام  سال  دو  را  خود  فرزندان  مادران: »فرمایدمى 

 بخواهد  که  است  کسى  براى (  این. )دهندمى   شیر
  أَنْ  أَرادَ لِمَنْ( )کند  تکمیل را شیرخوارگى دوران

  نیست   الزم  که  شودمى   معلوم  پس  (.الرَّضاعَۀَ  یتِمَّ
  حق   مادران  و  باشد  سال  دو  حتماً  دادن  شیر  مدّت
 او  سالمت   رعایت  و  نوزاد  وضع  به   توجه  با  دارند

 از  لزوم،  مورد  در  حتى   و  دهند   تقلیل  را  مدّت  این
  مادر   زندگى   ى هزینه(  ج  . کنند  ترکم   نیز   ماه  21
 ىبرعهده  دادن  شیر  دوران  در  لباس  و  غذا  نظر  از

 آسوده  خاطرى   با  بتواند  مادر  تا  است   نوزاد  پدر
  گرفته   طالق  زن  چنانچه  و  دهد  شیر  را  فرزندش

)است  جارى  حکم  همین  نیز،  باشد  عَلَى  وَ. 
( د  (.بِالْمَعْرُوفِ  کِسْوَتُهُنَّ   وَ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ

 خویش  اختالفات  با  نباید  مادر  و   پدر  از  یکهیچ
  و  کنند  قربانى  را  خود  کودك  سرنوشت 

 و  روح  به  ناپذیرى جبران  هاى ضربه  وسیلهبدین 

  بِوَلَدِها  والِدَۀٌ  تُضَارَّ  ال )  سازند  وارد  نوزاد  و   خود  روان
  دارىنگه  در  را  مادر  حق  پدر،  (.بِوَلَدِهِ  لَهُ  مَوْلُودٌ  ال   وَ

 سوء  حق  این  از  نیز  مادر  و  نکند  مالپاى   کودك
 شیردادن  از  جویى بهانه   با  و  نکند  استفاده

  فرزندش   دیدار  از  را  مرد  یا  و  نکند  خوددارى 
اقتصادى   روانى  ى ضربه   او  به  و  نسازد  محروم  و 

  دار عهده   باید  او  وارثان   پدر،  مرگ  از  بعد(  هـ  .نزند
 دورانى  در  را  مادر  احتیاجات  و  شوند   وظیفه  این
  عَلَى   وَ)  کنند  تأمین   دهدمى   شیر  کودك  به   که

 شیر  حقّ  از  تواننمى   هرگز(  و  (.ذلِکَ  مِثْلُ  الْوارِثِ
 مگر   کرد،  جلوگیرى   مادر  سرپرستى  و  دادن
 او  براى   مانعى  یا  و  ورزد  امتناع  خودش   کهاین

  و   دارى نگه   توانمى   صورت  این  در  که   آید،  پیش
  کرد  واگذار  مناسبى  ى دایه  به  را  کودك   دادن  شیر

 گذاشت  او  ى عهدهبه  را  دادن  شیر  از  قسمتى  یا  و
  شیرگرفتن   از  زمان (  ز  .باشد  مادر  براى   کمکى  تا

 این.  دارد  بستگى   مادر  و  پدر   تصمیم  به  کودك،
 با  و  کودك  جسمى  وضع  به  توجه  با  زمان

 شود؛مى   تعیین  مادر  و  پدر  توافق  و  فکرى هم
  عمل  هم  رضایت  و  مشورت  با  آنان  یعنى

  فرزند   که   کسى)  «له  مولود»  تعبیر(  2  .نمایندمى 
  است آمده نوزاد پدر مورد در( یافته تولد او براى 

  نشده   استفاده (  پدر)  «اب»  متعارف  ى واژه  از  و
 انجام   راه  در  را  پدر  عواطف  تعبیر  این  گویا.  است

 مادر  ى هزینه  اگر  که   کندمى   تحریک  وظیفه
 فرزند  خاطربه   شده،  گذاشته  پدر  ى عهده به   طفل

  پس .  بیگانه  فرد  یک  نه  اوست،  دل  ى میوه  و  او
 جمله  آن  از  و  تربیت  لوازم  و  زندگى  مصالح  ناگزیر

 شیر  را   او  که  مادرى   نفقه،  و  پوشاك  و  خوراك 
 مادر  عهدهه ب  هماین  و  است،  او  عهده   به  دهدمى 
  نکند،   آزار  و  نزند،  ضرر  را  فرزند  پدر  که  است  او

  . است  شده  متولد  پدرش  براى   فرزند  اینکه  براى 
 دهدمى   نشان  فوق  ى آیه  در  «معروف»  تعبیر(  3

  و  متعارف  حدود  در   باید  مادر  غذاى   و  لباس  که
 نه  یعنى  شود،  تأمین  او  حال  ى شایسته
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  ىواژه  تکرار.  گردد  اسراف  نه  و  شود   گیرى سخت 

  عنصر  نیکویى،   وجه  به   آیه،  این  در  «معروف»
 حقوق  مراعات  هاى شاخص  در  را  زمان  و  عرف

  بر   هاانسان  تکلیف(  4  .کند مى  وارد  خانوادگى
  نباید   و  آنهاست  توانایى  ى اندازه  به  و   قدرت  اساس

. شود  وارد  فشار  کودك  پدر   به  اقتصادى   نظر  از
  است؛   اسالمى   احکام  در  اساسى   اصل  یک  این

 که  ندارد  وجود  اسالم  در  قانونى  هیچ  بنابراین
  تُکَلَّفُ   ال )  بخواهد  او  از  فرد  توان  از  بیش  کارى 
 در  دایه  و  مادر  حقوق   باید(  5  (. وُسْعَها  إِلَّا   نَفْسٌ 
  از   یکى  این  و  شود  پرداخت  دادن   شیر  برابر

 اسالم   در  زنان  حقوق  رعایت  هاى جلوه  زیباترین
  متوجه  مشابه،   آیات  و  آیه  این  از(  6  .است

 ى همه  براى   که  شویممى   اسالم  احکام  جامعیت
  هجرت،   تا  نوزادى  دوران  از  انسان،  زندگى  مراحل
 است   کرده  ریزىبرنامه   فرهنگ،  و  جهاد

 شیرازی،  مکارم  ؛ 360  /2  /1360  طباطبایی،)
  1389  اصفهانی،  ؛ رضایی191  - 186  /1371/2

/2 /219- 222 .) 
 آیه  علمی ابعاد
  آیه   در  که  علمی  اشاراتی  و  ابعاد  جهت  از  فوق  آیه

  بر  را  انسانی   هر   اعجاب  است  شده   مطرح
  ایرشته میان   بررسی  قابلیت  همگی  و  انگیزدمی 
  حقوق   به  حقوقی  بُعد  در  :جمله  از  دارند؛  را

 در.  است  کرده  اشاره  دایه  و  مادر  و  پدر  کودك،
  حقوقی   نظام  از   الگوگیری   بدون  پزشکی،  بُعد

  را   دوسال   طول  در  مادر  با شیر  تغذیه   لزوم  دیگر
 از  مسأله  اهمیت  از  نشان  که  است   کرده  بیان

 با   را  قرآن  قانون  این  اگر  حال.  دارد  قرآن  دیدگاه
  در  نماییم  مقایسه  امروزی   دانشمندان  دیدگاه

  که   گویندمی   را  مطلبی   همان  آنان   که   یابیممی 
  است   فرموده  بیان  پیش  قرن  چهارده  کریم  قرآن

(www.kaheel7.com).  ثابت   علمی  تحقیقات  
  غذا   بهترین  کلی  طوربه   مادر  شیر  که   است  کرده
  بدن   در  مضر  های باکتری   مقدار  است،  طفل  برای 

  برابر ده   شوندمی  تغذیه  مادر  شیر  با  که  اطفالی
 تغذیه  گاو  شیر  با  که  است  اطفالی  از  کمتر

 .شوندمی 
 )www.naturalchild.org/guest/leslie_burby.htm ( 

  با   که   کودکانی   در  سرطان  بروز  میزان  همچنین
  از  کمتر  برابر  هشت   شوندمی   تغذیه   مادر  شیر

.  شوندمی   تغذیه  گاو  شیر   با   که  است   کودکانی 
  آسم   حساسیت،   بروز  از  جلوگیری   باعث  مادر  شیر

. گرددمی ...    و  ریه  التهاب  گوش،  التهاب  و
(www.momsandpopsproject.org/benefits.php  ) 

  از  کمتر  نیز  مادر  خود  برای   شیردهی   منافع 
 که   دهدمی   نشان  تحقیقات.  نیست  کودك
  شیر   که   زنانی   در  رحم  سرطان  و  سینه   سرطان

  زنانی   در  آن  میزان   از  ترپایین   بسیار  دهندمی 
 در  دیگر،  جهت  از  اند.نداده   شیر  هرگز  که  است
  چنین هم  و  جهانی  بهداشت  مرکز  که  ای بیانیه 

 منتشر  شیردهی  زمانمدت   درمورد  یونیسف
  کامل   سال  دو  زمان  مدت  صراحت  به  است  کرده

 معرفی   کودکان  به  شیردهی  برای   مدت  بهترین  را
 Complementary feeding, Report of the)  .است   نموده

global consultation, Geneva, 10-13  December 

  تا  کودك  بدن  که   دهدمی   نشان  تحقیقات  .(2001
 مقاوم   هابیماری   برابر  در  هنوز  سالگی  دو  پایان
 دوران   این  در  وی   حامی  بهترین  و  است  نشده
  ضروری  نیازهای   برخی  چنینهم.  است   مادر  شیر
  تامین   مادر  شیر  طریق  از  تنها  و   تنها  طفل  بدن
 عالوه، به(  breastmilk/benefits.asp)  .گرددمی 

  که   است   مطلب  این  دهندهنشان   تحقیقات
  چهار   و   بیست  که   زنانی  میان  در  تخمدان  سرطان

.  یابدمی   کاهش  سومیک  تا  دهندمی   شیر  ماه
(Obstet Gynecol1994Nov; 84(5): 760 -  

  کریم  قرآن  که  است  مطلبی  همان   این(  764
  حقوقی   نظام  از  الگوگیری   بدون  قبل  سال  1400
  خود   این  که  است  داشته  تصریح  آنان  به  دیگر
  قرآن   تشریعی  اعجاز  بر  دلیل  ترینمهم   تواندمی 
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 گذارپایه  اولین  و  آید  شماربه   تربیت   حوزه  در

.  باشد   کودك  حقوق  قوانین 
(www.iranmania.com)  .به  اقتصادی   بُعد  در 

  روابط   تنظیم  و   دایه  و  کودك  مادر،  هزینه
  زمینه   این  در  عرف  تأثیر   نیز  و  پدر  با   آنها   اقتصادی 

  مشاوره   به  تربیتی  بُعد   در  .است  کرده  اشاره
 اصل  کودك،  به   نرساندن  زیان  لزوم  والدین،
 عدم   و  خانوادگی  مسائل  در   مادر  و  پدر  رضایت
  بُعد   در  .است  کرده  اشاره  تکالیف   تحمیل

 با)  مادر  و  پدر  عاطفی  تحریک  به  اختینشروان
 رعایت (  والده  و   له  مولد  بولده،  مانند  تعابیری 
 و  کودك  سرپرستی  به  عالقه  در   مارد  عواطف

 اشاره  خانواده در روانی فشار رفع و آرامش  ایجاد
 و  نظارت  کنترل،  مدیریتی،  بُعد   در  .کندمی 

 مدیریت   زین  و  درخانواده  کودك  تغذیه  مدیریت
  به  فقهی  بُعد در . است پرداخته خانواده اقتصادی 
 مکان   و  زمان  تأثیر  و  نفقه،  ارث،  رضاع،  مباحث

  در  .است  کرده  اشاره احکام موضوعات در( عرف)
 و  توان  اندازهبه  تکلیف  قاعده  به  فقهی  قواعد  بُعد

 بُعد  در  .پردازدمی   دیگران  به  ضرر   عدم  قاعده
 و  خانواده  نهاد  عرف،  مسئله  به  اجتماعی

 رضایی)  است  کرده   اشاره  اختالف  رفع  های شیوه 
 آیاتی  نبود،   اگر.  ( 424  - 421  ، 1392  اصفهانی،

 جرأت  به  کودك،  حقوق  تشریع  در  دیگری 
 در   و  تنهایی به  فوق  شریفه  ی آیه  گفت  توانمی 
  نیز   و  کودك  حقوق  ابعاد  تمام  به   کالن  نگاه  یک

  و  تشریع را آن و پرداخته کودك و والدین روابط
  پیشینه  بحث   در   چراکه.  است  نموده  ریزی پایه

 نتیجه   این  به  بررسی  از  پس  کودك  حقوق
  حتی   حقوقی  نظامی  هیچ  در   که  رسیدیم

 آخرین  شالودۀ  که  کودك  حقوق  کنوانسیون
 یکم   و  بیست  قرن  انسان  فکری   های تالش

  نقص  دارای   کودك  حقوق  تبیین  در  باشدمی 
 منحصر  ی شیوه   با  فوق  آیه  در  کریم  قرآن  است.

  و   والدین  روابط  قوانین  تنظیم  به  خودش  به

 ابتکار  این  با  و  پرداخته  ابعادش  همه  در  کودك
 این   که  است  نموده   ریزی پایه  را   کودك  حقوق
  تربیت   حوزه  در   قرآن  تشریعی  اعجاز  نوعی

 است  این  دیگر  توجه  جالب  نکته.  آیدمی   شماربه
  از  بسیاری  در کند، می  مطرح  قرآن که  را حقوقی

 معنا بدین   است؛  حقوق   نقض  فرض  بدون  موارد
  دهد،   رخ  نقضی   هرگونه  اینکه  از   قبل  قرآن  که

  هایویژگی  از  این  و  است  نموده  مطرح  را  آنها
 نظام  در  کودك  حقوق  اما  است،  آن  بودن  الهی

  زمانی   کنوانسیون  در  مخصوصاً  و   بشری   حقوق
  حقوق   نقض  از   زیادی   موارد  که  شد  مطرح

 از   نشان  امر  این.  شد  دیده  جهان  در  کودکان
 از  بشری   قوانین  به  نسبت  قرآن  کمال  و  سبقت
  بنابراین، .  دارد  کودك  حقوق  کنوانسیون  جمله

  بشر   حقوق  مجریان  و  گذارانقانون  است  ضروری 
  صرفاً  انسانی،  حقوق احقاق و عدالت برپایی برای 

  مبین   دین  در  آنها  ترینجامع   که  الهی  قوانین  به
 از   قرآن.  جویند  تمسک  است،   آمده  قرآن  و  اسالم

  عهدۀ   بر  سنگینی  وظایف  انسان،  کودك  ابتدای 
  گذاشته   حکومت  عهده   بر  ادامه  در  و   او  مادر  و  پدر

 تحویل  ثمربخش  و  مفید  سالم،  انسانی  تا  است
  هیچ  بیستم  قرن  تا  کهحالی  در  گردد،  اجتماع

 کودکان  برای   المللی بین   سطح  در  مدونی  قانون
 (.  318ص ،1384 امینی،) است نشده  نوشته

 نیکو  نام  و نامگذاری حق  ج.
 هایسفارش   شرعی،  و  دینی  های آموزه  در

. دارد  وجود  نیکو  و  مناسب  نام  انتخاب  به  بسیاری 
  انتخاب  موضوع  به  خاصی  باب  حدیثی   منابع  در
.  است   یافته  اختصاص  کودکان  برای   مناسب  نام

 های وصیت  در  اسالم  گرامی  پیامبر  نمونه  عنوانهب
  بر   فرزند  حق  یاعلی»  :فرمود(  ع) علی  امام  به  خود

 او  برای   زیبا  و  نیکو  نامی  که  است  این  پدرش
 .( 387 /21ق/ 1409 عاملی، حُرّ...« ) و برگزیند

 
 



 

704 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 نسب( ) خانوادگی هویت  از برخورداری حق د.

 بسیاری   اهمیت  طفل  برای   که  حقوقی  از  یکی
  قرابت   شود،می  بار  آن  بر  فراوانی  آثار  و  دارد

 آنها  دامان  در  کودك  که  است(  نسب)  خانوادگی
  نسب،   داشتن  در  کودك  حق.  است   شده   متولد 
  برخورداری  و  مادر  و  پدر   داشتن  حق  همان  یعنی

  به  مربوط   حقوق  از  بسیاری .  آنان  های حمایت  از
 سایۀ   در  ارث،  و   نفقه  و  حضانت،  مانند  کودکان،

 و   پذیرتأمین   سهولتبه  مشخص،  نسب  داشتن
 کریم  قرآن  در  خداوند  .است  آمدنی   دستبه

  قرار   نسب  رابطۀ  در  را  انسان  استقامت  و  استورای 
  فَجَعَلَهُ   بَشَرًا  الْمَاء  مِنَ  خَلَقَ  الَّذِی   وَهُوَ: »است  داده
  و(  54  فرقان،)  «قَدِیرًا  رَبُّکَ  وَکَانَ  وَصِهْرًا  نَسَبًا

  داراى]  را  او   و  آفرید  بشرى   آب،  از  که  کسى  اوست
 و   داد،  قرار  دامادى   و  نَسَبى[  خویشاوندِى

  نسب   از  منظور.  تواناست  همواره  تو  پروردگار
  و   زاد  طریق  از  هاانسان  میان  در  که  است   پیوندى 

  یا   فرزند   و  پدر  ارتباط   مانند  آید،مى  وجودبه   ولد
 اصل   در  که  صهر  از  منظور  اما  یکدیگر،  به  برادران

 این   از  که   است  پیوندهائى   است،  داماد  معنى به
  پیوند  مانند  شود،مى   برقرار  طایفه  دو  میان  طریق
 چیزىهمان  دو،این  و  همسرش،  نزدیکان  با   انسان
 به  تعبیر  آن  از  نکاح  مباحث  در  فقهاء  که  است
  / 15/  1360  طباطبایی،)  کنندمى  سبب  و  نسب
  مهم   بسیار  نقشی  خانواده  اسالم،  حقوق  در.  (317

 و   ویژه  مقررات  دارای   رواین  از  دارد؛  حیاتی  و
 چه  و  جسمی  نظر  از  چه  کودکان،  تا  است   دقیقی 

 جامعه  به  موفق  و  سالم  تربیتی،  و  روحی  نظر  از
 . شوند  عرضه
 :  معنوی حقوق

  و   معنوی   حقوق  کودك  حقوق  ترین مهم   از  یکی
  حق   ترینمهم   عبارتیبه   اوست  اخروی   حیات
 بشری  حقوق  های نظام   متأسفانه  که  است  انسانی

 نپرداخته  بدان  کودك  حقوق  کنوانسیون  در  نیز  و
.  است  بسیار  زمینه  این  در  کریم  قرآن  آیات.  است

  خط  و  اخروی   حیات  به  توجه  آیات  این  تمامی  در
 از  و  شده  نهاده  والدین  عهده  بر  صحیح  فکری 
 . است شده شمرده کودك حقوق
 صحیح   فکری خط و دین به  توجه الف.
  133  و  132  آیات  ذیل  بقره   سوره  در  کریم  قرآن
 وَوَصَّى: »  فرمایدمی  و  است  نموده  توجه  مهم  بدان

  اصْطَفَى  اللّهَ  إِنَّ  بَنِی  یا  وَیعْقُوبُ  بَنِیهِ  إِبْرَاهِیمُ  بِهَا
  کُنْتُمْ   أَمْ  مُسْلِمُون  وَأَنْتُم  إِلِّا  تَمُوتُنَّ  فَلَا  الدِّینَ  لَکُمُ

  مَا   لِبَنِیهِ  قَالَ  إِذْ   المَوْتُ  یعْقُوبَ  حَضَرَ  إِذْ  شُهَداءَ
 آبَائِکَ  وَإِلهَ  إِلهَکَ  نَعْبُدُ  قَالُوا  بَعْدِی   مِنْ  تَعْبُدُونَ
 لَهُ  وَنَحْنُ  وَاحِداً  إِلهاً  وَإِسْحقَ  وَإِسْمعِیلَ  إِبْرَاهِیمَ

 واپسین  در)  یعقوب  و  ابراهیم  و»  «مُسْلِمُون
  وصیت   آیین  این  به  را  خود  فرزندان(  عمر  لحظات
  فرزندان :( »گفتند  خویش  فرزندان  به  و)  کردند

  برگزیده   شما  براى   را  پاك  آیین  این  خداوند!  من
  برابر   در  تسلیم]  اسالم  آیین   به  جز  شما   و  است

  مرگ   کههنگامى   آیا.  نروید  دنیا  از[  خدا  فرمان
  هنگام آن  در  بودید؟  حاضر  شما  رسید،  فرا   یعقوب

 چیزچه   من،  از  پس: »گفت   خود  فرزندان  به  که
»گفتند  « پرستید؟مى  را  خداى  و  تو،  خداى : 

 خداوند  اسحاق،  و  اسماعیل  و  ابراهیم  پدرانت،
  با   قرآن  . «هستیم  تسلیم  او  برابر  در  ما  و  را،  یکتا
  حقیقت   این  خواهدمى   گویا  ابراهیم  وصیت  نقل 

 امروز  مسئول   تنها  هاانسان  شما  که  کند  بازگو  را
  نیز  آنها   آینده   مسئول   نیستید،  فرزندانتان

 جهان   از  بستن  چشم  هنگامبه  تنها  باشیدمى 
  مرگتان   از  بعد  فرزندانتان  مادى   زندگى  نگران

.  باشید  نیز  آنها  معنوى   زندگى   فکربه   نباشید، 
  که   کرد  وصیتى  چنین  ابراهیم   تنها نه

 نیاى   از  را  روش  همین   نیز  یعقوب  اشفرزندزاده
  عمر،   دم  بازپسین  در  و  نمود  اقتباس  ابراهیم  خود

  و   پیروزى   رمز  که  کرد  گوشزد  فرزندانش  به
 در  تسلیم)  کوتاه  جمله  یک  در  سعادت  و  موفقیت

شیرازی،   مکارم)  شودمى   خالصه(  حق  برابر
1371  /1/ 462 .) 
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 (تعلیم ) آموزش  بر کودک حق  ب.

 دنیای   در  کودك  حقوق  مباحث  ترینمهم  از  یکی
 در.  است  کودکان  آموزش  و  تعلیم  مسئلۀ  امروز،

  اندوزیدانش  و  آموزی علم   بر  دینی  دستورات
 بسیار   کودکی  دوران  ابتدایی  سنین  از  کودکان

  وسعت   این  به  موضوعی  هیچبه   شاید  و  شده  تأکید
 »العِلْمُ(  ع)  علی  امام  تعبیر   به .  باشد   نشده  توجه

  ، 1403الحَجَرِ« )مجلسی،    فی   کالنَّقْشِ  الصِّغَرِ  فی
 کودکی  دوران   در  یادگیری   و  علم  (؛224  /1

  آیاتی  در.  است(  ماندگار)  سنگ  روی   نقش  همانند
  الهی،   انبیای   رسالت   هدف   نیز  کریم  قرآن  از

  عَلَى   اللَّهُ  مَنَّ   لَقَدْ: »است  شده   ذکر  تعلیم  و  تزکیه
 یتْلُوا  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  رَسُواًل  فِیهِمْ  بَعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِینَ

 الْحِکْمَۀَ  وَ  الْکِتابَ  یعَلِّمُهُمُ  وَ  یزَکِّیهِمْ  وَ  آیاتِهِ  عَلَیهِمْ
 عمران،  آل)  «مُبِینٍ  ضَاللٍ  لَفِی  قَبْلُ  مِنْ  کانُوا  إِنْ  وَ

  نعمت )  گذارد  منت   مؤمنان  بر  خداوند(  164
 پیامبرى   آنها  میان  در  که   هنگامى(  بخشید  بزرگى

  آنها   بر  را  او  آیات  که  برانگیخت  خودشان  جنس  از
  اگرچه  بیاموزد  آنها  به   حکمت  و   کتاب  و  بخواند
 . بودند آشکار گمراهى در آن از پیش
 ( صحیح  تربیت ) پرورش بر  کودک حق  ج.

 و  مادر  و  پدر  خاص  تکالیف  از  یکی  تربیت
 اجتماع  و  خانواده  عرصۀ   در  قانونی  سرپرستان

 در  مادر  و  پدر  مسؤلیت  ترینمهم  تربیت.  است
گرو   کودك  آینده  چراکه  است   فرزند  قبال    در 
نشان  والدین  صحیح   رفتار  دادن   و 

 مختلف  های موقعیت  در  مناسب  های العملعکس 
)فرمایدمی  کریم  قرآن  در  خداوند  است  أَیهَا  یا: 
 وَقُودُهَا  ناراً  أَهْلِیکُمْ  وَ  أَنْفُسَکُمْ  قُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ
 ال   شِدادٌ  غِالظٌ  مَالئِکَۀٌ  عَلَیها  وَالْحِجارَۀُ   النَّاسُ

  یؤْمَرُونَ  ما  یفْعَلُونَ  وَ  أَمَرَهُمْ   ما   اللَّهَ  یعْصُونَ
  و   خود  ایدآورده  ایمان  که  کسانی  ای (  6تحریم،)

 هاانسان  آن  هیزم  که  آتشی  از  را  خویش  خانواده
 مهمی  مصادیق  از  یکی.  دارید  نگاه  هاستسنگ  و

  بیان   آیه  این  از  بحث  در  مفسران  بیشتر  که

  که  است  تربیتی   مسائل  و  آموزی   ادب  اندکرده
 همسران   از  برخی  به   اخطار  دنبال به   خداوند
  همه  را خود خطاب آنان، سرزنش و( ص) پیامبر

  تربیت   و  تعلیم  درباره   و  است   داد  قرار  مؤمنان 
 دستوراتی  آنان  به  خانواده  و  فرزندان  و  سرمه

  (. 286  /24/  1371  شیرازی،  مکارم)  دهدمی 
 عملی  رویۀ  گاهی  کریم  قرآن  در  خداوند  همچنین

  و   تربیت  در  را   خود  برگزیدۀ  بندگان  برخی
  پندهای   مانند  کند؛می   بیان   کودکان  پرورش
  کامل  توجه  نماد  تواندمی   که  فرزندش  به  لقمان

 وَإِذْ»  : باشد  دینی،  تربیت   خصوصبه   تربیت،  به
  بِاللَّهِ  تُشْرِكْ  لَا  یابُنىَ   یعِظُهُ  وَهُوَ  اِلبْنِهِ   لُقْمَانُ  قَالَ
 خاطربه )  ؛(13  /لقمان)  «عَظِیمٌ  لَظُلْمٌ  الشِّرْكَ  إِنَّ

 در  ـ  فرزندش  به   لقمان  که  را هنگامى (  بیاور
»گفت   ـ  کردمى   موعظه  را  او  کهحالى !  پسرم: 

  ظلم   شرك،  که  مده  قرار  خدا  همتاى   را  چیزى 
 حقوق  دارای   کودك   آنجاکه  از   .است  بزرگى
  چه   و  مادی   بخش  در  چه  است  فراوانی  و  متعدد

  آن  همه  تحلیل  و  بررسی   که   معنوی   بخش  در
  مقاله   این  ظرفیت  و  نویسنده  توان  و  وسع  از  موارد
 کرانبی  یمن  از  نَمِی  این  به  لذا  است  خارج
 و  تحلیل  و  نموده  بسنده  کریم  قرآن  های آموزه

 در  باید  کودك  حقوق  از  موارد  سایر  بررسی
  بحث   مستقل  صورت به  دیگر  های کتاب  و  هامقاله 
 .  شود

 گیری نتیجه
  در   کودك  حقوق  جایگاه  تبیین  و  بررسی  از  بعد

 های نظام   با  مقایسه  در  کریم  قرآن   های آموزه
  کودك؛   حقوق  از  حمایت  در  امروز  بشر  حقوقی

 حقوق   تشریع  و  گذاری پایه  که   شد  مدعی  توانمی 
 از   بدور  و  جامع  و  کامل   کریم  قرآن  در  کودك
  دیگر   کریم  قرآن  از  قبل  و  باشدمی  کاستی  و  نقص
  حقوق  تنظیم   به   جامع  صورتبه  حقوقی  های نظام 

  سایر   در  اگر  هم  امروزه  و  اندنپرداخته  کودك
  از  حمایت  به  کودك  حقوق  کنوانسیون  و  هانظام 
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  نظام   جامعیت  است   شده  پرداخته  کودك  حقوق

  حقوق   منابع   این  چراکه  ندارد  را  قرآن  حقوقی
  به   نسبت  کودك  حقوق  کمیت  در  اواًل  بشری 
  مطرح   کودك  برای   را  کمتری   حقوق  کریم  قرآن

 اهمیت  که  معنوی   حقوق  بخش  در  بویژه  اندنموده
 در  ثانیاً .  دارد  مادی   حقوق  به  نسبت  بشتری 
  آن   محتوایی  و   ارزشی  سطح   در  حقوق،   کیفیت 

  قانون   وضع   چراکه  است  فراوان  های لغزش  دچار
  به   نسبت  او  آگاهی  بودن  محدود  و  بشر  سوی   از

  گویای  خود  کودك  شخصیتی  زوایای   و  ابعاد  تمام
  حقوقی   نظام  مقابل   در  ولی  هاستلغزش  این

  چنین   در  طبعاً  و  الهی  است  نظامی  که  کریم  قرآن
  توجه   انسانی  زوایای  و  ابعاد  تمام  به   نظامی

 سایر   از  برتر  و  جامع  نیز  آن  قوانین  لذا  شودمی 
  گفت  توانمی   دیگر  طرفی  از.  بود  خواهد  هانظام 

 جامع   صورتهب  کودك  حقوق  تنظیم  و  تشریع  که

 محسوب   انسان  کودکان  کهشرایطی   در  کامل  و
  فروش  و  خرید  و  داشت  مالیت  جنبه  و  شدنمی
 که  حق،  ترینابتدایی  از  مهمتر  همه  از  شدندمی 
  گور  به  زنده  و   بودند  محروم  است   حیات  حق
 سپری   را  تنیبه  و  تحقیر  های دوره  و  شدندمی 

  قرآن   علمی  های شگفتی   و  اعجازها  از  خود  نمودند
  چنین   در  کهآن  چه  شودمی   محسوب  کریم

 برای   را  حقوق  کمترین  دیگران  که  شرایطی
 ریزی پایه   با  کریمقرآن  نیستند  قائل  کودکان

 های نظام دیگر  از الگوگیری  بدون کودك، حقوق
  آن  کاستی و نقص بدون و پرداخته بدان  حقوقی

 حقوق  کنوانسیون  کهحالی  در  نمایدمی   تبیین  را
  قرن   انسان  های تالش  آخرین  شالوده  که  کودك
 هایلغرش  و  نقص  دارای   باشدمی   ویکم  بیست
 ترمهم  خود  که  کودك   معنوی   حقوق  به  که  است

 .شودنمی  توجهی  هیچ است مادی  حقوق از
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 آن  فقهی آثار و احکام بیان  کریم و قرآن  دیدگاه از تغییرجنسیّت ورنوظه پدیده بررسی

 
   نیامحمّدمهدی کریمی

 

 (Kariminiya2003@yahoo.com)نویسنده مسئول:  کریم قرآناستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف 

 
 چکیده 

 مذکر،   به  خنثی  از  مذکر،   به  مؤنث  از  مؤنث،  به  مذکر  از  فرد  یک  جنسیت  تبدیل: »از  است  عبارت  تغییرجنسیت
 و  حیوانات  در  جنسیت  تغییر  شامل  عام  تعریفی  در.  « خنثی  به  مؤنث  از  یا  خنثی  به  مذکر  از  مؤنث،  به  خنثی  از

  جدی  نظراختالف(  سکشوالترانس )  روانی  خنثای  افراد  در  جنسیت  تغییر  درمورد.  شودمی   نیز  گیاهان  حتی
 جنسیت  تغییر  حرمت  به  سنّت  اهل  عالمان  تمامی  درمقابل،  و  اندقائل  آن  جواز  به  شیعه  فقهای  برخی.  هست

 به   که  شیعه  عالمان  ازنظر.اندشده   معتقد  جنسیت  تغییر  حرمت  به  نیز  شیعه  فقیهان  از  ایعده  البته.  معتقدند
 ترین مهم   از  یکی   . ندارد  وجود  نوظهور  پدیده   این  حرمت   بر   دلیلی  هیچ  اند،شده   معتقد   جنسیت  تغییر  جواز
  خداوندی  خلقت  در تغییر بودنحرام  سوره نساءا 119 آیه بها باتوجه  جنسیت تغییر  حرمت به  قائالن هایدلیل
.  نیست  جنسیت  تغییر  جدید  بحث  به  ناظر   آیه  این  اساساً  که  شودمی   روشن  تفسیری  کتب  به   مراجعه  با.  است
  استدالل،   این  پاسخ  در .  اندکرده  استناد  شوری  سوره  49  آیه  به  جنسیت،  تغییر  حرمت  اثبات  برای  دیگر  برخی

 مخالف   جنس  شرعی  احکام  موضوع،  تبدّل   و  وقوع  درصورت  و  است  ممکن  امری  جنسیت  تغییر  رسدمی   نظربه
  ناظر   تواندنمی   نیز  آیه  این  رسدنظرمی به  که  است  نور  سوره  30آیه  به  استناد  دیگر،  دلیل.  شد  خواهد  جاری  او  بر
 سبب   ولی  نیست،  حرام  جنسیت   تغییر  دیگر،   فقهای  برخی  و   خمینیامام   ازنظر.  باشد  جنسیت  تغییر  حرمت  به

  و  سازدمی   متحول را خاله و  دایی عمه، عمو،  خواهر، برادر،: مانند خانوادگی،  عناوین و شده  سابق ازدواج  بطالن
 . است  جدید جنسیت اساس بر یافته،جنسیت  تغییر فرد  اإلرثسهم  نیز
 

 تغییر  سکشوال،ترانس   تراجنسیتی،  خنثی،  جنسی،  هویت  اختالل  جنس،  تبدیل  جنسیت،  تغییر  :کلیدی  واژگان
 . اهللخلق

 
 مقدمه

 امروزه  مهم  و  چالشی  مباحث  از  «جنسیت  تغییر»
پزشکی  حوزه  در   بر عالوه  امر  این.  است  مسائل 

 را   وی   فقهی   حقوقی و  زندگی  فرد،  جنس   تبدیل
این.  سازدمی   متحول های دیدگاه  بارهدر 

 و   موافق  آن  با  ای عده .  است   شده  بیان  گوناگونی
  هادیدگاه  این.  دارند  مخالف  نظر   نیز  ای عده 

 کلسیای   و نیز  سنّت   اهل  و  شیعه  فقهای   ازسوی 
 های پرسش  از  یکی .  است   شده  مطرح  مسیحی
 تغییر  ،قرآن  ازنظر  آیا  که  است  این  مطرح،

  اهل  از  عمدتاً  فقها  از  ای عده   است؟  جایز  جنسیت
 و   است  حرام  ،قرآن  ازنظر  کاراین:  معتقدند   سنّت، 

  جیزانی، )  کنندمی   قلمداد  شیطانی  کاری   راآن

 مورد  آیه  ترین(. مهم 97  –  96ص   ،4ج  ، 1412
 در.  است  نساء  مبارکه   سوره  119  آیه  استناد،
  باشد   مربوط  بحث  این  به  تواندمی  آیه  سه  مجموع

 همچنین   . است  شده  بررسی  روپیش  مقاله  در  که
  فراوان  های پرسش  ساززمینه   جنسیت   تغییر
  جنسیت   تغییر  گذشته  در.  است  حقوقی  و  فقهی

 اخیر،  های دهه  در  ولی  شد،می   تلقی  غیرممکن
  ایران   خارج  و  ایران  در  جنسیت  تغییر  هزاران

  شیعه،   فقهای   تنهانه   که  است  پیوسته   وقوعبه
  نیز  را  مسیحی  و  سنّت  اهل  دانشمندان  بلکه

  مطرح   های پرسش   از  برخی.  است  کرده  درگیر
  جنسیت   تغییر  آیا:  است  قرار  این   از  بارهدراین
 به  هردو  یا  زوجین  از  یکی  چهچنان  است؟  جایز
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 همچنان   ازدواج  آیا  شوند،  تبدیل  مخالف  جنس

  از   خود   به  خود  دو  آن  یا  است  باقی  خود  حالبه
  از   جدایی  برای   آنکه   یا  شوند، می   جدا  یکدیگر
  فسخ   و  طالق  همچون  عاملی  است  الزم  یکدیگر،

  تغییر  ازدواج،  از  پس  زن  چهچنان  آید؟  پدید
  پیشین   ازدواج  مهریه  تواندمی   آیا  دهد،   جنسیت

  جنسیت   تغییر  مرد  اگر  همچنین  کند؟  مطالبه  را
  پیشین   ازدواج  مهریه  دادن  به  موظف  آیا  دهد،

  دهد   جنسیت  تغییر   مرد  چهچنان  خیر؟  یا  هست
  درمورد آیا کند،  تبدیل را خویش جنسیت  زن یا

 چهچنان  شود؟می   حاصل  تغییری   زوجه،  نفقه 
 والیت  حق  آیا  دهد،   تغییر  را  خویش  جنسیت  مرد

 دهد؟ می   دست  از  را  کودکان  سرپرستی  و
  مرد   به  و  دهد  جنسیت  تغییر  مادر  چهچنان
  کودکان  سرپرستی  و  والیت  تواندمی   شود،  تبدیل

  جنسیت   تغییر  از  پس  ارث  آیا  آورد؟   دستبه  را
 دهد   جنسیت  تغییر  پسر  چهچنان  کند؟می   تغییر

 مقدار   چهاو  اإلرثسهم   گردد،  تبدیل  دختر  به  و
  اوست   فعلی  جنسیت  براساس  او  سهم  آیا  است؟

 دریافت  اإلرثسهم   سابق  جنسیت  طبق  یا
  به  دختر  کهدرصورتی  پرسش  همین   کند؟می 
  اإلرث سهم  آیا  است؛   مطرح  نیز  گردد   تبدیل  پسر

  مادر   یا  پدر  اگر  همچنین  یابد؟می  افزایش  او
  اإلرث سهم   میزان  در  آیا  دهند،  جنسیت  تغییر
  آید؟ می   پیش   تغییری   خویش،  مرده  فرزند  از  آنان

 مادر،  پدر،  همچون  خانوادگی  عناوین  مسئله
  از   پس   خاله،  و  دایی  عمو،   فرزند،  خواهر،  برادر،
 یابد؟می   وضعیتی چه جنسیت تغییر
 شناسی مفهوم

  تغییر  بحث  به  مربوط  مهم  های واژه  ادامه  در
  جنس،   تغییر،:  مانند   شود؛می   تبیین   جنسیت،
 . جنسی هویت  و جنسیت

 
 
 

 « تغییر »   واژه 
  یا  تبدیل   معنای هرگونهبه   عربی  ای واژه  «تغییر»

 در  نیز  فارسی  زبان  در  که  است  کردندگرگون  
  ، 1376  منظور،ابن )  است   رفته  کاربه   معنا همین

/  431ص   ،3ج  ، 1368  طریحی،/  40ص   ،5ج
 های کتاب  در(.  «تغییر»واژه  ذیل  ،1337  دهخدا،

  ولی  است،  نشده  تعریف   «جنسیت  تغییر»  لغت،
 و  تبدیل  هرگونه  آن،  از  منظور  رسدمی   نظربه

  باشد؛ می   خنثی  یا  ماده   نر،  جنس  در  تحوّل
  با   متفاوت  کنونی،  جنس   وضعیت  که  ای گونه به

 . باشد سابق وضعیت
 جنسی   هویت   و   جنسیت   جنس، 

  که   ماهیتی  یا  «متاع  و  کاال »  معنای به  «جنس»
  است  شده  تعریف  باشد،  متعدد  «انواع»  شامل

  عمید،   /«جنس»  واژه  ذیل  ، 1337  دهخدا،)
 رسدمی   نظربه   البته (.  539ص  ،1ج  ، 1360
  استعمالی   ،«ماده  و  نر»  معنای به  «جنس»  کاربرد

 زبان  در.  ندارد  لغوی  وضع  در  ریشه   و  است  نو
  است   تناسلی   آلت   معنای به  «جنسی »  فارسی

 /«جنسی»  و  «جنس»  واژه  ذیل  ،1337  دهخدا،)
  مصدر  «جنسیت»   و(  706ص  ،1ج   ،1360  عمید،
  و   جنس  ماهیتِ  یا  حالت  معنای به   عربی  جعلی

 یا   زن  معنای به   نیز   و  جنسی  تمایالت  دارابودن
  ، 1337  دهخدا،)  است  رفته  کاربه  افراد  مردبودن

  واژه   ذیل  ،1388  معین،  /«جنسیت»  واژه  ذیل
 ,Sexuality)  جنسیت   همچنین   (.«جنسیت»

Gender  )ماهیت »معنای به   انگلیسی  زبان  در  
 و   «جنسی  تمایالت  بودن  دارا »  ،«جنس

  ، 2ج  ،1369کاشانی،  آریانپور)  «جنسی  تمایالت»
»است  آمده (  2012ص ( Sexual)  «جنسی. 
  دارای»  ،«تناسلی  آلت»  ،«تناسلی »معنای به

 و  نر»  نیز  و  «جنسی   خاصیت  دارای»  ،«جنس
  آریانپور/  289ص  ، 1366  صلیبا، )  است   «ماده

 ابعاد  به(  Sex)   جنس  (. 2012ص  ،1369  کاشانی،
 شود می  محدود  فرد  زنانگی   و  مردانگی  بیولوژیکی
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 های ویژگی  و  صفات  به(  Gender)  جنسیت  و

  بین   .گرددمی   اطالق  جنس  دو  اجتماعی
  معناداری  های تفاوت  «جنسیت»  و  «جنس»

. یافت  فرهنگ  در   باید  را  آن  منشأ  که  دارد  وجود
  طبیعت   و  شناختیزیست  های تفاوت  به  «جنس»

 هایویژگی  «جنسیت»  و  دارد  اشاره  مرد  و  زن
  تعیین  را  آنها  جامعه  که  است  روانی  و  شخصیتی

 از  ای مجموعه  جنس،   دیگرعبارت  به   کند؛می 
 از   ای مجموعه  جنسیت،   و  بیولوژیک،  صفات
 و  شناختی روان  فرهنگی،   اکتسابی،  صفات

 اعتماد:  مانند  اموری   مثال،  برای   . است  اجتماعی
  نیازهای   عشق،  و   پذیری تعلق  نیازهای   نفس،  به

 صفات  جزو  خودشکوفایی  نیازهای   و  احترام
  است   شده  شمرده  شناختیروان  –  اکتسابی

 میرزایی،   و  بیگدلو/  342ص  ، 1385  شولتز،)
 هاینقش   شامل  جنسیت  واقع،  در   (.4ص  ،1395

 جامعه   و  فرهنگ  که  است  رفتارهایی  و  اجتماعی
  دامنه  هانقش   این.  شودمی   قائل  هاجنس  برای 

 را   زن  و  مرد  های جنس   از  رفتاری   انتظارات
 در  تواندمی   هانقش   این  و  کرده  مشخص
  مثال،   طوربه .  باشد  متفاوت  مختلف  های فرهنگ
 های نقش   این  جمله  از  مردانگی  و  زنانگی

 با   افراد  ها،کلیشه  این  براساس.  است  جنسیتی 
 «باید»  و  هستند  مرد  مردانه،  جنسی  اندام

  و   مقاومت   خشونت،  قدرت،)  مردانه  رفتارهای 
  زن  زنانه   جنسی  اندام  با  افراد  و  باشند  داشته(  …

  مهربانی، )   زنانه  رفتارهای   «باید»  و  هستند 
  طوسی )  باشند   داشته(  …  و  سلیقه  لطافت، 
  با   فرد  شکل  کهزمانی   .(1ص  ، 2017  طبیبی،
  باشد،   داشته  تفاوت  خودش  جنس  از  او  برداشت

  جامعه  در او پذیرش راه در مانعی به هانقش  این
.  شوندمی   تبدیل  نظرش  مورد  جنس   عنوانبه

  میان   به   « جنسیتی  هویت»  بحث  که   اینجاست
  است  تعریفی «جنسیتی  هویت» (.همان) آیدمی 
  هویت   این  و  دارد  ذهن  در  خودش  از  فرد  که

  خصوصیات  یا  و  جنسی  اندام  با   است  ممکن
 هویت  که  افرادی   به.  نباشد  یکی  او  فیزیکی

  است،  متفاوت  شانجنسی   اندام  و  جنسیتی 
جندر»  ترانس»  یا  «تراجنسیتی»  یا  «تِرس 

 است  فردی   تراجنسیتی  .گویند  می  «سکشوال
  اش جنسیتی   هویت  با  او  بیولوژیکی  جنس   که

 اندام  دارای   کهفردی   مثال   عنوانبه .  نباشد   همراه
. دارد  زن  جنسی  هویت   اما  است،  مردانه  جنسی
  افراد   این  از  برخی  در  هویت  با  بدن   تضاد  شدت
  بوسیله   که   باشد  زیاد  حدی به   است   ممکن

  یکسان   به  اقدام  جراحی  عمل  و  درمانی  هورمون
  افراد   این  به.  کنند   هویتشان  و  جسم  کردن

  متقاضیان   از  یکی(.  همان)  گویندمی  «تراجنسی»
  جنسیت،   تغییر  منظوربه   جراحی  عمل  جدّی 
  وسیله به  جانور  یک  جنسِ  . هستند  گروه  همین

  اند، جنسی  کروموزوهای   که  کروموزوم  جفت  یک
 دو  ماده،  جنس  پستانداران،  در.  شودمی   تعیین

  دلیل به  که  دارد  همانند  جنسی  کروموزوم
  بنابراین   شوند؛ می   نامیده  X  کروموزوم  شکلشان،

 کروموزوم   یک  نر   جنس.  است  XX  ماده   جنس
X  نامبه  ترکوتاه   کروموزوم  یک  و  Y  بنابراین  دارد؛ 

  جنس   توسط   که   هاییتخمک.  هستند   XY  نرها
 X  کروموزوم  یک  دارای   شوند،می   ساخته  ماده

  ساخته   نر  جنس  توسط  که  هاییاسپرم.  هستند
.  هستند   Y  یا  X  کروموزوم  یک  دارای   شوند،می 
  کروموزوم  دارای   که  اسپرمی  توسط  تخمک  اگر
X  ،اگر   و  بود  خواهد  ماده   فرزند  شود،  بارور  است 

 فرزند  شود،  بارور  Y  کروموزوم  با   اسپرمی  توسط
 . بود خواهد نر

 ها خنثی   برای (  ثالثه   طبیعت )   سوم   جنسیت   بررسی 
 یا   « ثالثه  طبیعت»  هاخنثی   آیا  اینکه  در
  مورد   شدیداً  خیر،   یا  اند«سوم   جنسیت»

 برخی.  باشد می  شیعه  فقیهان  وگوی گفت 
 «سوم  جنس»  هادوجنسی  یا  هاخنثی   معتقدند
  فقهای   مشهور  به  نظراین.  شوندنمی  محسوب
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  ، (232ص  ،1377  مشکینی،)  بوده  منسوب  شیعه

  را   نظریه  این  برخی  که  است  ای گونه به  آن  شهرت
  و  اندپذیرفته  «فقهی   مسلّم  اصل»   یک  عنوانبه

  و   زن،  واقعاً  یا  مردند   واقعاً  یا  هاانسان   آنان،  ازنظر
  نقل به   تهرانی؛  هادوی)  ندارد  وجود  سوم  جنس

  صاحب (.  80ص  ،2ج  ،1380  معصوم،  فتاحی:  از
 :گویدـمی  نظریه  این  جدی   مدافعان  از  ـ  جواهر
  مؤنث؛   یا   است  مذکر   یا  واقع،  در  کهکسی   خنثی، 

 مطلق  بلکه   انسان،  تقسیم   از  مستفاد  چون
  مؤنث،   و  مذکر به  آن  های گونه   تمام   در  حیوانات،

 وجود (  سوم  جنس)  واسطه  سنّت،  و  کتاب  در
  ندارد   وجود  انکار  امکان  که  ای گونهبه   ندارد؛

  مجموع  از  (. 278  ـ 277ص  ، 39ج  ،[تابی ]  نجفی،)
  مشهور   کتاب  در  انصاری   شیخ  الفقها،شیخ   نظرات
  ایشان،   ازنظر  که  آیدمی   دستبه  األصول  فرائد

 مرد   یا  زن  یا  بلکه  نیست،  ثالثه  طبیعت   خنثی، 
  ، 1417  انصاری،)  چیست  دانیم نمی  ولی   است،

  نیز   خویی  اهللآیت  معاصر،  فقهای   از(.  83  ص  ،1ج
  معتقد   بوده،  هاخنثی  برای   سوم  جنسیت  منکر
  سومی   جنسیت  یا  موجود  خارج،  در  اگرچه  : است

 قانونگذار   اینکه  إلّا  شود،می   یافت  خنثی  نامبه
  شریعت  و  تعبد  لحاظبه   و  نکرده  اعتبار  را  آن  الهی

 تقسیم   زن  و  مرد:  قسم  دو  به  ها انسان  اسالمی،
 دو  آن  از  یکی  تحت  هاخنثی   بنابراین  و   شده

:  از  نقلبه)  گیرندمی   قرار  مؤنث  یا  مذکر  جنس
  برخی   درمقابل،  (. 135ص  ،6ج   ،1996  صدر،

 برای   سوم  جنسیت  وجود  از  شیعه  معاصر  فقهای 
  نه   خنثی  : معتقدند  و  اندکرده  دفاع  هاخنثی 

  نیست   بعید   و  زن،   حقیقتاً  نه   و  است   مرد  حقیقتاً
  و  مذکر   صفت  دو   حقیقی   مصداق  انسان،  یک  که

  باشد   مؤنث  هم  و  مذکر  هم  واقع،  در  و  بوده   مؤنث 
  معتقد   دیگری   فقیه  (. 232ص  ،1377  مشکینی، )

  به  هاانسان  که نداریم دلیلی  هیچ ما  اساساً : است
  دلیل  هیچ  و  شوندمی   تقسیم  مرد  و  زن  قِسم  دو

  دو   به  هاانسان  تعبدی   حصر  بر  جزمی  و  قطعی

 ممکن   درهرحال.  ندارد  وجود  مؤنث  و  مذکر  قِسم
  ،«سوم  جنسیت »  عنوانبه   مشکل  خنثای   است
 اگرچه  عده   این.  باشد   زن  نه  و  مرد  نه  یعنی

  هرحال به  ولی  است،  کم  جامعه  در  تعدادشان
  ، 1996  صدر،)  دارد   وجود  آن  برای   خاص  احکام

 در  که  پذیرندمی   ایشان  البته  (. 135ص  ،6ج
  زن؛   یا  مردند   یا  هاانسان   شرعی،  بندی تقسیم 

  خنثی   مقدس،  شارع  ازنظر  دیگر   عبارتبه
  است،   نشده  شناخته  «سوم  جنسیت»  عنوانبه

  عنوان  ذیل  یا   ناچاربه  فردی   چنین   بلکه
 قرار  مؤنث   های انسان  یا  مذکر  های انسان

 (. 135ـ134ص همان، ) گیرندمی 
 جنسیت   تغییر   فقهی   تعریف 

  اسالمی،   فقیهان  برخی  ازنظر  فقهی،  اصطالح  در
  نیازمند   و  است  روشن  جنسیت  تغییر  مفهوم
  برخی (.  153ص  ،1377  مشکینی،)  نیست  تعریف
  یا   زن  به  مرد  تبدیل»  به  را  جنسیت  تغییر  دیگر

  ، 1ج  ،1382  محسنی، )  اندکرده  معنا   «برعکس
 همو،/  133ص  ،6ج  ،1996  صدر، /  111ص

  بحث   در  چهچنان  (. 642ص  ، 3ج  ق، 1424
 ـ  دوم  دیدگاه  ،«هاخنثی  برای   سوم  جنسیت»

  را   ـ  هاخنثی   برای   سوم  جنسیت  وجود  یعنی
 آنان   تناسلیِ  عضو  بر  جراحی  عمل  اگر  بپذیریم،

  جنسیت   تغییر  مصداق  عمل  این  پذیرد،  صورت
  تغییر  شامل  جنسیت  تغییر  آنکه  نتیجه  است؛
  و   شودمی   نیز  آن  برعکس  و  زن  یا  مرد  به  خنثی

  تغییر :  گفت   جنسیت  تغییر  تعریف  در  توانمی 
 یک  جنسیت   تبدیل »  از  است  عبارت  جنسیت

  از   یا  مذکر،  به  مؤنث  از  یا  مؤنث،   به   مذکر  از  فرد
  مذکر   از  یا  مؤنث،  به  خنثی  از  یا  مذکر،  به  خنثی

  نیا،کریمی)  «خنثی  به  مؤنث  از  یا  خنثی  به
 عام،  تعریفی  در  جنسیت  تغییر  (. 47ص   ،1389
  گیاهان   حتی  و  حیوانات  در  جنسیت  تغییر  شامل

/ 42ص  ،1385  پور،سرچشمه)  شودمی   نیز
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  ،1ج  ،1422  قائنی،/  642ص  ،3ج   ،1424صدر،

 (. 305ص  ،9ج  ،1419 سبزواری،/ 220ص
 « تغییرجنس »   یا   « تغییرجنسیت » 

 مقایسه  در  «جنس  تغییر»  تعبیر  داشت  توجه  باید
 منظور  زیرا  است؛  ترصحیح   «جنسیت  تغییر»  با
 مادگی   و  نری )  بودنزن  یا  بودنمرد  ،«جنس»  از
 از  منظور  و  است  افراد(  انوثیت  و  رُجولیت  یا
  نقش   و  جنس  حالت  و  کیفیت  ،«جنسیت»

  عمل   وسیلهبه  و  است  مرد  و  زن  اجتماعی
  تغییر(  مادگی  و   نری )  افراد  جنس  جراحی،

  ،(اجتماعی  نقش)  جنسیت  در  تغییر  و  کندمی 
  «جنسیت  تغییر. »است   جنس  در  تغییر  بر  فرع
  اصطالح   و  است  مشهور   غلطی  فارسی،  زبان  در

  است  «جنس  تبدیل»  یا  «جنس  تغییر»  صحیح،
 «تغییرالجنس»  به  آن  از  معاصر  عربی   زبان  در  که
 Sex»  به  انگلیسی  زبان  در  و  «الجنستبدیل»  یا

Channing »شودمی   یاد. 
 جنسیت  تغییر  پیشینه
  و  مدرن  جراحی  عمل  با   جنسیت  تغییر   پیشینه 

 رواج  با  و  دارد  نزدیک  ارتباط  پزشکی   دانش
  به   آن  دامنه  بدن،  گوناگون   اعضای   در  جراحی

  ولی   شد،  کشیده  نیز  «تناسلی  آلت  در  جراحی»
  دارای  فرد  عملی،  چنین  نتیجه  در  کهآنجا  از

  را   هاییحساسیت   شد،می   جدیدی   جنسیت
  فقهای   برخی  اینکه   چه  است؛  داشته  دنبالبه

  معتقد   جنسیت   تغییر  جواز  به   شیعه  معاصر
  حرمت   به  سنّت  اهل  فقهای   کهدرحالی  اند،شده 
 در  جنسیت  تغییر  قانون»  . معتقدند  عمل  این

  م 1972  سال  در  بارنخستین   برای   «هاخنثی   مورد
 در  سپس  و  رسید  تصویب  به  سوئد  پارلمان  در

  سال  در  ایتالیا  در  م،1980  سال  در  آلمان
  در   ترکیه  در  و  م1985  سال  در  هلند   در  م،1982

  ، 2003  صالح،)  رسید  تصویب  به   م1988  سال
 درباره  خاص  حکم  تواننمی  تورات  از  (. 49ص

  یهود،   علمای   ازنظر  ولی  آورد،  دستبه   هاخنثی 

  منظوربه   اگر  فقط  هاخنثی   درمورد  جنسیت  تغییر
  همان،)  است  جایز  باشد،   درمان  و  معالجه

  یا   زن  به  مرد  جنسیت  تغییر   درباره  و(  53ـ52ص
  مشاهده   اظهارنظری   یهود  علمای   از  برعکس،

 قانون  تواننمی  نیز  انجیل  کتاب  از.  است   نشده
  ازنظر   ولی  آورد،  دستبه  بارهاین  در  خاص

 هجدهم  و  هفدهم  قرن  از  کاتولیک،  کلیسای 
 جراحی  علم  درباره   مباحثی  بعد،   به  میالدی 
  دیدگاه  اما  است،  بوده  مطرح  ها خنثی  درمورد
  مواردی  در  ندارد؛  وجود  بارهاین  در  واحدی 

 عدم   به  مواردی   در   و   جواز  به  کاتولیک  کلیسای 
  داده   نظر  هاخنثی  درمورد  جراحی  عمل  جواز
 درحالی  مسئله  این (.  55ـ53ص  همان،)  است
 قرون   طی  «پروتستان  کلیسای »  که  است

 درمان  به  است  داده  اجازه  هاخنثی  به  گذشته،
  دهند   انجام  جراحی  عمل  اگرچه  کنند،  اقدام  خود

 کلیسای   م2003  سال   در(.  56ـ   55ص  همان،)
  جنسیت   تغییر  که   کرد  اعالم  انگلستان  کاتولیک

  و   است  گناه  و  حرام  برعکس،  یا  زن  به  مرد
  سبب   عمل  این  که  است  این  آنان  دلیل  ترینمهم 

  استدالل   این  باشد؛ می  «خدا  خلق   در  تغییر»
  است   سنّت   اهل  عالمان  استدالل   شبیه 

 باوجود  (. بعد  به   197ص  ،1389  نیا،کریمی)
  آن  سابقه  جراحی،  عمل  در  بشر  هزارساله  پیشینه 

.  رسدنمی  قرن  یک   به  جنسیت  تغییر  حوزه  در
  سال   در  انگلستان  در  جنسیت  تغییر  نخستین 

  در   امریکا  در  عملی  چنین  و  افتاد  اتفاق  م1944
  جنسیت   تغییر  نخستین   و  داد  روی   م 1952  سال

 افتاد،  اتفاق  م1982  سال  در  مصر  کشور  در
  در   ایران  در  جنسیت  تغییر  نخستین  کهدرحالی

  ، 1382  باریکلو،)  است  دادهروی   1309  سال
 گزارش  ، 1384  همشهری،  روزنامه /  66  ـ  64ص

 عمل  این  و(  53ص  ،1389  نیا، کریمی/کوتاه
 به  باتوجه  . شد  رایج  دیگر  کشورهای   در  کمکم 

  دارای  فقهی   ازمنظر  بحث،  این  بودن  نوظهور 
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 به  نزدیک  مباحث  ولی  نیست،  چندانی  پیشینه

 احکام  و  دوجنسیتی  افراد  احکام  همچون   آن
 مخالف  جنس لباس و شکلبه را خود که افرادی 
  پیشینه  دارای   اسالمی   فقه  در  آورند،درمی

  ، 573،ص17ج  ، 1412  عاملی،  حرّ)  است  طوالنی
  باب   و  4  و  2  ،1ح  ، 1  باب   و   الخنثی  میراث  ابواب

/ 338ص  ،20ج  همان،/  284ص  همان،/  5ح  ،5
 همان، /  136ص  ،22،ج1403  مجلسی،

 همان،/  258ص  ،100ج  همان،/  65،ص76ج
/  550ص  ، 5ج  ، 1367  کلینی،/  166ص  ، 110ج

/  306ص  ،1415  الهدی،علم /  71ص  ، 8ج  همان،
 مشکینی، /  56ص  ،2ج  ،1371  بجنوردی،  موسوی 
 (. 135ص ،6ج  ،1996  صدر،/  233ص  ،1377
 جنسیت  تغییر اقسام

  آن،   آثار  و  احکام  تبیین  و  جنسیت  تغییر  شناخت
  بگوییم   اینکه  و  است  آن  اقسام  بیان  بر  مبتنی
 است،  جایز  امر  این  یا  است  حرام  جنسیت  تغییر
  صحیح   تواندنمی  آن  قِسم  یا  نوع   تعیین  بدون
 تغییر  اقسام  از  قِسم  هر  دیگرعبارتبه   باشد؛ 

  فقهای .  باشدمی   خود  خاص  حکم  دارای   جنسیت،
 و  مصادیق  اقسام،  تبیین  با  خوبیبه   شیعه  معاصر
  تکلیفی   حکم  نوظهور،  پدیده  این  گوناگونِ  حاالت

 به  باتوجه  . اندساخته  روشن  را  آن   وضعی  آثار  و
  جنسیت،   تغییر  برای   توانمی   گفته پیش   مطلب

 . شودمی  اشاره ذیل در که کرد بیان را اقسامی
 جنسیت   کشف   منظور به   جنسیت   تغییر 

  کامل  صورت  خارجی،  تناسلیِ  دستگاه  مواردی   در
  با   که  است  مانده  پنهان  حقیقی   جنسیتِ   و  نیافته

 کشف  افراد  این  حقیقی   جنسیتِ  جراحی،
 (. 187ص  ،1389  نیا،کریمی) شودمی 

 ( ها دوجنسی )   ها خنثی   در   جنسیت   تغییر 
 ها خنثی   فقها  برخی   ازنظر  که  شد   گفته   ترپیش 
 بپذیریم،   را  سخن  این  اگر.  اندسوم  جنسیت  دارای 
  گیرد، می  صورت  افراد  این  بر  که  جراحی  عمل

 به  اگر  حتی.  است  جنسیت  تغییر  مصداق

  نباشیم،   معتقد  هاخنثی  برای   سوم  جنسیت
  روی  که  جراحی  های عمل  برخی  اینکه  به  باتوجه

  به   مربوط   شود،می   انجام  تناسلی   آلت
  جنسیت   تغییر  درباره  است  مناسب  هاست،خنثی 
 جوامع  تاکنون  گذشته  از  .شود  وگوگفت   هاخنثی 
 روروبه  (هادوجنسی)  هاخنثی   با  وبیشکم   انسانی
 شرعی  احکام  به   فقهی  و  حدیثی  منابع  در  بوده،
  ، 1412عاملی،  حرّ)  است  شده  اشاره  افراد  این
  ،2  باب  الخنثی، میراث    ابواب  ، 576ص   ،17ج
  ، 1378  حلّی،/  1ح  ،1باب  ،573ص  همان،/5ح
 خمینی، /177ص  ،1374  همو،/  174ص  ،2ج

/  134ص  ،6ج  ،1996  صدر، /  399ص  ،2ج  ، 1366
  گروه   دو  به  هاخنثی  (. 232ص  ، 1377  مشکینی،

»شوندمی   تقسیم  خنثای »  و  «مشکل  خنثای : 
 . «غیرمشکل

 ( کامل   دوجنسی )   مشکل   خنثای 
  یا   «کامل  دوجنسی»  یا  مشکل  خنثاهای 

  دلیل به(  Hermafrodit)  «حقیقی  هرمافرودیت»
  زنانه،   و  مردانه  تناسلیِ  آلت  دو   هر  بودندارا

 بودن  مرد  دقیقاً  و  دارند  دوگانه  و  بینابین  جنسیتِ
  رعایت   به  عده  این.  نیست  آشکار  آنان  بودن  زن  یا

 برای   ازدواج  مثالً  و  اندملزم  شرعی  های احتیاط 
/  135ص  ، 6ج  ، 1996  صدر، )  است   حرام  آنان

  موسوی /  234ـ 233ص  ،1377  مشکینی،
 (.56ـ55،ص2ج ،1371 بجنوردی،

 غیرمشکل   خنثای 
 و  هانشانه   به  باتوجه  غیرمشکل  خنثای   اگرچه
  مؤنث   یا  مذکر   جنس   دو  از  یکی  به  شرعی  امارات
  لحاظ   از  آنان  شرعی  تکلیف  و  شوندمی  ملحق

  عده،   این  ولی  است،   روشن  بودنزن  یا  بودنمرد
  بیماری   از  و  اندجنسی   اشکالِ  و  ابهام  دارای 

 . برندمی   رنج جنسی
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  تراجنسیتی )   ها سکشوال   ترانس   در   جنسیت   تغییر 

 ( روانی   خنثای   و 
 تراجنسیتی»  یا  سکشوالترانس  افراد  سوم  دسته

 امروزه  که  اند(Transsexual)  « روانی  خنثای   و
  به   بیشتر  جنسیت،  تغییر  منظوربه  جراحی  عمل
 ازنظر  کهکسانی   یعنی  است؛  مربوط  گروه  این

  اختالالت  دچار  روانی  ازنظر  ولی  اند،سالم   ظاهر
  جنس   به  متعلق  را  خود  بوده،  جنسی  هویت

/  568ص  ،1377  قضایی،)  دانند می  مخالف
  ، 1380  دیانی،/  1219ص  ،2ج  ،1373  گودرزی،

  درمان  دیگر  های راه  از   چهچنان  افراد   این  (. 10ص
  « جنسیت  تغییر  جراحی  عمل»  آنان  به  نشوند،
 به  امکان  حد  تا  آنان  جنسیت  تا  شودمی   پیشهاد

 تطابق   ـ  دانندمی  آن  به  متعلق  را  خود   که  ـ  روانی
 درمورد  جنسیت  تغییر  جواز  عدم  یا  جواز  در.  یابد
  اسالمی   فقیهان   میان  جدی   اختالفات  گروه،این

 .شودمی  مشاهده
 سالم   افراد   در   جنسیت   تغییر 
 که  است  افرادی   جنسیتِ  تغییر  چهارم،  گروه
  گونه هیچ  و  اندسالم  «روان»  و  «جسم»  ازنظر
  وجود   عده  این  جنسیت  تغییر  برای   عقالیی  غرض
  نوع   این  سنّی،   و  شیعه  فقیهان  همه  ازنظر.  ندارد
  جنسیت   تغییر  و  است  حرام  جنسیت  تغییر

  جنسیت   تغییر»  نیز  و  «جنسیت  کشف»  منظوربه
  اسالمی  فقیهان  برخی  ازنظر  «ها خنثی  درمورد

  ، 2ج  ،1366  خمینی،)  است  قبول  قابل
  ،1ج  ، 1379شیرازی،  مکارم/  559ـ558ص
  ، 2ج   ،1377  لنکرانی،   فاضل/  742ـ471ص
 همو،/  94ـ92ص  الف،  ،1377  صانعی، /  376ص

  ، 2ج   ،1383  منتظری،/  465ص  ،1ج  ب،  ،1377
 برای  نیز/44ص  ، 1418  تبریزی،  مدنی /  408ص

: ك.ر  ،«مصر  مفتی »  طنطاوی   دیدگاه  دیدن
  ، 1402  کنعان،  محمد/  75ص  ،1382  باریکلو،

 به  توجه  (. 207ص  ،1420  منصور،  خالد/  285ص
 یا  جواز  بررسی   اینکه   نخست،  : است  الزم  نکته  دو

 موردتوجه  نفسه  حدفی   جنسیت،  تغییر  جواز  عدم
 برای   اضطرار  یا  شدید  ضرورت  اگر  بنابراین  است؛
  باشد،   داشته  وجود  جنسیت   تغییر  جراحیِ  عمل
  آن   جواز  به  سنّی  و  شیعه  از  اعم   فقیهان  همه

  بدون  سنّت  اهل  فقیهان  همه  آنکه  دوم،  . معتقدند
 ولی  معتقدند،  جنسیت  تغییر  حرمت   به  استثنا

 تغییر  جواز  به  معتقدان»  گروه  دو  به  شیعه  فقیهان
 تغییر   جواز  عدم   به  معتقدان»  و  «جنسیت
 امام   صریح  فتوای   . شوندمی   تقسیم  «جنسیت
 به  زن  و  زن  به  مرد  تغییرجنسیت  شامل  خمینی

  از  یکی به خنثی جنسیت تغییر  شامل نیز و مرد
  امام  ازنظر  بنابراین  شود؛می  مرد  یا  زن  جنس  دو

  مرد   تبدیل  شامل  فقط   جنسیت  تغییر  خمینی،
  ازنظر   بلکه  شود،نمی   مرد  به  زن  تبدیل  یا  زن  به

  مذکر   جنس  دو  از  یکی  به  خنثی  تبدیل  ایشان،
  این.  است  جنسیت  تغییر  از  مصداقی  نیز   مؤنث  یا

  است   ممکن  که  باشدمی   مهم  جهتازآن  مطلب
 جواز  بر  مبنی  خمینیامام   دیدگاه  شود  تصور
 یا   هاخنثی   شامل   فقط  جنسیت   تغییر

 ازنظر  کهکسانی   همان  یعنی  شود؛می   هادوجنسی
 تغییر  جراحی  عمل  نیازمند  و  بیمارند  جسمی

 صراحت  با  خمینی  امام   کهدرحالی  اند،جنسیت 
  مجاز   را  سالم  افراد   درمورد  جنسیت  تغییر  تمام،

 بحث  آشکارا  خمینی  امام  اینکهچه  شمرند؛می 
  به   مرد  تبدیل  ـ  نخست   مورد  قسیم   را  هاخنثی 

  ایشان   ازنظر  و  اندداده  قرار  ـ  مرد  به  زن  و  زن
  تغییر   خواه  است؛  جایز  مطلقاً  جنسیت   تغییر

 تغییر  خواه  و  برعکس  یا  زن  به   مرد  جنسیت
  زن   و  مرد  جنس  دو  از  یکی  به  خنثی   جنسیت

  نیا، کریمی/558ص  ،2ج  ،1366  خمینی،)
 مورد  کهموردی   تنها  (.200ص  ، 1379

 افراد   در  جنسیت  تغییر  است،  جدی   نظراختالف
  فقهای   اکثر.  است(  سکشوالترانس )  روانی  خنثای 
 خمینی،  امام  مانند  معتقدند؛  آن  جواز  به  شیعه
  محسن   سید  اهللآیت   قمی،  مؤمن  محمد  اهللآیت
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محمدآیت  خرازی، اهلل آیت  لنکرانی،  فاضل  اهلل 
حسینعلیآیت  صانعی،   یوسف  منتظری،  اهلل 

  اهلل عبدالکریم آیت  جناتی،  ابراهیم  محمد  اهللآیت
اهلل آیت  نوری،  حسین   اهللآیت  بیلی، ارد  موسوی 

:  ك.ر)  سیستانی  اهللآیت  و  ای خامنه   سیدعلی
  لنکرانی،   فاضل/558ص  ،2ج  ، 1366  خمینی،

  الف،  ،1377  صانعی،/  376ص  ،2ج  ،1377
/  465ص  ،1ج  ب،  ، 1377  همو،/  94ـ92ص

  همدانی،   نوری   ،408ص   ،2ج  ،1383  منتظری،
  قمی،   مؤمن  جنسیت،  تغییر  بحث  ، 2ج  ،1383
  ، 241ص  ،1379  خرازی،  ،109ص   ،1415

  ،1380  ای،خامنه  ایشان،  سایت  سیستانی، 
 اعم   سنّت  اهل  عالمان  تمامی  مقابل،  در(.  70ص
  نظر   اظهار  بارهدراین  که  حقوقدانان  و  فقیهان  از

  معتقدند   جنسیت  تغییر  حرمت  به  اند،کرده
 قرضاوی،  /285ـ284ص  ،1402  کنعان،  محمد)

  ، 2008  جیزانی،/  156ـ155  ص  ،1409
 فقیهان  از  ای عده   میان  دراین  (. 97ـ96،ص4ج

  معتقد   جنسیت  تغییر  حرمت  به  نیز  شیعه
 خویی،   ابوالقاسم   سید   اهللآیت  مانند   اند؛شده 
  محمد   اهللآیت  گلپایگانی،  محمدرضا  سید  اهللآیت
 اهلل آیت  و تبریزی  اجواد میرز اهللآیت اراکی، علی
 خویی،)  نجفی   هادی   شیخ

  حسینی،/386،ص1381
مر /284،ص1373اراکی،/440ـ 439،ص1420

  ، 3،ج1381  قضائیه،  قوه  فقهی  تحقیقات  کز
 (.162،ص1395 نجفی،/51ـ50ص
  حرمت   برای   شدهبیان  ی قرآن  هایدلیل  ترین مهم
 جنسیت  تغییر
  تغییر   حرمت  برای   شد،  بیان  پیشتر  که  طورهمان

 ادامه  در  که  است،  بیان  قابل  هاییدلیل   جنسیت،
 قرار  بررسی  مورد  و  بیان  بارهاین  در  دلیل  سه
 .گیردمی 

 

  حرمت   برای  شده  بیان  ی قرآن  دلیل  « خلقت  تغییر » 
 جنسیت   تغییر 

  است،   کالمی   بحثی   «خلقت  تغییر»  بحث  اگرچه
  در   که  ای آیه  ازجمله  ـ  آیات  برخی  به   باتوجه  ولی

  سنّی   و  شیعه  مفسران  ـ  آمد  خواهد  ادامه
 و  اندکرده   وگوگفت   و  بحث  آن  درباره  تفصیلبه

 روازاین  است؛  ایشان   آرای   معرکه  مسئله  این
 برخی  . هست  نیز  تفسیری   بحث  «خلقت  تغییر»

  حرمت  اثبات  برای   شیعه  و  سنّت  اهل  فقیهان
  استناد   نساء  سوره  119  آیه  به  جنسیت،   تغییر
  موردنظر   مسئله  اثبات  در  مهم  آیه   این.  اندکرده
  فَلَیُببَتِکُنَّ   وآلمرنَّهُم   ولَاُمنینَّهم  لَاُضِلَّنَّهُم   و  : است
 مَن   و  اهللخلق  فَلَیُغَیِّرُنَّ  آلمرُنَّهُم   و  االنعامِ  آذانَ
 خُسراناً  خَسِرَ  فَقَد  اهلل   دونِ  مِن  وَلیاً  الشیطانَ  یَتَّخِذ
:(  که   گویدمی  شیطان   آیه،  این  اساس  بر)  مُبیناً 

  سرگرم   آروزها  به  و  کرده  گمراه  را  هاانسان  من
 خرافی  اعمال]  دهممی   دستور  آنها  به  و  سازممی 

 و   بشکافند   را  چهارپایان  گوش[  و  دهند   انجام
  را  شیطان  کهآنان.  دهند  تغییر  را  خدایی  آفرینش

 آشکاری   زیان  برگزینند،   خود  ولیّ  خدا  جای به
 . اندکرده
  در   نساء   سوره   119  آیه   به   سّنت   اهل   فقیهان   استناد 
 جنسیت   تغییر   حرمت   اثبات 
  سوره   119  آیه  به  سنّت  اهل  فقیهان   از  ای عده 
  استناد   جنسیت  تغییر  حرمت  اثبات  برای   نساء
/  285ـ284ص  ،1402  کنعان،  محمد)  اندکرده

  فقهای   ازنظر(.  97ـ96ص  ،2ج  ،2008  جیزانی،
  گونه هیچ  اند،جنسیت  تغییر  مخالف  که  سنّت   اهل

  ندارد   وجود  جنسیت  تغییر  برای   شرعی  ضرورت
  شیطان   دعوت  به  مثبت  پاسخ  واقع   در  کاراین  و

  کارهای   گونهاین  راه  از  است  داده  وعده  که  است
 شیطان  اینکه  چه  سازد؛  منحرف  را  انسان  حرام،

  را   خدا  خلق  آنان  و  است  داده  دستور  آدمبنی   به
  ،1402  کنعان،  محمد)  داد  خواهند  تغییر

  موجودات   میان  در  مؤنث   و  مذکر  وجود(.  285ص
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  ادامه   و  نسل   تکثیر  و  ازدواج  برای   الزم  امری   زنده، 
  تغییر   الهی،  قانونگذار  روازاین  است؛  بشری   نسل

 فطرت  با  کاراین  زیرا  است؛  کرده  حرام  را  جنسیت
  فقیهان   برخی  ازنظر(.  همان)  دارد  مخالفت  الهی
 کارهای   بلکه  جنسیت،   تغییر  تنهانه   سنّت،  اهل

 رویزیاده  و  غلوّ  حتی  و  سازی شبیه  همچون  دیگر
 « خدا  خلق  تغییر»   از  مصداقی   آرایش،  و  زینت  در

  قرضاوی،)  است  حرام  مذکور  آیه  طبق  بوده،
 (. 156ـ 155ص  ،1409
  در   نساء   سوره   119  آیه   به   شیعه   فقیهان   استناد 
 جنسیت   تغییر   حرمت   اثبات 
 آیه  به   استناد  با   نیز   شیعه  فقیهان  از  ای عده 

 تغییر  جراحیِ  عمل  حرمت  به  گفته،پیش 
  میرزاجواد اهلل آیت مانند اند؛شده   معتقد جنسیت
  حسینی، )  نجفی  هادی   شیخ  اهللآیت  و  تبریزی 
  به   162ص  ،1395  نجفی،/  440ـ439ص  ،1420

 (. 80ص  ،2ج ،1380 معصوم،  فتاحی /بعد
 نخست   دلیل   تحلیل   و   بررسی 

  تفاسیر   به  نخست  پیشین،  استدالل  به  پاسخ  در
 شده  مراجعه  شیعه  تفاسیر  به  سپس  و  سنّت  اهل

  نساء   سوره  119  آیه  منظور  و  مفهوم  تا  است
 .گردد روشن
  آیه   درباره  سنّت  اهل  تفاسیر  برخی   بررسی
 اهللخلق تغییر

  معلوم   سنّت  اهل  تفسیری   کتب  به  مراجعه  با
  بحث   به  ناظر  شریفه   آیه  این  اساساً  که  شودمی 

  برخی   آنکه  نهایت  نیست؛   جنسیت  تغیر  جدید
 یکی  را  بردگان  کردنخواجه  سنّت،  اهل  مفسران

 از  طبری   . انددانسته  اهللخلق  تغییر  مصادیق  از
 اهل   بزرگان  از  خود،  تفسیر  در  سنّت  اهل  بزرگان
  بیان   را   «اهللخلق  فلیغیرنّ»  آیه  تأویل  سنّت،

 گویند می   سنّت   اهل  بزرگان  از  تن  پانزده   : کندمی 
 اهل  بزرگان  از  تن  بیست .  است  اِخصا  منظور  که

  اهلل، خلق  تغییر  از  منظور  که  معتقدند  سنّت 
  سنّت   اهل  از  تن  هفت  و  است  «دین  تغییر»

  است  فریبنده  های زینت  و وَشم  منظور گویندمی 
  امام   از  طبری   آنگاه   (. 363  ،4ج  ،2000  طبری،)

 دلیلبه  ،«اهللخلق»  از  منظور  که  کندمی   نقل  باقر 
 طبری .  است  « اهللدین»  روم،  سوره  30  آیه
  هرکاری   بگیریم،  درنظر  را  معنا  این  اگر  گویدمی 
 داخل  باشد،  شدهنهی   متعال  خداوند  ازسوی   که

....    و وَشم  خِصا،  مانند  شد؛  خواهد  مذکور  معنای 
  آن  در  الهی  دستور  ترك  که  کاری   هر   همچنین

  شیطان   چون  است؛   شیطانی   کار   باشد،   نهفته
 گناهان   انجام  و  الهی  دستورات  ترك  به  را  هاانسان
  و   گیردمی   نصیب   راه  این  از  او  و   کندمی   دعوت

 «اهللخلق  تغییر»  و  شودمی  شریک  انسان  کار  در
 یابدمی   تحقق  است،   «اهللدین  تغییر»  همان  که

 (.367ـ362ص ،4ج  ،2000 طبری،)
 «اهللخلق  تغییر»  از  منظور  اینکه  درباره  رازی   فخر

 نظر   براساس  که  کندمی   نقل  را  نظر  دو  چیست،
 تغییر»  اهلل،خلق  تغییر  از  مقصود   نخست،

 براساس  و  است  حرام  به  حالل  تبدیل   و  «اهللدین
 که  است  ظاهری   تغییر  تغییر،  از  مقصود  دوم،  نظر

  موی   مانند   است؛  شده   ذکر  وجوهی  آن  برای 
 حیوان،   چشم  درآوردن   گوش،  قطع  مصنوعی،

  نیز   و(  تَخَنُّث)  زن  به  مرد  تشبُّه  کردن،اخته
 تمامی   که  گیردمی   نتیجه  رازی   فخر.  مُساحقه

 باشد  موردتوجه  و  مدنظر  تواندمی  پیشین  معانی
  رازی،   فخر:  ك.ر)  پذیردمی  را  معانی  همه  وی   و

  سنّت   اهل  دیگر  مفسران  (. 323ص   ، 4ج  ، 2001
 بیان  اهللخلق  تغییر  برای   را  مذکور  معانی  نیز

  فقیه  قاسمی،   ثعلبی،   آلوسی،  مانند   اند؛داشته
  ، 6ـ5ج   ،1999  آلوسی،)  ورشیدرضا  یوسف

/  389ـ388ص  ،3ج  ،2002  ثعلبی،/  195ص
  فقیه   /1136ـ1133ص  ،3ج  ، 1426  قاسمی،
/  498ـ497ص  ،2ج  ،2002  یوسف،

 عنوانبه(.  361ص  ، 5ج  ، 1990رشیدرضا، 
 توان می   سنّت  اهل  مفسران  دیدگاه  بندی جمع
  معنای به   سنّت   اهل  مفسران  تمامی  تقریباً   گفت 
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  آنان   ازنظر  و  اندکرده   اشاره  « اهللدین  تغییر»
 این  و  «اهللدین  تغییر»  یعنی  « اهللخلق  تغییر»

( 30:  روم)  «اهلللخلق  التبدیل»  شبیه  را  معنا
.  است  «اهلللدین  التبدیل»  معنای به   که  دانندمی 

  و  بیشتر  مصادیق  سنّت  اهل  مفسران  براین  افزون
  بیان  اهللخلق  تغییر  برای   متعددی   معانی 
 بریدن  وَشم،  انسان،  کردناخته  مانند  اند؛داشته
  تحریم   حیوان،  چشم  درآوردن  حیوان،  گوش

 ماه،   پرستش  گوشت، حالل  حیوان  گوشت
 ازنظر   شودمی   معلوم   توضیح  این  با... .    و  خورشید
  ناظر   عمرانآل  119  آیه  اساساً  سنّت  اهل  مفسران

 . نیست  جنسیت تغییر بحث به
  تغییر   آیه  درباره  شیعه  تفاسیر  برخی  بررسی
 اهلل خلق

 شتر  هرگاه   اسالم،  از  پیش   جاهلیتِ  زمان  در
  شکاف   یا  بریدندمی  را  او  گوش  زایید، می   چندبار

  راه این  از  و  آوردنددرمی  راآن  چشم  یا   دادندمی 
 پسآن  از  یعنی  کردند؛می  وقف  هابت  راه  در  راآن
  حقی )  کردندمی  خودداری   آن  ذبح  و  سوارشدن  از

  ، 1368  طریحی،/  287ص   ،2ج  ، 1405  بروسوی،
  از   مقصود  اینکه  در  مفسران  (. 431ص  ،3ج
  با   چیست،  « الهی  مخلوقات  در  تغییر»

  تفاسیر   از  قمی  تفسیر  .دارند  نظریکدیگراختالف
  فلیغیرنّ »  آیه  در  را  «اهللخلق»  هجری،  سوم  قرن
  پس   است؛   کرده  تفسیر  «أمراهلل»  به  «اهللخلق

 خداوند  خلق  کند،  مخالفت  الهی  اوامر  با  هرکس
  135  ص  ،1ج  ،1363  قمی،)  است  داده  تغییر  را
 تغییر  چهارم،  قرن   مفسران  از  عیاشی (.  بعد  به

 امر   تغییر  و  خدا  دین  تغییر»  معنای به  را  اهللخلق
  خویش   مدعای   اثبات  برای   و  است  دانسته  «خدا

 که  است   کرده  استناد  )ع(   باقر  امام  از  احادیثی  به
  شده  تفسیر  معناهمین به  خدا  خلق  تغییر  آنها  در

  شیخ   (. 277ص  ،1ج   ، 1380  عیاشی، )  است
  نظرات  و  آرا  هجری،  پنجم  قرن  مفسران  از  طوسی

 کرده  گزارش  را   خود  از  پیش   مفسران  اختالفیِ

  است   کرده  نقل  دیگری   عده  و  عباسابن   از.  است
  و   کردنخواجه  اهلل،خلق  در  تغییر  از  مقصود  که

  است   کرده  نقل  دیگر  برخی  از  و است  کردناخته
 از   معنا   این.  باشدمی   «اهللدین  تغییر»  مقصود،  که

.  است   شده  روایت  نیز   (ع)صادق  امام  و  باقر   امام
 الَّتِی  اللَّهِ  فِطْرَتَ: »روم  سوره  30  آیه  در  خداوند

 الدینُ   ذلِک  اهلللِخلق  تَبْدیلَ  اَل  عَلَیهَا   النَّاسَ  فَطَرَ
  بشر  الهی  فطرت  با  مطابق  را   خود  دین  ،«الْقَیمُ

  راه   تغییر  و  دگرگونی  هیچ  آن  در  که  است  دانسته
  که   است  کرده  نقل   نیز  دیگر  برخی  از.  ندارد

 برای   را  آنها   خداوند  که  است  حیوانات   منظور، 
 برای   را آنها ای عده  ولی آفریده،  هاانسان استفاده 

  سنگ   ماه،  خورشید،  خلقت  و  اندکرده  حرام  خود
  مسیر   از  را  آنها  هاست،انسان  استفاده   برای   که

 اندداده  قرار  خویش  معبود  نموده،  خارج  طبیعی
  گیرد می   نتیجه   تبیان  تفسیر  صاحب  پایان  در  و

 « اهللخلق  تغییر»  که  است  این  معنا   بهترین  که
 دیگر  تفسیرهای   تمامی  بوده،   دین  تغییر  معنای به
 داند می   ارزیابی  قابل  معنا  همین  ذیل  در   را
  مرحوم   ازآنپس(.  333ص  ،3،ج[تابی ]   طوسی،)

 همین  نیز  ـ  ششم  قرن  مفسران  سرآمد   ـ  طبرسی
  ، 3ج   ، 1988  طبرسی،)  است   پذیرفته  را  تفسیر

 این  بر  هفتم  قرن  مفسران  از  شیبانی  (. 188ص
 حرام  را  خداوند  حالل  انسان،  هرگاه  که  است  باور
  را   خداوند  خلق  نماید،  حالل  را  او  حرام  یا  کند

(.  170ص  ،2ج  ، 1413  شیبانی، )   است   داده  تغییر
  تغییر   هر  است  معتقد  نهم  قرن  مفسر  کاشفی
 ولی  است،  حرام  و   بوده  آیه  این  مشمول  مضری 

.  است  مباح  باشد،  داشته  وجود  نفعی  تغییر،  در  اگر
 نظر  این  مفسران،  از   ای عده  نظر  گزارش  با  آنگاه

  شود،   گناه  مرتکب  هرکس  که  کند می  تقویت  را
  ، 1379  کاشفی، )  است   داده  تغییر  را  خداوند  خلق
مال    (. 829ص   فیض   و  کاشانی  اهللفتح ازنظر 

  مانند   است؛(  ظاهری )  «صوری »  یا  تغییر  کاشانی،
 و   لواط  همچون  است؛   «صفتی»  یا  کردن،خواجه
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  در   داخل  را  قسم   دو  این  ادامه  در  و  مساحقه

 دانسته،  «امراهلل  تغییر»  و  «اهللدین  تغییر»  معانی
  منافاتی   تفسیر  دو  این  میان  که  است  باور  این  بر

  فیض /  119ص  ،3ج   ،1351  کاشانی، )  نیست 
  عالمه (.  464ـ 463ص  ،1ج  ، 1399  کاشانی،

  برگزیده  را  تفسیر  همین  مشابه  نیز  طباطبایی
  اهلل آیت  (. 96ص  ،5ج  ،1393  طباطبایی،)  است

  را  خلقت  در  تغییر  معاصر،  مفسران  از  سبزواری 
» است  کرده  تقسیم  قسم  دوبر  ؛«حسی  تغییر: 

  تغییر»  و  بدن  ساختن مثله   و  کردنخواجه  مانند
  از  اِعراض  الهی،  فطرت  از  خروج  مانند  ؛«معنوی 

  معتقد   همچنین.  آن  تحریف   و  تغییر  ایجاد  و  دین
  خلقت   در  تغییر  اینکه  بر  کند می  داللت  آیه  است

  در   تغییر  و  تصرف  بوده،  ناپسند  کاری   خداوند،
  برای  و  است  خداوند  اختصاصات  از  موجودات

 در  مگر  ندارد،  وجود  حقی  چنین   غیرخدا
  مانند   باشد؛  داده اجازه  خداوند  کهمواردی 

 باور  این  بر  وی   . ناخن  کردنکوتاه  و  کردنختنه 
:  است  قسم  دو  بر   تغییر   نیز  فقهی   از نظر   که   است
  نهی  آنها  درمورد  که  تغییراتی  نخست،   قسم

 سازی،مجسمه  مانند  است؛  شده  وارد  صریح
 کارهای  و  تراشیریش  انسان،  ساختنخواجه
 که  تغییراتی  دوم،  دارد؛  شرعی  نهی  که  دیگری 

 و  پالستیک  جراحی  مانند  ندارد؛  صریح  نهی
  باشد،  عقالیی  غرض  با  همراه  اگر  که  زیباسازی 

 و  عمومات  مقتضای   براساس  وگرنه  است،  جایز
 یک  تغییر  پس  باشد؛ می   حرام  کاراین  اطالقات،

.  است  حرام  دیگر،  حیوان  به  آن  تبدیل  و  حیوان
 از  که   مالکی  و   مناط  اساس  بر  اینکه  دوم،  وجه

  حرمت   که  است  این  آید،می   دستبه  «اهللخلق»
 خلقت  ایجاد  راه  از  که   است  درصورتی  تغییر

 این  در  کند؛  مقابله  الهی  آفرینش  و  خلق  با  جدید،
  تفسیر  صاحب  پایان  در.  دارد  وجود  حرمت  حالت،
  تغییر   هرگونه  که  گیردمی   نتیجه  الرحمنمواهب 

 کهتازمانی   گیاهان،  در   چه  و  حیوان  در  چه

 الهی   آفرینش  با  جنایت  و  معارض  عنوانبه
  مطلب این  البته.  نیست  حرام  نشود،   محسوب

 اذیت،  تغییر   ایجاد   در  که   است   درصورتی
  وگرنه   باشد،  نداشته  وجود  اسراف  و  آزاررسانی

  ، 9ج  ،1419  سبزواری،)  است  حرمت  آن  حکم
  در   که  یادشده  روایات  به  باتوجه  (. 305ـ289ص
 تغییر»  و  «اهللدین  تغییر»  به  «اهللخلق  تغییر»  آن

  پیوسته   شیعه  مفسران  است،  شده  تفسیر  «امراهلل
  هرگاه  که   اندداشته   نظر  اتفاق  مطلب  این  بر

  و   دهد  روی  خدا  امر  و  دین  در  بدعتی  و  تشریع
 کار  این  شود،  حالل  خدا  حرام   و  حرام  خدا  حالل
 . است مذموم و بوده  الهی خلقت در تغییر

  سوره   119  آیه  نزول  شأن  به  بر این با توجهافزون  
  منظور به   اشیا  برخی  که  شودمی   معلوم  نساء

 از  هرگاه  و  است  شده  خلق  ویژه  هدف  و  خاص
  الهی  خلقت  در  تغییر  شود،  منحرف  اصلی  مسیر
  یا   گوشت  از  استفاده  برای   شتر  مثالبرای   است؛

  دلیلبی  انسان  هرگاه   و  است  شده  آفریده  سواری 
 تغییر»  بوده،  بدعت  و  تشریع  کند،   حرام   راآن

  (. 220ص  ،1ج  ،1422  قائنی،)  است  «مذموم
 بحث   مورد  آیه  به   باتوجه  معتقدند  محققان  برخی

  تغییر  گاهی  خلقت  در  تغییر  ،(119:  نساء:  ك.ر)
 معنوی؛  تغییر  گاهی  و  است  فیزیکی  و  ظاهری 

  آنها   ساختنسرگرم  و  هاانسان  ساختنگمراه  مانند
  شیطان   اهداف  درجهت  تغییر  هردو .  آرزوها  به

  خداوند  بندگی  فطرت  دورساختن  باعث  و  بوده
 به  که  تحریفی  و  تغییر  هرگونه  بنابراین  است؛
  غیرالهی   کارهای   و  اهداف  و  شیطانی  انگیزه 
  قائنی، )  است  غیرشرعی  و  مذموم  پذیرد،  صورت
  روشن  توضیح  این  با  (. 220ص  ،1ج  ،1422

  بحث   به (  119:  نساء:  ك.ر)  تغییر  آیه  که  شودمی 
 شودنمی   مربوط  برعکس،  و  مؤنث  به  مذکر  تبدیل

  جنسیت  تغییر  حرمت  اثبات  برای   آن  به   استناد  و
  شیعه   فقیهان  از  تن  ده  از  بیش  و  است  ناصواب

 این  از  اند،داده  فتوا  جنسیت  تغییر  جواز  به  که
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  اند؛ نکرده   استفاده  را  جنسیت  تغییر  حرمت  آیه،

  تغییر   موارد،  اتفاق   به  قریب  اکثر  در  هرچند
  صورت   روحی  یا  جسمی  بیماری   دلیلبه   جنسیت

 .ندارد وجود آن درمان برای  دیگر راه و گیردمی 
  تغییر   حرمت   اثبات   برای   شده   بیان   دوم   ی قرآن   دلیل 

 جنسیت 
 تبریزی،  مدنی )   شیعه  فقیهان  از  دیگر  برخی
 تغییر  حرمت  اثبات  برای (  47ـ42ص  ،2ج   ،1418

 مُلک   لِلهِ  : اندکرده  استناد  آیه  این   به  جنسیت
  یشاءُ   لِمَن  یَهَبُ  یشاء  ما  یَخلُقُ  واالرضِ   السّمواتِ

 ذُکراناً   یُزَوِّجُهُم  اَو.  الذُکورا  یَشاءُ  لِمَن  یَهَبُ  و  إناثاً
:  قدیرٌ  علیمٌ  اِنّهُ  عقیماً  یَشاءُ  مَن  یَجعَلُ  و  إناثاً  و

 آنِ  از  زمین  و   هاآسمان  ]مطلق[  فرمانروایی
  هرکس   به  آفریند،می   بخواهد  هرچه  خداست؛
 فرزند  بخواهد  هرکس  به  و  دختر  فرزند  بخواهد

 توأم  ]ان[دختر و  ]ان[پسر  را  آنها  یا.  دهدمی  پسر
  عقیم   بخواهد،  را  هرکه  و  گرداندمی  یکدیگر  با

 (. 50ـ49:  شوری )  توانا  دانای   اوست.  سازدمی 
  معاصر   و  تقلید  مراجع  از  تبریزی   مدنی  اهللآیت

 آیه   به  استناد  با  که  است  فقیهی  تنها  شیعه،
  تغییر   منظوربه  جراحی  عمل  حرمت   بر  مذکور

  ایشان،   ازنظر.  است  شده  معتقد   جنسیت
 و  خداست  اختیار  در  بودنپسر  یا  بودندختر

  با   تواندنمی  بشر  و  است  شده   قطعی  او  ازسوی 
  پدیده   این  جراحی،  عمل  ازجمله  خود،  اَعمال
 هاییدگرگونی   اساسدهد؛ براین    تغییر  را  واقعی

 زمان  از  «مؤنث»  و  «مذکر»  جنس  دو  در  که
 و  دهدمی   رخ  تولد  هنگام   تا  نطفه   انعقاد

 در   که  فراوانی  اسرار  و  دارند  که  هاییویژگی
 های نشانه   از  همگی  است،  نهفته  جنسیت  مفهوم

  دهد  تغییر  راآن  تواندنمی   قدرتی  هیچ  بوده،  خدا
  جنس   عالئم  جراحی،  عمل  وسیلهبه   هرگاه  و

  جنسیت   تغییر  درواقع   آید،  پدید  وی   در  مخالف
  ازنظر   و  باشدمی   حرام  کاراین  و  است  نشده  حاصل
 اعضای   تغییر  از  پیش  حکم  وی   شرعیه،  تکالیف

  ، 2ج  ، 1418  تبریزی،  مدنی)  دارد   را  ظاهری 
 (. 47ـ42ص
 

 موضوع   تغییر   دلیل به   تغییرحکم :  اول   پاسخ 
 از  فقهی   تعریف  هیچ  شیعه  معاصر  فقیهان

 ازنظر.  اندنداده  ارائه  «جنسیت  تغییر»  اصطالح
  است   بدیهی  جنسیت  تغییر  تعریف  آنان،  از  برخی

 تلقی  رسدمی   نظربه (.  153ص  ،1377  مشکینی،)
  ، «جنسیت  تغییر»  اصطالح  از  شیعه  فقیهان
  اصطالح   این  از  مردم   عرف  که   است  معنایی  همان
  جنسیت   تغییر  مردم،   عرف  ازنظر.  کندمی  درك

  است؛   همراه  تناسلی  آلت  بر  جراحی   عمل  با
 تبدیل  دیگر جنس به را وی  جنس که ای گونه به

 برای   اسالمی  فقه  در  دیگرازسوی   .سازدمی 
 از  و  ندارد  وجود  خاصی   مصطلح   « مؤنث  و  مذکر»

  مقصود   که  آیدمی   دستبه   فقهی  تعابیر  مجموع
  باشد   بارهدر این  عرف   نظر  و  تعریف  همان  نیز  فقها 

 بودن  دارا  بودن،مؤنث   و  مذکر  در   عرف  مالك  و
  است؛   زنانه   یا  مردانه  ویژه  عالئم  و  تناسلی   آلت

  آلت   دارای   جراحی،  عمل  راه  از  فردی   اگر  بنابراین
  جنس   کارکرد  حتی  و  عالئم  ها،ویژگی  تناسلی،
 اطالق   مخالف  جنس   نام  او  به   عرفاً  و  شود  مخالف

 ممکن   امری   جنسیت  تغییر  شودمی  معلوم  شود،
  احکام   موضوع،  تبدّل  و  وقوع  درصورت  و  است

 شد  خواهد  جاری   او  بر  مخالف  جنس  شرعی
/  104ص  ،1379  همو،/  241ص  ،1420  خرازی،)

  است   ممکن  (. 89ـ84ص  ،2ج   ،1380  همو،
  جنسِ   تغییر  یا  «موضوع  تبدّل»  تحقّق  در  برخی

  ولی   باشند،  داشته  تردید  برعکس،  و  زن  به  مرد
  مبادرت   جراحی  عملبه   که  پزشکانی  از  بسیاری 

 که   جراحی  های عمل   گونهاین  معتقدند  ورزند،می 
  تغییر  مصداق  گیرد، می  صورت  تناسلی  آلت  بر

  به   نیز  مردم  عرف  ازنظر  کهچنان  است؛  جنسیت
  جنسیت   تغییر  جراحی،  های عمل  گونهاین
 . گویندمی 
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 احکام   بیان   در   فقیه   وظیفه :  دّوم   پاسخ 

: دهد   پاسخ  پرسش  این  به  که  است  فقیه  وظیفه
 آلت  بر  جراحی  عمل   راه  از  خارج،  در   چهچنان  اگر

  آن   حکم  شود،  حاصل  جنسیت  تغییر  تناسلی،
  درصورت  آن  شرایط  نیز  و  جواز  عدم  یا  جواز  ازنظر
 ازنظر   آن  پیامدهای   و  آثار  درنهایت  و  جواز

  جنسیت   تغییر  اینکه  چیست؟  وضعی   و  تکلیفی
  عام   عرف  عهدهبه   قضاوت  خیر،  یا  است   شده  واقع

  در  اگر  حتی.  است   مردم  عموم  قضاوت   همان  یا
 داشته  وجود  تردید  جنسیت  تغییر  عرفیِ  تحقق
 صورتبه   آن  درباره  فقهی   ازنظر  توانمی   باشد، 
  با   بنابراین  کرد؛  وگوگفت   و  بحث(  اگری )  فرضی
 وقوعی  امکان  جنسیت،   تغییر  اینکه  به   استناد
 تبدیل   برعکس  یا  زن  به  مرد  حقیقتاً  و  ندارد
 طوربه   را  جنسیت  تغییر  تواننمی   شود،نمی

 باریکلو،)  دانست  غیرمشروع  مطلق
 (. 71،ص1382
  تغییر   به   بحث    مورد   آیات   ارتباط   عدم :  سوم   پاسخ 

 جنسیت 
  ناظر   کلی  صورتبه   مجید،  اهللکالم  از  آیاتی  اگرچه

  50  و   49  های آیه  ولی  است،   «جنسیت»  بحث  به
 تغییر   بودنغیرممکن    به  ارتباطی  شوری،  سوره

  واقعیت  این  دادننشان  برای   بلکه  ندارد،  جنسیت
  عالم  این  در  رحمت  و   نعمت  هرگونه   که   است

.  ندارد  چیزی   خود  از  کسی  و  خداست   ازسوی 
 از.  است   کرده  اشاره   آن  مصداق  یک  به  آنگاه

  دختر   از  برتر  را   پسر  جاهلی  اعراب  آنجاکه
  آفرینش  درباره  آیات  این  در  خداوند  دانستند،می 
 بردمی   کاربه   را  « یَهَبُ»  کلمه  پسر  و  دختر  دو  هر
 و  اندالهی  هدیه  دوهر  دختر  و  پسر  بفهماند  تا

  « دختر»  از  تجلیلی  تا  آورد  مقدم  را  «اِناثاً»  کلمه
  آورده   «ال»  حرف  با  را  «الذکور»  کلمه  و  باشد
 دلخوش  آن  به  شما  که   پسرانی  آن   بگوید  تا  است

  و   شیرازی   مکارم)  اندالهی  هدیه  نیز  آنان  هستید،
 (. 483 _ 482  ص ،20ج  ،1364 دیگران،

  تغییر   حرمت   اثبات   در   ی قرآن   سوم   دلیل   بررسی 
 جنسیت 

  جنسیت   تغییر  حرمت   اثبات  بر  که  دیگری   دلیل
  لِلمؤمنین   : است  آیه  این  شود،  مطرح  است  ممکن
 اَزکی  ذلِکَ  فُروجَهم  یَحفَظوا  وَ  اَبصارِهِم  مِن  یَغُضُّوا

  لِلمؤمناتِ   قُل  و  یَصنَعونَ  بِما  خبیرٌ  اهلل  اِنّ  لَهُم
:  فروجَهُنَّ  یَحفَظنَ  وَ  اَبصارِهِنّ  مِن  یَغضُضن
 دهدمی  دستور پیامبرش به آیات این در خداوند

  به  نگاه  از]  را  خود   های چشم  بگو  مؤمنان  به  که
  کنند؛   حفظ  را  خود  عِفاف   و  فروگیرند[  نامحرمان

 آنچه   از  خداوند  و  است  ترپاکیزه   آنان  برای   این
  باایمان   زنان  به  و  است  آگاه  دهند،می   انجام

[ آلودهوس   نگاه  از]  را  خود  های چشم   که  بگویید 
:  نور)  کنند  حفظ  را  خویش  دامان  و  فروگیرند

 تغییر  جراحیِ  عمل   انجام  اینکه  به  باتوجه  (. 30
  گاه   و  نامحرم  عورت  به  نظر  با  مالزم  جنسیت،

  است  الزم  یادشده  آیه  اساس  بر  است؛  آن  لمس
  تغییر   از  مسلَّم،  حرام  این  ارتکاب  از   پرهیز  برای 

  به  مرد  کردننگاه  اینکه  چه  شود؛  پرهیز  جنسیت
 آن  بدون  چه  و  لذت  قصد  با  چه  نامحرم،  زن  بدن
 اگر  هادست  و  صورت  به  کردننگاه   و  است  حرام

 بدون  اگر  ولی  است،  حرام  باشد،  لذت  قصد  به
 زن کردننگاه   نیز   و ندارد مانعی   باشد،  لذّت قصد

  به  کردننگاه   و  باشد می  حرام  نامحرم  مرد  بدن  به
  لذت  قصدبه   اگر  نابالغ   دختر  موی   و  بدن  و  صورت
  که   نترسد  انسان  هم  کردننگاه   واسطهبه   و  نباشد

  احتیاط   بنابر   ولی  ندارد،  اشکال  بیفتد،  حرام  به
  معموالً   شکم  و  ران  مثل  که  را  جاهایی  باید
  مسئله   ، 1379  خمینی، )  نکند  نگاه   پوشانند،می 

  آیه   که  است  مفید  نکته  این  به  توجه  (. 2433
 ندارد؛  جنسیت  تغییر   بحث   به   اختصاصی   مذکور
 همچون   ـ  عورت  به  نگاه  موارد  تمامی  در  چراکه
  است؛   جاری   نیز  ـ  پزشکی  در  درمان  و  معاینه

.  ندارد  جنسیت  تغییر  بحث   به   اختصاصی  بنابراین
این   مذکورفقط  آیه  بیان   که   است  جهت  از 
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  تغییر   منظوربه  جراحی  عمل  حرمت  به  معتقدان
 و  کنند  استدالل  آیه   این  به  توانندمی   جنسیت،

 . است  ناتمام  استدالل  این  که  آمد  خواهد  ادامه  در
 اضطرار   ی قرآن   قاعده   به   توجه :  اول   پاسخ 
  از   یکی  که  «اضطرار  قاعده»  اساس  بر  فقها  ازنظر
 آیات   آن  مستند  و  است  فقهی  مشهور  قواعد

  و (  119:  انعام/  3:  مائده)  کریم  قرآن  متعدد
 امور  از  بعضی  انجام  باشد،می   اسالمی  روایات
  مثال   برای   شود؛می   حالل  اضطرار  حالت  در  حرام،
  گوشت   خون،  خوردن  بقره،  سوره  173  آیه  طبق
 که کسی  ولی  است،  حرام  خوك  گوشت  و   مردار

  گناهی   جان،  حفظ  برای   شود،می  اضطرار  گرفتار
 . نیست او بر

  و   ها خنثی   بر   اضطرار   قاعده   تطبیق :  دوم   پاسخ 
 ( روانی   خنثای )   ها ترانس 
 معاصر  ادبیات  در   که  هاـترانس  و   هاخنثی   زندگی

  ـ   است  یادشده  روانی  خنثای   به  آن  از  عرب
 خنثای   زندگی.  باشد می   اضطرار  آشکار   مصداقِ

 اضطراب،   دارای   جسمی  خنثای   همانند  روانی
  بنابراین  است؛  جنسی  تطابق  عدم  و  پریشانی

  غیرقابل  و  ضروری   امری   وی   برای   جنسیت   تغییر
  از   را  او  تواندمی  جنسیت  تغییر.  باشدمی   انکار

 «جنسی  هویت  اختالل»  یا  «جنسی  بالتکلیفی»
 که  است  الزم  نکته  این  به  توجه  البته .  سازد  خارج

  نه   است،  مُضطَر  حق  در  حرمت،  رافع  «اضطرار»
  پزشک   اگر  بنابراین،.  معالج  پزشک  حق  در

  منظوربه  جراحی  عمل  برای   مجوزی   بخواهد
  باید   باشد،  داشته  بیمار  روی   جنسیت،   تغییر

. بود  «اضطرار»  دلیل  جز  دیگری   دلیل   دنبالبه
عسر    نفی»  به  کریم  قرآن  از  آیاتی  براین  افزون
:  مائده/  185: بقره/  78:  حج)  دارد  داللت  «وحرج

  حرج،   که  حکمی  هر  ناحیه   از   روازاین  ؛(6
 برداشته  حکم  آن   آید،  الزم  مشقت  و  استیصال

 در  روحی  یا  جسمی  وضعیت  شکبی .  شد  خواهد
  روشنی   مصداق  روانی،  خنثای   یا  جسمی  خنثای 

  زندگی   تواندمی   که  است  مشقت  و  حرج  و  عسر  از
  قرار   کنندهناراحت  و  دشوار  بسیار  وی   برای   را

 یادشده   آیه  به  استناد  با  اگر  حتی  بنابراین  دهد؛
  شرایط  در  جنسیت  تغییر  حرمت  دیگر،  ادله  یا

  یا   اضطرار  درحال  شکبی   شود،  اثبات  عادی 
  وجود   دیگری   درمانی  حلراه  اگر  عسروحرج،

.  بود  خواهد  مجاز  جنسیت  تغییر  باشد،  نداشته
 مورد  واجبات  در  «الحرج  قاعده»  جریان  البته
  در  قاعده   این  جریان  و   فقهاست  همه  اتفاق

 . باشدمی  وگوگفت  و بحث محل محرمات
 جنسیت   تغییر فقهی  آثار به گذرا  نگاهی
  اشاره   فقط  حاضر،  مقاله  یِقرآن  رویکرد   به  باتوجه

  کفایت   جنسیت  تغییر  فقهی  آثار  به  مختصری 
 را جنسیت تغییر تأثیر شیعه فقهای . کرد خواهد

  نیز   و  حضانت  والیت،  نفقه،  مهریه،  ازدواج،  بر
 .اندکرده  بررسی ارث مسئله
 ازدواج   مسئله   بر   جنسیت   تغییر   تأثیر 

 روی   جنسیت   تغییر  به   زوجین  از  یکی  مواردی   در
  جنسیت   تغییر  زوجین  هردو  گاهی   و  آوردمی 
  بررسی  حالت  دو  در  مسئله  این.  دهندمی 
 .شودمی 

 ازدواج   بر   زوجین   از   یکی   تأثیرتغییرجنسیت 
  تغییر   تأثیر  جنسیت،  تغییر  وضعیِ  آثار  ازجمله

 مسائل  از  یکی.  است  ازدواج  مسئله  بر  جنسیت
  در   جنس  اختالف  لزوم»  اسالمی  فقه  در  روشن
 ازدواج  یا  «مرد  با   مرد»  ازدواج  و  است  «ازدواج

  ، 1420  قمی،  مؤمن )  نیست  مشروع  «زن  با  زن»
 ،1420 خرازی،/ 138ص ،1996 صدر،/ 110ص
 ازدواج  از  پس  درموردی   اگر  حتی (.  274ص

  و   است  باطل  سابق  ازدواج  شود،  خالف  کشف
 اتفاق  به.  ندارد  وجود  آن  بقای   برای   مجوزی 
 هر  به  ازدواج  مسلَّمِ  رکن  این  اگر  شیعه  فقیهان
 زوجین  از  یکی  جنسیت  تغییر  ازجمله  دلیلی

 شودمی   باطل  سابق  ازدواج  شود،  مخدوش
/  3  مسئله  ،559ص  ، 2ج   ،1366  خمینی،)
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  قمی،   مؤمن /  199ـ197ص  ، 1372  مطهری،

 (. 110ـ 109ص  ،1420
 ازدواج   بر   زوجین   جنسیت   تغییر   تأثیر 
  هر   شوهر  و  زن  کهدرصورتی  شیعه  فقهای   ازنظر

 تغییر  این  چهچنان   دهند،   جنسیت  تغییر  دو
 سابق  ازدواج  بطالن  سبب  نباشد،   همزمان

 ـ  زوج  مثالً  ـ  اول  جنسیت  تغییر  با  زیرا  شود؛می 
  دوم جنسیت تغییر و شودمی  باطل سابق ازدواج

 باطل  یعنی  مسئله  حکم  در  تأثیر  ـ  زوجه  مثالً  ـ
  ، 2ج   ،1366  خمینی،)   ندارد  سابق  ازدواج  شدن

  ، 1372  مطهری،/  3  مسئله  ،559ص
 ، 1415  قمی،  مؤمن/  199ـ198ص
  ، 141ص  ،1385  خدادادی،/  110ـ108ص

 همو، /  408ص  ، 1383منتظری،/  351  مسئله
  ، 2ج  ،1377  ب،   صانعی،/  115ص   ،1381

  ، (256ـ255ص  ، 2ج  ، 1382  جناتی، /  287ص
  امام   باشد،  همزمان  جنسیت  تغییر   اگر  ولی

  بقای   شیعه،  فقهای   از  دیگر  برخی  و  خمینی
 بقای   معتقدند  و  دهندمی   ترجیح  را  سابق  ازدواج
  است  آن  احتیاط  ولی  نیست،  بعید   دو  آن  نکاح

 خمینی، )  شود  تجدید  دو  آن  میان  ازدواج  که
 ،1377  ب،  صانعی،/  559ص  ، 2ج  ،1366

  ،(465ص  ،1ج  ،1377  الف،  همو،/106ـ105ص
 تغییر»  اساساً  معتقدند   شیعه  فقیهان  دیگر  اما

 ازدواج  ابقای   باعث  «زوجین  همزمان  جنسیت
  شد   خواهد  باطل  سابق  ازدواج  و  نیست  سابق

  قمی،   مؤمن /  199ـ198ص  ،1372  مطهری،)
/  248ـ247  ،1420  خرازی،/  111ـ109  ، 1420

  مکارم /  351  مسئله   ، 141  ،1385  خدادادی،
  ، 1  ، 1379  همو،/  236  ،1380  شیرازی،

  همو،/  408  ، 2  ،1383منتظری،/  472ـ470
 (. 225  ،2 ،1382 جناتی،/ 115  ،1381
 زوجه   مهریه   بر   جنسیت   تغییر   تأثیر 
  مهریه   بر  جنسیت  تغییر  شیعه،  فقهای   ازنظر
  با   زیرا  است؛   تأثیرگذار  نیز   دائم  عقد  در  زوجه

 در.  شودمی   منحل  نیز  ازدواج  جنسیت،  تغییر
 احتمال  : است  شده مطرح   احتمال  چهار  بارهاین

  الزم   عنوانهیچ  به  مهریه  پرداخت  اینکه  نخست،
  و   خیر  یا  باشد  گرفته   صورت  آمیزش  چه  نیست؛ 

  این .  زوجه  یا  باشد   داده  جنسیت   تغییر   زوج  چه
  قمی،   مؤمن)  نیست   فقها  موردقبول  احتمال
 زیرا  ؛(252ص  ، 1420  خرازی،/  111ص  ، 1415
  انحالل   با  و  شودمی  واجب  ازدواج  دلیلبه   مهریه
 رود؛نمی  ازمیان  جنسیت،   تغییر  دلیلبه   ازدواج
 همچون   انحالل  دیگر  عوامل  از  پس  که  گونههمان
 .رودنمی  ازمیان مهریه نکاح، فسخِ و طالق فوت،

 اینکه  اندپذیرفته  را  آن  برخی  که   دوم  احتمال
 است   واجب  هرصورت   در  مهریه   پرداخت

 (. 3  مسئله  ،559ص   ،2ج  ،1366  خمینی،)
  شیعه   فقهای   برخی  ازسوی   که  سوم  احتمال
  پس   جنسیت  تغییر  هرگاه  آنکه  است   شده  مطرح

  زوج   عهدهبه  مهریه  تمام  پرداخت  باشد،  آمیزش  از
 را  مهریه  نصف باشد،  آمیزش  از پیش  اگر  و  است
/  114ص  ،1415  قمی،  مؤمن)  بپردازد  باید

 احتمال  آخرین  (. 255ص  ،2ج  ،1382  جناتی،
  تغییر  اگر  که  است  شده  مطرح  برخی   ازسوی   نیز

  زوج  رضایت   بدون  و  زوجه  ازسوی   جنسیت
  زوج،   عهدهبه  مهریه   پرداخت  پذیرد،  صورت
  دهد،   جنسیت   تغییر   زوج   اگر  ولی  نیست،   واجب

  صانعی، )  کند  پرداخت  را  زوجه  مهریه  باید
  ، 1377  الف،  همو، /  465ص  ، 1ج  ، 1377ب،
 ازدواج  در  شیعه،  فقهای   ازنظر  (. 106ـ105ص

  باید   دهد،  جنسیت  تغییر  زوج  اگر  نیز  موقت
 را   مدت  که  گویا  کند؛  پرداخت  را  مهریه  تمامی

  و   است  شده  منصرف  زندگی  ادامه  از  کرده،  بذل
  زمان  مقداربه  دهد،   جنسیت  تغییر  زوجه   اگر

 خرازی،)  شودمی  کاسته  مهریه  میزان  از  تخلف،
 (. 255ص  ،1420
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 فرزندان   و   زوجه   نفقه   مسئله   بر   جنسیت   تغییر   تأثیر 

 فقهای   ازسوی   که  جنسیت  تغییر  دیگر  آثار  از
  «زوجه   نفقه »  مسئله   است،   شده  مطرح  شیعه
 سابق  ازدواج  جنسیت،  تغییر  درصورت  زیرا  است؛
 همچون  زوجیت  احکام  بنابراین  شود؛می   باطل
(  سابق  ازدواج)  موضوع   انتفای   تبعبه   نیز  نفقه 

  و   138صص  ،6ج   ، 1996  صدر،)  رودمی   ازمیان
  و   3706  مسئله  ،664ص  ، 3،ج1424  همو،/  145

  ، 1381  قضائیه،  قوه   فقهی   تحقیقات  مرکز/  3708
  تغییر   شیعه،  فقهای   ازنظر  (. 5868  شماره  سؤال

 فرزندان   نفقه  وجوب   در  تأثیری   پدر  جنسیت
  نفقه   پرداخت  به   موظف  همچنان  او  و  ندارد

  پدر،   جنسیت  تغییر   چون  است؛  خویش  فرزندانِ
 خارج   «پدربودن»  عنوان  از  را  وی   عرف،  ازنظر
 خرازی،/  115ص ،1415  قمی، مؤمن)  سازدنمی

 تأثیری   نیز   مادر  جنسیت   تغییر   (. 258ص  ، 1420
  ابتدا  از  وظیفه  این  زیرا  ندارد؛  فرزندان   نفقه  در
  پدر   عهدهبه  ابتدا  بلکه  است،  نبوده  مادر  عهده به

  فقط .  است  پدری   جدِّ  وظیفه  وی،  نبود  در  و  است
  توان   فرض  با  و  پدری   جدّ  و  پدر  نبود  درصورت

  عهده به  فرزندان  نفقه  پرداخت  وظیفه  مادر،  مالی
 این  وی،  جنسیت  تغییر  با  و  بود  خواهد  مادر

  نیا، کریمی)  بود  خواهد  او  عهدهبه  همچنان  وظیفه
 مادر  و  پدر  هرگاه  ضمناً  (.بعد  به  330ص  ،1379
  قدرت   وی،  فرزندان  بر  باشند،  ناتوان  مالی  ازنظر
  مخارج   است  واجب  و  است  عقلی  شرط  تمکن
  فرزند،   جنسیتِ  تغییر  و  کنند  تأمین  را  ایشان

  متوجه  حکم  این زیرا  ندارد؛  حکم  این  در   تأثیری 
 آن  در  تأثیری   بودنپسر  یا  دختر  و  است  «فرزند»

 .ندارد
 ِعّده   مسئله   بر   جنسیت   تغییر   تأثیر 

 تغییر   تأثیر  شیعه،  فقهای   موردتوجه  آثار  ازجمله
  فقها   ازنظر.  است  «عِدّه»  مسئله  بر  جنسیت
 هرصورت  در  «عدّه»  جنسیت،  تغییر  درصورت

 زن  یا  دهد،  جنسیت  تغییر  مرد  چه  است؛  ساقط

  وفات؛   عِدّه  یا  فسخ   عِدّه   یا   باشد  طالق  عِدّه  چه  و
  عدّه   زمان  در  زوجه  جنسیت  تغییر  شامل   حتی

  تبدلّ   باره،دراین  فقها  دلیل  ترینمهم   .شودمی   نیز
  زنان  مخصوص  عِدّه   اینکه  و  است  موضوع  تغییر  و

 زن   و  شود  عوض  موضوع  هرگاه  پس  است؛
  عوض   نیز  حکم  شود،  مرد  جنسیت،  تغییر  سبببه

  خمینی، )  است  ساقط  عِدّه  رو ازاین  شود؛می 
/  200ص  ، 1372  مطهری،/  558ص   ،2ج   ، 1366
  ، 1996  صدر،/  115ص  ،1415  قمی،   مؤمن

 (. 254ص  ،1420 خرازی،/  144،ص6ج
 خانوادگی   عناوین   بر   جنسیت   تغییر   تأثیر 

  تغییر   تأثیر  شیعه،  فقهای   موردنظر  آثار  ازجمله
  مانند   است؛   «خانوادگی  عناوین»  بر  جنسیت

.  مادر و پدر خاله، دایی، عمه، عمو، خواهر، برادر،
 قسم  : اندشده   تقسیم  قسم  دو  به  عناوین  این

  تبدیل   سبب  جنسیت  تغییر  که  عناوینی   نخست،
  « خاله  دایی،»  ،«خواهر   برادر،»  مانند  شود؛می   آن
  جنسیت،   تغییر  درصورت  که   «عمه  عمو،»  و

  به   «برادر»  مثالً  شود؛می   تبدیل  مخالف  عنوانبه
  به   «دایی» یا  شودمی   تبدیل  برعکس  و   «خواهر »
 برعکس  و «عمه» به  «عمو»  و  برعکس  و  «خاله»

  تغییر   که  عناوینی  دوم،  قسم  .شودمی   تبدیل
  فقط   که  شودنمی  آن  تبدیل  باعث   جنسیت
  یعنی   است؛  «مادر   و  پدر»  عنوان  آن  مصداق

 و  شودنمی  «مادر »  جنسیت  تغییر  با  «پدر»
  ، 1366  خمینی،)  یابدنمی  «پدر»  عنوان  «مادر»
  مؤمن /  258ص  ،1420  خرازی،/  559ص  ،2ج

  فقهی   ازنظر  «پدر»  چون  ؛(115ص   ،1415  قمی،
  وجود به  وی(  اسپرم)  نطفه  از  فرزند  که  است  کسی

 تخمک   از  فرزند  که   است   کسی  «مادر»  و  آیدمی 
  پدر   جنسیت   تغییر  با   امر  این  و  آیدمی   پدید  وی 

 از  پس   پدر  اینکه  مگر  کند، نمی  تغییر  مادر  یا
 از   پس  مادر  و  شود  تبدیل  زن  به جنسیت،  تغییر
 . باشد  شده تبدیل مرد به جنسیت،  تغییر
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  سرپرستی   و   والیت   مسئله   بر   جنسیت   تغییر   تأثیر 

 کودکان 
  سرپرستی   و  والیت  مسئله  بر  جنسیت  تغییر  تأثیر

  شده  بررسی   شیعه  فقهی  منابع  در  نیز  کودکان
 فرزندان   بر  دهد،  جنسیت  تغییر  « مادر»  اگر.  است

 «پدر»  برای   ابتدائاً  والیت  زیرا  یابد؛نمی  والیت
 است  پدری   جدِّ  برای  والیت  پدر،  نبود  با  و  است

 کودکان  والیت  پدری،  جدِّ  نبود  درصورت  و
 «پدر»  هرگاه  و  بود،  خواهد  شرع  حاکم  عهده به

  وی  والیت  بر  تأثیری   امر  این  دهد،  جنسیت  تغییر
 .ندارد

  حضانت   حق  که  مدتی  در  «مادر»  هرگاه  همچنین
  جنسیت   تغییر  است،  شده  محول  او  به  کودك

 اهلیت   دارای   همچنان  وی   شود،  «مرد »  و  دهد
  صفت   جنسیت،   تغییر  با  زیرا  است؛   حضانت 

  نه   است،  شده  زایل   وی   از(  بودنزن)  «اُنوثیت»
  درصورت  نیز  پدر  حضانت   حق  .«مادری »  صفت 
  حضانت   چون  شود؛نمی  زایل  جنسیت  تغییر

 واگذار  بوده،  «پدر»  که  جهتآن  از  پدر  به  کودك
  جنسیت  تغییر از  پس «پدر» عنوان و است شده

/  559ص  ،2ج  ،1366  خمینی،)   شودنمی   عوض
  ، 1415  قمی،  مؤمن /  201ص  ، 1372  مطهری،

  همو، /  145ص  ، 6ج  ، 1996  صدر،/  116ـ115ص
  ، 1420خرازی،/  644ص  ، 3ج   ،1424

 (. 260ـ258ص
 ارث   در   جنسیت   تغییر   تأثیر 
 که  دارد  دنبال به   آثاری   نیز  ارث  در  جنسیت   تغییر
.  اندکرده   بررسی  را  آثار  این  شیعه  فقهای   برخی
 در  را  خویش  جنسیت  فردی   هرگاه  ایشان  ازنظر
  آنگاه   و  دهد  تغییر  خود  والدین  بودنزنده   زمان
 ارث،  مالك  کند،  فوت  وی   والدین   از  یکی

 برابر  دو  فعلی،  پسرِ  بنابراین  است؛  فعلی  جنسیت
  هرچند  کند؛می  دریافت  اإلرثسهم   خود  خواهر

  فعلی  دختر  همچنین.  است  بوده   دختر  قبالً
 دریافت  اإلرثسهم  خویش  برادر  نصف  اندازهبه

  هرگاه   ولی   است،  بوده  پسر  قبالً  هرچند  کند؛می 
  بخواهند   آنگاه   و   دهند  جنسیت  تغییر   مادر  یا  پدر

 در  جدید  جنسیت  ببرند،  ارث  خویش  فرزند  از
 میزان  زیرا  داشت؛  نخواهد  اثری   آنها  ارث  میزان

 انعقاد   زمان  اساس  بر  «مادر  ارث»  یا   «پدر  ارث »
 انعقاد   درحال  پدر  برای   یعنی  است؛  فرزند  نطفه
  جنسیت   تغییر  بعداً  چند  هر  است؛  دوسوم  نطفه،
  ، 1415  قمی،  مؤمن)  شود  تبدیل  مرد  به  و  دهد
 برای /  135ص  ، 1420  خرازی،/  118ـ117ص

  ، 2ج  ،1366  خمینی،:  ك.ر  مخالف،  نظر  دیدن
 (.7  مسئله  ،560ص

 گیری نتیجه
 انگیز حیرت  هایپیشرفت   کمک به  امروزه

 برروی   که  است  شده  فراهم  امکان  این  پزشکی،
 ها،دوجنسی  از  اعم  بیماران،  برخی  تناسلیِ  آلت

  صورت   جراحی  های عمل   ،..  و  هاتراجنسیتی
 جراحی،   های عمل  گونهاین   با   آیا  اینکه   در.  گیرد
 نظراختالف   خیر،  یا  افتدمی   اتفاق  جنسیت   تغییر
  تغییر   مصداق  پزشکان،   برخی  اعتقاد   به   است؛

  جنسیت،   تغییر  نوظهور  پدیده   .باشد می  جنسیت
  پزشکی،   تفسیری،  کالمی،   گوناگون   ابعاد
 اندیشمندان  و  دارد   حقوقی   و  فقهی  پزشکی،روان

 در  آنچه.  اندکرده  بررسی  را   آن  گوناگون  ابعاد  از
  این   بررسی  گرفت،  قرار  مدنظر  حاضر  تحقیق
  و   مختصر  بیان  نیز  و  کریم  قرآن  نظر   از  مسئله
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 آمیز با پیروان ادیان آسمانی کریم در همزیستی مسالمت قرآن های تبیین آموزه 

 

 نیا محمّدمهدی کریمی
 

 (Kariminiya2003@yahoo.comنویسنده مسئول: ) کریم قرآناستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف 
 

 چکیده 
هاست. در چندین کریم، پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله برای تمام ابنای بشر، و برای تمام زمان   قرآن از نظر  

)ص( مورد توجه   ، این جهان شمولی پیامبرقرآناست. از نظر  آمده  آدم«، و »یا ایها االنسان«  آیه، تعبیر »یا بنی 
پیامبر  مخاطبان  از  بخشی  نیست.  مردم  رسالت   اکثر  الزمه جهان شمولی  است.  آسمانی  ادیان  پیروان  )ص(، 

باشد. این مطلب بخوبی آمیز و استفاده از گفتگوی سازنده با پیروان ادیان آسمانی می پیامبر)ص(، تعامل مسالمت 
کریم، اساس رفتار با   قرآناین پرسش مطرح است که طبق تعالیم   آید.دست می ی از کالم اهلل مجید به از آیات 

این  مگر  است،  آنان  و حذف  درگیری  و  نزاع  و  اصل، جنگ  آیا  است؟  آسمانی چگونه  ادیان  ایمان پیروان  که 
آمیز داشته باشند.  همزیستی مسالمت  توانند با پیروان ادیان آسمانیکریم، مسلمانان می   قرآنبیاورند؛ یا از نظر  

نظر   ادیان آسمانی، همزیستی مسالمت  قرآن از  بین  زبان گفتمان  بر  کریم،  و همکاری  آمیز، گفتگوی سازنده 
اول دفاع می اساس اصول مشترک است. در حالی  از دیدگاه  این پژوهش،  که برخی، همانند داعش  کنند. در 

همزیستی  و  سازنده  گفتگوی  و  صلح  جهان مسالمت  اصالت  راستای  در  آسمانی،  ادیان  پیروان  با  آمیزاسالم 
عنوان به  صلح و همزیستی با ادیان و ملل دیگر،   کریم،  قرآن گردد.  ی مورد بررسی می قرآنهای  شمولی آموزه 

تحمیل   نژادپرستی،  کریم،  قرآنآیاتی از    نظام تشریعی خویش مالحظه نموده است.  در  یک اصل و قاعدۀ اساسی، 
همکاری بر اساس اصول مشترک و گفت و گوی    نماید و از پیشنهاد صلح،های نادرست را رد می تعصب  عقیده،
می مسالمت  استقبال  کتابآمیز  و  پیامبران  به رسمیت شناختن  و ضمن  آسمانی گذشته، کند،  به حقوق    های 
آمیز با غیر مسلمانان از ی مسالمت کریم در تأمین همزیست  قرآنکارهای  برخی راه گذارد.ها احترام می اقلیت

ادیان دیگر؛ آزادی عقیده و فکر؛ اعتراف به   جویانةقرار زیر است : نفی نژادپرستی؛ مبارزه با توهمات برتری 
اقلیت  تعاون در مسایل بینحقوق  بینها؛  بر صلح  تأکید  از پیشنهاد صلح؛  به المللی؛ استقبال  المللی؛ دعوت 

 آمیز.  و گفت و گوی مسالمتآمیز وتوجه به اصول مشترک؛  همزیستی مسالمت
 

 المللی، مدارا و تسامح. ها، صلح، صلح بین حقوق اقلیت   ، آمیز همزیستی، همزیستی مسالمت کلیدواژه:  
 

 مقدمه 

اسالم،   مراسم دین  و  عبادی  اعمال  در  فقط 
نمی  منحصر  این  شود؛  شخصی  دین، بلکه 

سیاسی  اجتماعی،  ای از مسایل عبادی،  مجموعه
و اقتصادی است؛ دینی در برگیرندۀ تمام اموری  

دنیا و آخرت،  است که انسان در معاش و معاد،  
عبارت به  .زندگی فردی و اجتماعی بدان نیاز دارد

با خالق،  دیگر،   انسان  به رابطۀ  حاکم، این دین 
اعم از  ها، سایر ملتملت خود و  خانواده،  جامعه،  

اسالم،  .  مسلمان و غیرمسلمان توجه کرده است
در  العرب »  اگرچه  یافت،    «جزیره  این ظهور  به 

این دین  .  شودمکان یا به مردم عرب منحصر نمی
برای  (  ص)  وسیله پیامبر اکرماز سوی خدا و به

.  جمیع افراد بشر تا روز قیامت آورده شده است 
پیامبر،   واپسین  و  و  او  دین  واپسین  اسالم 
است جهانی  فرماید  قرآن.  رسالتش  مَا  »  :می  وَ 

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کَافَّۀً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا وَلَکِنَّ أَکْثَرَ  
  ؛ و ما تو را جز (28  ، آیۀ34  سبأ،) النَّاسِ لَایَعْلَمُونَ  

براى تمام    بشارتگر و هشدار  [ به سمت]  دهنده 
 «دانندلیکن بیشتر مردم نمى  یم؛مردم، نفرستاد

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا الَّذِی »
یُحْیِ   هُوَ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْکُ  لَهُ 
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الَّذِی  الْأُمِّیِّ  النَّبِیِّ  وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  فَآمِنُوا  وَیُمِیتُ 

؛ )سوره  اللَّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَیُؤْمِنُ بِ
بگو: »اى مردم، من پیامبر خدا   (.158اعراف، آیه  

همان  به هستم،  شما  همه  که    [خدایى] سوى 
از آن اوست. هیچ  آسمان فرمانروایى ها و زمین 

نیست او  جز  مى ؛  معبودى  زنده  و که  کند 
که پیامبر  -خدا و فرستاده او  به   میراند. پسمى 

نخوانده او  درس  کلمات  و  خدا  به  که  است  اى 
بگروید و او را پیروى کنید، امید که   -دارد ایمان

شوی حقوق    د«.هدایت  مهم  مباحث  از  یکی 
آمیز میان  صلح و همزیستی مسالمت  الملل،بین 

ادیان  که  نقشی  و  است  مختلف  ادیان  پیروان 
اسالم    مهم،  دین  کند.  میمخصوصاً  ایفا  تواند 

با   که  دارد  پنجاه کشور مسلمان وجود  از  بیش 
با کشورهای غیر مسلمان دارای    یکدیگر، نیز  و 

اقتصادی،  گوناگون  اجتماعی    روابط  و  سیاسی 
اندیش »اصالت  اثبات  همزیستی هستند.  ۀ 

 و در عمل،  مسالمت آمیز در اسالم« ضرورت دارد
مسلما کشورهای  تعاون  و  همکاری  با  زمینۀ  ن 

دیگر کشورها را براساس اصول مشترك و روابط 
می صلح فراهم  نظام  آمیز  اثبات صالحیت  سازد. 

بعد   در  جامعه  اداره  برای  اسالمی  جمهوری 
مستلزم مباحث اساسی    المللی،داخلی و بعد بین 
است، زیربنایی  این  و  با  و  روابط  اساس  آیا  که 

بر جنگ، مسلمان  غیر  صلح  کشورهای  بر  و    یا 
داشتن   و مالك،  زیستی استوار است؟ اگر مبناهم

مسالمت است، روابط  اصیل    آمیز  منابع  نظر  از 
می شواهدی  و  ادله  چه  براسالمی،  آن    ای توان 

های این  یکی از ضرورت  عبارت دیگر،ارائه داد؟ به
خشونت  پژوهش، »انتساب  و    وجود  اسالم  به 

عده  است.  اسالم«!  مغرض،  ناآ  ای پیامبر  یا  گاه 
مسلمانان را براساس جنگ و ابط اسالم با غیررو

می  اینخصومت  از  آنان  اشتباه  ناشی دانند.  جا 
ای به جهاد  العادهشود که اسالم اهمیت فوق می 

این از  است.  گذشته،   رو،داده  در  مانند    افرادی 

پاپ بندیک    و اخیراً  »منتسکیو« متفکر فرانسوی،
دنیا، شانزد مسیحیان  رهبر  دین   هم  را  اسالم 

شاهد    ای نحو گستردههشمشیر بدانند. امروزه و ب
دروغ و  اتهامات  گونه  علیهاین  اسالم هستیم.  ها 

اسال اصیل  منابع  همزیستی   می، طبق  و  صلح 
انسانمسالمت مذاهب ها،  آمیز  و  عقاید  با 
صلح و    یک ارزش و هدف است. اسالم،  گوناگون، 

عنوان یک اصل ه ب  همزیستی با ادیان و ملل دیگر، 
اساسی، قاعدۀ  خویش د  و  تشریعی  نظام  ر 

است. نموده  از    مالحظه   کریم،  قرآنآیاتی 
های نادرست  تعصب  تحمیل عقیده،   نژادپرستی، 

می رد  پیشنهاد صلح،را  از  و  بر   نماید  همکاری 
گوی  و  گفت  و  مشترك  اصول  اساس 

می مسالمت استقبال  به آمیز  ضمن  و  کند، 
های آسمانی امبران و کتابرسمیت شناختن پی

برای   گذارد.ها احترام میبه حقوق اقلیت  گذشته، 
آمیز،  مسالمت  همزیستی  و  صلح  اصالت   اثبات 

 توان به ادله و شواهد گوناگون استناد نمود؛ می 
سیرۀ پیامبراکرم )ص( و    کریم،  قرآن مانند: آیات  

بزرگواران؛ امامان   نیز سخنان آن    معصوم )ع( و 
محدو پژوهش، ولی  این  در  کالم  بیان    دۀ  تنها 
همزیستی   قرآندیدگاه   لزوم  در  کریم 
غیرمسلمانان، مسالمت با  پیروان   مخصوصاً   آمیز 

می  آسمانی  راهادیان  برخی  کارهای باشد. 
مسالمتقرآن همزیستی  تأمین  در  با  کریم  آمیز 

و   کریم،  قرآن.  1غیر مسلمانان از قرار زیر است:  
نژاد با    قرآن  .2پرستی؛  نفی  مبارزه  و  کریم 

جویانۀ برتری  دیگر؛  توهمات   قرآن.  3  ادیان 
فکر؛    کریم، و  عقیده  آزادی  و   کریم،  قرآن.  4و 

ها؛  ا اقلیت  حقوق  به  و    کریم،  قرآن  . 5عتراف 
المللی؛   بین  مسایل  در  و   ،کریم  قرآن.  6تعاون 

و صلح   کریم، قرآن .7استقبال از پیشنهاد صلح؛ 
و دعوت به همزیستی   کریم،  قرآن.  8بین المللی؛  

 قرآن   .9توجه به اصول مشترك؛    آمیز ومسالمت
 آمیز. و گفت و گوی مسالمتکریم، 
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 کلیات

 تبیین موضوع تحقیق: 
مسالمت به »همزیستی  لغت  در  با  آمیز«  معنای 

زندگی دو تن یا دو گروه با یک دیگر،   هم زیستن، 
حالی یکدر  مناسب  شاید  نباشند  دیگر  که 
در  20812/  12،  1373)دهخدا،   واژه  این   .)

معنای نحوۀ مناسبات  الملل به اصطالح حقوق بین
آنها دارای نظامبین ممالکی که دولت های های 

یعنی رعایت   اجتماعی و سیاسی مختلف هستند؛
مصونیت و   برابری حقوق،  اصول حق حاکمیت، 

عدم    ارضی هر کشور کوچک یا بزرگ، تمامیت  
احترام به    داخلی سایر کشورها،  له در امورمداخ

ها در انتخاب آزاد نظام اجتماعی  خلق  حق کلیۀ
بین  مسایل  فیصلۀ  و  طرین خویش  از  المللی 

معنای اصطالح    (. 246،  1366)آقابخشی،    مذاکره
معنای لغوی این واژه  به آمیز، همزیستی مسالمت

از معنای   معنای اصطالحی،  و در واقع،   نزدیک،
بهل است.  شده  اخذ  آن  آنچه   هرحال،غوی 

فرهنگ حقوق موردنظر  دانشمندان  و  نویسان 
این اصل   این است که در سایۀ  الملل است،بین 

وجود مذاهب و  مردم کشورها با    الملل،مهم بین 
گوناگون،  به    در  عقاید  تعاون  و  صلح  و  آرامش 

به اینیکدیگر  از  اختالفات  ببرند.  ناشی سر  جا 
ای به جهاد العادهاهمیت فوق   شود که اسالم،می 

ای از  همین برداشت باعث شده تا پاره داده است.  
از  متفکر   نویسندگان  »منتسکیو«،  قبیل 

در   فرانسوی، بدانند. وی  را دین شمشیر  اسالم 
می  القوانین«  »روح  از کتاب  »یکی  گوید: 

که هر فاتحی دیانت   این است  های بشر،بدبختی 
کند. دیانت  جامعۀ مغلوب تحمیل می خود را بر  

 تحمیل شده، اسالم که به زور شمشیر بر مردم  
باعث    جبر و زور بوده،  چون اساس آن متکی بر

،  1393)منتسکیو،    سختی و شدت شده است«،
دروغ  (.671 این  در  تنها  پردازی منتسکیو  ها 

خاور  نیست؛  اکثر  روش  این  و بلکه  شناسان 

است.اسالم غربی  تاکنون، ا  شناسان  گذشته   ز 
به اسالم  خپیوسته  دین  دین  عنوان  و  شونت 

 21در    در این میان،   شمشیر معرفی شده است.
شانزدهم،   ،1385شهریور   بندیک  رهبر   پاپ 

دنیا،  متعصبانه،   مسیحیان  و  ناباورانه  اقدامی   در 
عنوان یک اسالم شده و به زنی علیه وارد گود اتهام

به دشمنی    رهبر دینی مسیحی، نسبت  را   خود 
شخص پیامبر اکرم )ص( آشکار ساخت تا مگر از 
اسالم در کشورهای  پیشرفت  این طریق جلوی 

دین اسالم  که،  چه این  اروپایی و غربی را بگیرد؛ 
غیرمسلمان، کشورهای  ادیان    در  جدی  رقیب 

است.   مخصوصاً   دیگر، امر،  مسیحیت  این   دلیل 
میلیونی   ی غربی کریم در کشورها  قرآنفروش 

ها، خواهان  عده زیادی در این سرزمین   و  است، 
  باشند و کریم می   قرآنآشنایی با اسالم و تعالیم  

و اسالم  نورانی  دینی،  تعالیم  پیوسته    پیشوایان 
انسان می قلوب  فتح  را  نوید  ها  دیگر  بار  و  کند 

ذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ی است که: »اِقرآنبخش این شعار  
*وَرَ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  دِینِ  فِی  یَدْخُلُونَ  النَّاسَ  أَیْتَ 

،  أَفْوَاجًا* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا
چون یارى خدا و پیروزى    (؛3-1، آیۀ  110)نصر،  

و ببینى که مردم دسته دسته در دین    فرا رسد،
پس به ستایش پروردگارت نیایشگر    خدا درآیند،

همواره  با وى  که  خواه،  آمرزش  او  از  و  ش 
تبلیغات  .«پذیراستتوبه این  که  است    روشن 

غیرمسلمانان ضد  به   دروغین، برانگیختن  منظور 
گیرد و این در حالی مسلمانان صورت گرفته و می 

نهایت  دیگر  ادیان  پیروان  با  اسالم  که  است 
به خوش را  سازش  و  است.  رفتاری  برده  کار 

این   گوید: »اگر ملل مسیحی، می  »گوستاولوبون«
کرده،  قبول  را  اعراب  یعنی  خود  حتی    فاتحین 

آنها را هم اختیار نمو سبب اصلی آن دند،  زبان 
این بود که آنها را در مقابل حکامی که تا آن وقت  

تر و حکام جدید را عادل  ها بودند، زیر شکنجۀ آن
  1387،  تر مشاهده نمودند« )گوستاولوبونمنصف 
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می  . (148/  4،   همچنین  »تساهل وی  گوید: 

مذهبی اسالم نسبت به مذاهب یهود و نصارا را  
توان در مذاهب دیگر مشاهده خیلی بندرت می

که گفتمان انقالب  )همان(. با توجه به این  نمود«
اسالمی در تعامل با پیروان ادیان آسمانی، تعامل  

ول آمیز، گفتگو و همکاری بر اساس اصمسالمت
دیدگاه   پژوهش،  این  در  است،    قرآن مشترك 

آمیز با پیروان ادیان  کریم در همزیستی مسالمت 
 گردد.آسمانی تبیین می

 هدف پژوهش: 
کریم، در بحث جهان   قرآندستیابی به دیدگاه  

آموزه  پیروان قرآنهای  شمولی  با  تعامل  در  ی، 
آمیز ادیان آسمانی، از طریق همزیستی مسالمت 

سازند گفتگوی  اینو  و  آنان؛  با  در ه  اساس  که 
آمیز و استفاده  رفتار صلح  رفتار با پیروان مذاهب، 

گفتۀ    از رد  و  است  منطقی  که  روش  کسانی 
باقی است، گویند: »مادامیمی  صلح و    که اسالم 

اسالم، پیروان  کلیمی  سازش  با  و حتی  ها 
یک   ها و از این باالتر با سایر افراد بشر،مسیحی 

)گفته لوریمر، قاضی   الینحلی خواهد بود«  مسألۀ
و حقوقدان اروپایی قرن نوزدهم، به نقل از: عمید  

 (.  13،  1344زنجانی،  

 سؤال پژوهش: 
تعالیم    قرآن شمولی  جهان  راستای  در  کریم 

پیروان   همچون  مخاطبانی  مقابل  در  خویش 
ادیان آسمانی از چه رویکردی سود می جوید؟ و  

اسالم، در  م  آیا  روابط  سالمتهمزیستی  و  آمیز 
صلح آمیز با پیروان ادیان آسمانی مورد پذیرش 

 است یا خیر؟
 کاربردی بودن موضوع: 

مهم این است که موضوعی جهت بحث و پژوهش 
انتخاب شود که افزون بر طرح و بررسی مباحث  

ارج دارای کاربرد و تأثیر باشد  در عالم خ  نظری،
از    و یکی  حداقل  روز  نیازهای  بر  پاسخی 
واهیم  کشور باشد. ما چه بخ  های اجراییستگاه د

دنیا مواجه هستیم و  با کشورهای  وچه نخواهیم،
حضور در  ما را به  سالم در جایگاه دین جهانی،ا

انزواگرایی و  صحنۀ سیاست جهانی می  و  خواند 
نمی  را  نمی رهبانیت  ما  از  و  با  پسندد  پذیرد. 

وی  رعقل نیز سازگار نیست که درها را به   و  منطق
روی دنیا ببندیم و خود و درهای خود را به  خود،

را در حصاری خود ساخته زندانی کنیم و به این 
  ترتیب به آرزوی دشمنان سوگند خوردۀ اسالم، 

می را  ما  انزوای  جهت که  این  در  و  طلبد 
میبرنامه  تدارك  بسیار،  عمل    بینند،های  جامۀ 

کارآ  بنابراین،   بپوشانیم. و  پویاترین  مدترین باید 
با کشورهای    الملل،روابط را در صحنۀ حقوق بین 

برقرار سازیم؛ بر    مختلف دنیا  افزون  روابطی که 
جهانی،   سیاست  صحنۀ  در  ما  حضور  حفظ 

کند.  عزت و منافع ملی ما را تضمین می   استقالل، 
  جز بر پایۀ   دستاوردهایی،  چنین روابطی با چنان

انسانآموزه معیارهای های  و  اسالم  ساز 
آن،عزت نخواهد شد.  آفرین  تالش    الزمۀ  میسر 

با    موفق، آشنایی  روابطی  چنین  تحقق  برای 
ها و آگاهی از اصولی است که آیین مقدس  مالك
کند.  می   ائهریزی چنان روابطی ارجهت پی   اسالم،

آن اصول و روابط و    بدین لحاظ به بحث گرفتن
رسالتی است    ها،شکوفا ساختن ابعاد کاربردی آن

انسان دوش  بر  و  که  فقهی  مبانی  با  آشنا  های 
که ساختار نظر به این  کند.سنگینی می  حقوقی، 

با وجهه و    روابط دولت اسالمی با دیگر کشورها،
می ارتباط  در جهان  اسالم  داوری  آبروی  و  یابد 

کاربردی دهد،  الم، شکل می دیگران را دربارۀ اس
اسالم، فکر  بناهای  زیر  سیاست    کردن  دربارۀ 

تری حساسیت بیش   الملل،خارجی و حقوق بین 
 یابد.  می 

 محدوده پژوهش: 
باید به    برای شناخت دیدگاه اسالم در این زمینه، 

ترین منابع اصیل و دست اول مراجعه کرد. مهم 
ن )ع(  صوماروایات مع کریم، قرآن منابع اسالمی، 
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ای که تاریخ تمدن عده و سیره و رفتار آنان است.  

کرده  بررسی  را  اسالم  شریعت  و  از    اند، اسالمی 
 مراجع اصلی و منابع اصیل اسالم غفلت ورزیده، 

اند. و به منابع دست دوم وکم اهمیت روی آورده
می  گمان  اسالم،برخی  در  که  و   کنند  »حقوق 

س »جنگ و ستیز« الملل«، اغلب براساروابط بین 
احیاناً و  است  شده  گذاشته  ادعای   بنیان  برای 

خود، به اعمال بعضی از حاکمان و زمامداران در 
که  در حالی   کنند؛طول تاریخ اسالمی استناد می 

که باید بر آن اتّکا داشت،   نصوص اصیل اسالمی، 
می  ثابت  را  مطلب  این  اینعکس  آن  و  که  کند 

و    اسالم، را صلح  ملل  و  ادیان  با  همزیستی 
نظام به در  اساسی«  »قاعدۀ  و  »اصل«  صورت 

تشریعی خود مالحظه کرده است، و احکام جنگ 
ح این  در  که  است  ضرورت  حال  در   الت،فقط 

بود. جنگ،   خواهد  و    بنابراین،  »مشروع«  رفتار 
عملکرد ناصواب بعضی از زمامداران مسلمان در 

این نصوص صریح  تواند  طول تاریخ اسالمی نمی 
سازد باطل  در   (.253  ، 1376)ثقفی،    را  صلح 

 »اسالم« از مادۀصمیم اسالم نهفته است. کلمۀ  
و کلمات »سَلَم«، »سالم« و »سالمت«    »سِلم«،

یعنی   نیز از همان مشتق است و از نظر مفهوم، 
و نیز مسالمت در رفتار    طلب سالمت برای جهان،

 نوعی رضایت نفس،   تبع آن،با مردم است که به 
می  حاصل  آرامش  و  و طمأنینه  »سالم«  شود. 

برگیرندۀ  در  و    »سالمت«  »شرّ«  از  بنده  نجات 
در بیش از صد    رسیدن به »خیر« است. این واژه، 

»سالمت« و    کریم آمده است. »سلم«،  قرآن  آیۀ
و »جنگ«    » مسالمت« در صمیم اسالم نهفته، 

افقط   شده  واجب  استثنایی  حاالت    ست.در 
 دارد و اسالم صلح و همزیستی را دربر  بنابراین،

  کند. های اسالم بدان تشویق و ترغیب می آموزه
اسالم به حقوق ادیان آسمانی اعتراف دارد و آنان 

 شناسد. البته این نوع اعتراف، را به رسمیت می
و  حق  آیین  از  جو  و  و جست  تحقیق  با  هرگز 

مفاه  پیتطبیق  و  ادیان  های  آموزه  و  از  یم  روی 
قلمرو    عبارت دیگر،به   بهترین آن منافاتی ندارد.

حقوقی و    تحقیق و بررسی از آیین، غیر از حوزۀ
فحص و   قوانین مدنی است که اولی مورد دقت، 

مسامحه،  بررسی،  محل  دومی  و   و   اهمال 
گیری است. پیامبر اسالم )ص( در برخورد  سهل 

را پیش    وجانب قانون و رفتار نیک  ،با پیروان ادیان
عین می  در  و  می   حال، گرفت  که  اعالم  کرد 

در گرو اعتقاد به اسالم و عمل صالح    رستگاری، 
 ،3)آل عمران،    إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُاست. »

در حقیقت، دین نزد خدا همان اسالم  (؛  19آیۀ  
قْبَلَ مِنْهُ  وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُ»  «است

آیۀ   ،3)آل عمران،  وَهُوَ فِی الْآخِرَۀِ مِنْ الْخَاسِرِینَ
دینى  (؛  85 اسالم،  جز  هرکه  جوید،   [دیگر] و 

آخرت   در  وى  و  نشود،  پذیرفته  وى  از  هرگز 
دین اسالم جدا و   «. باوجود این،اززیانکاران است

رسالت   نیست.  گذشته  ادیان  با  ارتباط  بدون 
و   ر مبادی و اصول ادیان پیشین، اسالم مشتمل ب

نی تا روز قیامت بدان  نیز چیزی است که بشر کنو
تصدیق ادیان    از اصول اساسی اسالم،   نیاز دارد.

)شلبی،   است،  پیشین  پیامبران  تمامی  و  الهی 
شَرَعَ لَکُمْ مِنْ الدِّینِ مَا وَصَّى  »  (.116/  3م،  1989

کَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ  بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْ
وَعِیسَى  )شوری،    وَمُوسَى  آیۀ  42...  از (؛  13؛ 

آن    ]احکام[ درباره  نوح  به  که  را  آنچه  دین، 
سفارش کرد، براى شما تشریع کرد وآنچه را به 

آن به ابراهیم    ۀتو وحى کردیم و آنچه را که دربار
ثبات برای ا  ...«.  نمودیم  و موسى و عیسى سفارش

لزوم روابط همزیستی مسالمت آمیز در اسالم و 
غیرمسلمانان،صلح با  امی   آمیز  به  و توان  دله 

 قرآنمانند: آیات   شواهد گوناگون استناد جست؛
اکرم  کریم، پیامبر  امامان معصوم    سیرۀ  )ص( و 

این   ولی محدودۀ  )ع( و نیز سخنان آن بزرگواران؛
کریم درباره لزوم   قرآنتنها بیان دیدگاه    پژوهش،

مسالمت بویژه  همزیستی  مسلمانان  غیر  با  آمیز 
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و بیان سیره و کالم    پیروان ادیان آسمانی است، 

نوشتار جداگانه   معصومین )ع(، نیازمند  ای خود 
آمیز« یا »همزیستی است. »همزیستی مسالمت 

آ  مذهبی«  که  است  اسالمی  اصیل  یات فکر 
ای گوناگون با  هکریم به صورت   قرآنمتعددی از 

و این    تأکید و صراحت کامل بدان سفارش کرده،
ق چهارده  که  است  حالی  قبل، در  مفهوم    رن 

به بشر  برای  مذهبی«  کامل  »همزیستی  طور 
 کریم با تأکید فراوان،   قرآنشناخته شده نبود و  

 کریم،   قرآنمسلمانان را به آن دعوت کرد. از نظر  
به  ستیز  و  مذهبی  اختالف  جنگ   عقیده، سبب 

پارهبه که  نشان  صورتی  دیگر  مذاهب  از  ای 
های صلیبیِ مسیحیت معنا  مانند جنگ  دهد؛می 

  ، توزی و دشمنی با پیروان ادیان دیگرندارد. کینه 
آمیز با  های اهانتگرفتن روشممنوع است. پیش

به  دیگران، دینی  پسندیدۀ  نمیروش  رود  شمار 
گروهی    ، کریم  قرآن(.  261ش،  1383نیا،  )کریمی

می یاد  را  یهودیان  و  مسیحیان  راه  از  که  کند 
اند و با  دیگر را پیش گرفته تمسخر و تکفیر یک

انسانی    تحقیر، حقوق  کردن  پایمال  و  اهانت 
ور همواره آتش جنگ و اختالف را شعله  دیگر،یک
  وَقَالَتْ الْیَهُودُ لَیْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَیْ سازد: »می 

النَّ شَیْ وَقَالَتْ  عَلَى  الْیَهُودُ  لَیْسَتْ  وَهُمْ    صَارَى 
مِثْلَ   لَایَعْلَمُونَ  الَّذِینَ  قَالَ  کَذَلِکَ  الْکِتَابَ  یَتْلُونَ 
کَانُوا   فِیمَا  الْقِیَامَۀِ  یَوْمَ  بَیْنَهُمْ  یَحْکُمُ  فَاللَّهُ  قَوْلِهِمْ 

یَخْتَلِفُونَ یهودیان (؛  113آیۀ    ، 2)بقره،  فِیهِ  و 
»ترسایان  ترسایان   گفتند:  و  نیستند.«  حق  بر 

نیستند  بر حق  »یهودیان  آنان  «  گفتند:  آنکه  با 
]آسمانى  مى کتاب  را  نیز  [  نادان  افراد  خوانند. 

گفته  همانند  پس    ]سخنى[  گفتند.  ایشان 
اختالف   هم  با  آنچه  در  رستاخیز  روز  خداوند، 

 «.داورى خواهد کرد کردند، میان آنانمى 

همزیستی    قرآن  کارهایراه تأمین  در  کریم 
 آمیز با غیر مسلمانان: مسالمت

آمیز  برای تأمین همزیستی مسالمت  کریم،  قرآن
های گوناگونی  راه  بویژه با پیروان ادیان آسمانی،

ترین آن اشاره بینی کرده است که به مهمرا پیش 
 شود: می 

 و نفی نژادپرستی:    کریم،   قرآن 
نژادپرستانه را محکوم  هرگونه تصور    کریم،  قرآن
انسان  کرده، مادر  همه  و  پدر  یک  فرزند  را  ها 

بهمی  و  قهری،شمرد  نژادی،   طور  برتری    فاقد 
می  مذهبی  و  »قومی  إِنَّا  داند:  النَّاسُ  أَیُّهَا  یَا 

خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
مَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ  لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَ

اى مردم، ما شما  (؛  13آیۀ  ،  49)حجرات،  خَبِیرٌ  
را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و 

قبیله شناسایى    قبیله  یکدیگر  با  تا  گردانیدیم 
حقیقت  در  کنید.  حاصل  ارجمندترین    ،متقابل 

بى  شماست.  خداپرهیزگارترین  نزد  تردید، شما 
است آگاه  داناى  برابری خداوند  و  «.تساوی 

همزیستی انسان مهم  اصول  از  یکی  ها 
است؛مسالمت نژادپرستی،   آمیز   چون 
ملت   بینی، خودبرتر دیگر، تحقیر  مذاهب  و   ها 

بشری شده    سبب مشکالت فراوانی برای جامعۀ
ول و دوم، نمونه بارز بر این است. جنگ جهانی ا

است. رنگ،  مدعا  در  مایۀ   تفاوت  ملّیت  و    نژاد 
  ، قرآنبلکه از نظر    فضیلت یکی بردیگری نیست؛ 

های الهی  ها از آیات و نشانهاختالف زبان و رنگ
ای برای شناخت افراد و  رود و وسیلهشمار می به

است؛ دیگر  از  این  اشخاص  همه چه  اگر  که 
یکانسان قوارۀ   شکل،  ها  دارای  و  رنگ  یک 

مرج   زندگی دچار مشکل و هرج و  یکسان باشند، 
زندگی اجتماعی بشر بدون    شک،خواهد شد. بی 

اشخاص« ممکن نیست که اگر    »شناخت افراد و
روز انسان  یک  قیافه،  ها یک شکل،همۀ  و   یک 

  در همان یک روزه،   دارای یک قد و قواره باشند، 
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نه پدر و نه فرزند    ریزد؛می   همشیرازۀ زندگی به 

و نه مجرم    شوند، و نه همسر از بیگانه شناخته می 
 فرمانده از فرمان بر،   بدهکار از طلبکار،  گناه، از بی

میزبان از مهمان و دوست از    رئیس از مرؤوس،
و چه جنجال عجیبی    شود،دشمن شناخته می 

یافتن  بدین   برپا خواهد شد!  برای سازمان  سبب 
خداوند،اجت بشر،  رنگ  ماع  و   نژادها،  ها،زبان 
است.قوم داه  قرار  گوناگون  را  کریم،   قرآن  ها 

کند که در انسان را موجود با کرامت معرفی می 
سایۀ انسانیت می تواند شایسته این کرامت الهی  
در   جانشینی خداوند  همان  کرامت  این  و  باشد 

ها،  نژاد  همه  است.   ها،   زمین  زبان  و  ها   رنگ 
استعداد و شایستگی حصول به این مقام بزرگ  

به و این موهبت الهی و نعمت بزرگ،    را دارایند،
صورت یکسان برای همه ابنای بشر در نظرگرفته  
شده است و انسان به دلیل بهرۀ فراوان از عقل،  
شعور، ادراك، استعداد ویژه  می تواند رهبری و 

بگیرد عهده  به  را  زمینی  موجودات  و    پیشوایی 
موقعیت معنوی او شایستۀ این همه مواهب است.  
به مالئکه فرمود: همانا من   و زمانی که خداوند 
و   قراردادم.  جانشین[   =[ خلیفه  زمین  روی  در 

و آنان   براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، 
و   را در خشکی و دریا ]برمرکب ها [  برنشاندیم، 

و آنها   دیم،از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دا
را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار  

  ها،تنها انساننه  کریم،  قرآناز نظر    (173دادیم.)
دیگر )جز به تقوا و پرهیزگاری( فضیلتی بر یک

 
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحََملْنَاُهمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ   : » 70(، آیه  17. إسراء)173

براستى   ؛  وَرَزَقْنَاُهمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاُهمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفِْضیلًا

دریا   و  خشکى  در  را  آنان  و  داشتیم،  گرامى  را  آدم  فرزندان  بر ]ما 

دیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر برنشان[مرکبها

دادیم آشکار  برترى  خود  آفریدههاى  از  تکریم بسیارى  در  دیگر  آیه   .»

وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلَْملَائِکَۀِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ :    30آیۀ     ( ،2انسان: بقره )

مَنْ   فِیهَا  أَتَجْعَلُ  قَالُوا  نُسَبِّحُ خَلِیفَۀً  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَیَسْفِکُ  فِیهَا  یُفْسِدُ 

و چون پروردگار تو به ؛  بِحَْمدِكَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَُمونَ

بشری«   »خانوادۀ  ها،انسان  بلکه مجموعۀ  ندارند، 
کَانَ النَّاسُ  دهند: »و »امت واحد« را تشکیل می 

أُمَّۀً وَاحِدَۀً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ  
وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا  

فِیهِ   امتى    (؛213  آیۀ  (، 2)بقره،  اخْتَلَفُوا  مردم، 
بودند نوید  ؛یگانه  را  پیامبران  و پس خداوند  آور 

را   [خود]با آنان، کتاب    دهنده برانگیخت، وبیم 
حق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم ه  ب

داشتند  کند  اختالف  آیات   «.داورى  از  بسیاری 
مانند: »یا   خطاب به تمام بشر است؛   کریم،  قرآن
االنسان«  (،174)   آدم«بنی  اَیَّهُا  این    (175)   »یا 

معنای    رساند که انسانیت، تعبیرها می ها و  خطاب
افراد  است.  زمین  ساکنان  تمام  بین  مشترك 

یک با  فرقی  هیچ  گوناگون  ندارند. مناطق  دیگر 
...  نژاد و    ،رنگ  بشر در طول تاریخ از حیث زبان، 

است،  بوده  اسالم،  متفاوت  نظر  از   همه،  ولی 
فرزندان یک پدر و مادر )حضرت آدم )ع( و حواء 

در انسانیت انسان    ها،ستند و این تفاوت)ع(( ه
ص    م، 1998  )ابوشبانه،  سازدای وارد نمیخدشه

542- 543 .) 
جویانة ادیان  و مبارزه با توهمات برتری   کریم،   قرآن   

 دیگر: 
کریم درمورد مبارزه با عقاید    قرآنبرخی از آیات  

عقاید ناصوابی    آمیز ادیان دیگر است؛تند و تعصب
ا با  هها و دشمنیورزی بسیاری از کینه که منشأ  

کتاب آسمانی ما    پیروان مذاهب دیگر شده است.
آن از  مخالفان  پس  با  را  خود  پیروان  روش  که 

[ فرشتگان]فرشتگان گفت: »من در زمین جانشینى خواهم گماشت«،  

انگیزد، و خونها   گفتند: »آیا در آن کسى را مى گمارى که در آن فساد

و به تقدیست   ؛[ تنزیه مى کنیمتو را]بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو،  

 پردازیم.« فرمود: »من چیزى مى دانم که شما نمى دانید.« مى

 ( آیۀ7از جمله : اعراف ) . تعبیر »بنی آدم« در چند آیه آمده است،174

 .70(،17؛ اسراء ) 171و 26،27،35

آیه (،84؛ انشقاق ) 6آیه    ( ،82. تعبیر »یاایها االنسان« مانند : انفطار )175

 آیه دارای تعبیر »االنسان« است .   60وحدود  ؛6
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با   مدارا  و  مذهبی  همزیستی  )همان  مذهبی 

پایۀ اوهام    کند، پیروان مذاهب دیگر( مشخص می 
می  درهم  نیز  را  دیگر  ادیان  غلط  افکار  کوبد.  و 

و  ودی یه بودند:  مسیحی ها  معتقد  »ملت  ها 
فقط آنها هستند که با    برگزیدۀ خداوند« هستند! 

روابط   الهی  کردهغیر مقام  برقرار  زوال    اند. قابل 
بهشت خداوند مخصوص آنها است و پیروان هیچ 

این    را ندارند! مندی از آنآیین دیگری لیاقت بهره 
برتر    فقط یهود و نصارا هستند که به هر عنوان،

ب و و  تکریم  نوع  هر  شایستۀ  و  همه  از  االتر 
باید در برابر دو ملت برگزیده،   احترامند و همه 

آورند فرود  احترام  و  تعظیم  نیا،  )کریمی  سر 
وَقَالَتْ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ  »  (. 271ش،  1383

 أَنْتُمْ  أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمْ بِذُنُوبِکُمْ بَلْ
بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ 
وَإِلَیْهِ   بَیْنَهُمَا  وَمَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْکُ  وَلِلَّهِ 

و یهودان و ترسایان  (؛  18، آیۀ  5)مائده،    الْمَصِیرُ
هستیم.«   او  دوستان  و  خدا  پسران  »ما  گفتند: 

گناهانتان عذاب    ]کیفر[ به    ا شما رابگو: »پس چر
بشرید از جمله کسانى    [ هم]کند؟ بلکه شما  مى 
هر  که است.  مى آفریده  بخواهد  را  و  که  آمرزد، 
مىهر عذاب  بخواهد  را  وکه  فرمانروایى    کند، 

باشد از  دو مىها و زمین و آنچه میان آنآسمان
بازگشت     « اوستسوى  به  [همه] آن خداست، و 

أَوْ » هُودًا  کَانَ  مَنْ  إِلَّا  الْجَنَّۀَ  یَدْخُلَ  لَنْ  وَقَالُوا 
نَصَارَى تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنتُمْ  
مُحْسِنٌ   وَهُوَ  لِلَّهِ  وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَنْ  بَلَى  صَادِقِینَ* 

 هِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَفَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَاخَوْفٌ عَلَیْ
و گفتند: »هرگز  (؛  112و    111آیات    ، 2)بقره،  

کسى به بهشت درنیاید، مگر آنکه یهودى یا ترسا  
این آرزوهاى ایشان است. بگو: »اگر راست    .باشد«

کس که  آرى، هر.  گویید، دلیل خود را بیاوریدمى 
و  کند  تسلیم  خدا  به  وجود،  تمام  با  را  خود 

باش وى نیکوکار  مزد  پس  پروردگار   د،  پیش 
اوست، و بیمى بر آنان نیست، و غمگین نخواهند  

کریم با افکار غرورآمیز   قرآن  ترتیب، بدین   «.شد
تعصب نادرست، و  جنگ  های  و  آفرین خطرناك 

می  مبارزه  ملت  دو  بی این  و  پوچ  و  منطق  کند 
 سازد.بودن آن را با منطق و استدالل آشکار می 

این افکار غلط و خطرناك    کهبدیهی است چنان
صلح جهانی    فرما باشد،ای حکمبر ملت و جامعه 

ن با دیگران وجود نخواهد  و همزیستی مذهبی آنا
برتری    های نادرست،از بین بردن تعصب  داشت.

نژاد و  همزیستی زمینه   پرستی، جوی  ساز 
آمیز ادیان ملل و مذاهب گوناگون است.  مسالمت
ای وجود  ملت برگزیدههیچ    مجید،  قرآناز نظر  

  . کس با خدا عقد اخوت نبسته است ندارد و هیچ
هایی است  برتری و عظمت مخصوص افراد و ملت
کنند و هیچ  که فقط در برابر حقیقت خضوع می

دارد. ها را از پذیرش آن باز نمیتعصب غلطی آن
در قسمتی از   و آزادی عقیده و فکر:  کریم،  قرآن

که  این    کریم،   قرآنآیات   شده  تعقیب  اصل 
وجدانی  مسایل  و  قلبی  اعتقادات  طبیعت 

دارد. اگر  ای است که اکراه و اجبار بر نمیگونه به
فشار، و  اجبار  حکم  به  و   فردی  معتقدات 

هرگز   دستورهای یک مذهب را به ظاهر بپذیرد،
  نیست که در قلب و وجدان خویش نیز دلیل آن  

پذیرفته است: ا»  آن  فِی  إِکْرَاهَ  تَبَیَّنَ  لَا  قَدْ  لدِّینِ 
الرُّشْدُ مِنْ الغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ 

(؛ 256آیۀ    ،2)بقره،  فَقَدْ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَۀِ الْوُثْقَى  
در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى  

هر  پس  است.  شده  طاغوتآشکار  به  کفر   کس 
خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى ورزد، و به  

 زده استچنگ  را گسستن نیست،استوار، که آن
کُلُّهُمْ  »  ....« الْأَرْضِ  فِی  مَنْ  لَآمَنَ  رَبُّکَ  شَاءَ  وَلَوْ 

مُؤْمِنِینَ  یَکُونُوا  حَتَّى  النَّاسَ  تُکْرِهُ  أَفَأَنْتَ    جَمِیعًا 
تو   (؛99آیۀ    ، 10)بونس،   پروردگار  اگر  و 

که در زمین است همه آنها  ت، قطعاً هرخواسمى 
آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر یکسر ایمان مى

مأمور ابالغ   )ص(،  پیامبر  «.کنى که بگروند؟مى 
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خواه مخالفان ایمان بیاورند یا    دستور الهی است؛

وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ  »  نه:
فَلْیَ نَارًاشَاءَ  لِلظَّالِمِینَ  أَعْتَدْنَا  إِنَّا   ،18)کهف،    کْفُرْ 

پروردگارتان  (؛  29آیۀ   از  بگو: »حق   [ رسیده ]و 
 است. پس هرکه بخواهد بگرود و هرکه بخواهد

آماده  آتشى  ستمگران  براى  ما  که  کند،  انکار 
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَکُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ »  «.ایمکرده

بِوَکِیلعَلَ عَلَیْهِمْ  أَنْتَ  وَمَا    ،   6)انعام،   ٍیْهِمْ حَفِیظًا 
مى (؛  107آیۀ   خدا  اگر  شرك و  آنان  خواست 
ایم، آوردند، و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده نمى

ایمان به خدا و مبانی    .«تو وکیل آنان نیستى  و
نمیهیچ  اسالم، تحمیل  داشته  گونه جنبۀ  تواند 
ذ  منطق استدالل و نفو  یگانه راه آن،بلکه    باشد؛ 

مهم این است که   در فکر و روح افراد باید باشد.
حقایق و دستورهای الهی بیان شود و مردم آن  

اختیار خویش   و  اراده  با  و  را  را درك کنند  آن 
»آزادی فکر و اندیشه«  پذیرند. بُعد دیگر آزادی،  

 در آیات متعددی انسان را به تعقل،   قرآناست.  
خواند از بیر و اندیشه در جهان هستی فرا میتد

می به او  که  عقل، خواهد  نیروی  و   وسیلۀ  منافع 
و   کمال  جهت  در  و  بشناسد  را  خویش  مضار 

ها گام پلیدی و گمراهی  آزادی از هرگونه اسارت،
« أَنْفُسِهِمْ  بردارد:  وَفِی  الْآفَاقِ  فِی  آیَاتِنَا  سَنُرِیهِمْ 

لَهُمْ  یَتَبَیَّنَ  أَنَّهُ  حَتَّى  بِرَبِّکَ  یَکْفِ  أَوَلَمْ  الْحَقُّ  أَنَّهُ   
بزودى (؛  52آیۀ    ، 41)فصلت،    عَلَى کُلِّ شَیْ شَهِیدٌ

افقهانشانه  در  را  خود  گوناگون ] هاى  در   [ى  و 
نمود، خواهیم  بدیشان  برایشان    دلهایشان  تا 

روشن گردد که او خود حق است. آیا کافى نیست  
 «.رچیزى است؟که پروردگارت خود شاهد ه

 ها: و اعتراف به حقوق اقلیت   کریم،   قرآن 
دینی،  آزادی   هیچ  ضامن  اسالم،  دین  همانند 

ها نیست.  ها و حافظ شرف و حقوق ملی آناقلیت
اسالم عدالت اجتماعی کامل را درکشور اسالمی 

مسلمانان،نه برای  ساکنان    تنها  تمام  برای  بلکه 
زبان   نژاد،  با وجود اختالف مذهب،   سرزمین خود، 

کند و این یکی از مزایای بزرگ تأمین می   و رنگ
هیچ مذهب    عالَم انسانیت است که غیر از اسالم،

نمی  قانونی  بخشد.  و  تحقق  آرمان  این  به  تواند 
های مذهبی با انعقاد »پیمان ذمّه« و کتاب  اقلیت

توانند در کشور آزادانه زندگی کنند  تا بعیت می 
حقوق   از  خارجی   اجتماعی، و  و  داخلی  امنیت 

مجید با    قرآنمند شوند.  مانند افراد مسلمان بهره 
دربارۀ   صراحت، را  اسالم  کلی  مراعات   سیاست 

بیگانه، مذاهب  دیگر  و  ملل  بیان    حقوق  چنین 
لَایَنْهَاکُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی  کند: »می 

یُخْرِجُو وَلَمْ  تَبَرُّوهُمْ  الدِّینِ  أَنْ  دِیَارِکُمْ  مِنْ  کُمْ 
)ممتحنه،  وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

دین    ]کار[ که در  خدا شما را از کسانى(؛  8،آیۀ  60
دیارتان از  را  شما  و  نجنگیده  شما  بیرون    با 

دارد که با آنان نیکى کنید و با  اند، باز نمى نکرده
خدا دادگران را دوست   زیرا  ؛عدالت ورزید  ایشان

اقلیت   «.داردمى  عقیدتی  یعنی  مخالفان  یا  ها 
اند اگر با شما »جنگ مذهبی« اعالم نکرده  اسالم،

شما فشار نیاوردند و شما را از وطنتان خارج  و به
  باید با آنها به عدالت و نیکی رفتار کنید.   کردند، ن

می   ترتیب،بدین  اجازه  های اقلیت   دهداسالم 
اسالم، مخالفان  و  اسالمی    مذهبی  جامعه  در 

بهره  انسانی  حقوق  از  و  شوند، باشند  اما    مند 
این بر  مسلمانان  مشروط  و  اسالم  مزاحم  که 

ندهند. نب کاری صورت  آنها  و ضد  آیۀ    اشند  در 
می »دیگر  الَّذِینَ فرماید:  عَنْ  اللَّهُ  یَنْهَاکُمْ  إِنَّمَا 

الدِّ فِی  دِیَارِکُمْ قَاتَلُوکُمْ  مِنْ  وَأَخْرَجُوکُمْ  ینِ 
یَتَوَلَّهُمْ   وَمَنْ  تَوَلَّوْهُمْ  أَنْ  إِخْرَاجِکُمْ  عَلَى  وَظَاهَرُوا 

فقط  (؛  9، آیه  60)ممتحنه،    فَأُوْلَئِکَ هُمْ الظَّالِمُونَ
دارد که  خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى 

و  ]کار[ در   کرده  جنگ  شما  با  از  دین  را   شما 
با  خانه راندنتان  بیرون  و در  رانده  بیرون  هایتان 

به    .اندیکدیگر همپشتى کرده  را  آنان  و هرکس 
آنان همان ستمگرانند با توجه   «. دوستى گیرد، 

آیه، دو  این  اسالم،  به  کلی  دربارۀ    سیاست 
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اسالم،اقلیت مخالفان  و  مذهبی  گونه  این  های 

ثریت  ها به حقوق اکخواهد بود که تا وقتی اقلیت 
  و بر ضد اسالم و مسلمانان توطئه نکنند،   تجاوز،

به  اسالمی  کشور  و در  هستند  آزاد  کامل  طور 
مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی  

کنند،  مسلمانان،  رفتار  و  اسالم  اگر ضد  با    ولی 
باشند، داشته  بست  و  بند  دیگر   کشورهای 
آنها   فعالیت  جلو  هستند  موظف  را مسلمانان 

ها را دوست خود ندانند. آزادی  بگیرند و هرگز آن
ای های مذهبی در اسالم به پایهو احترام اقلیت

انجام است که اگر کسانی از »اهل ذمّ ه« کاری 
شرع  ولی در    ها جایز است،دهند که در دین آن

کسی در    خواری،اسالم حرام است، مانند: شراب
ندار حق  اسالمی  متعرض  حکومت  شود؛ د    آنها 

و اگر    که به آن عمل، تظاهر نکنند، البته مادامی 
به  کنند،  تظاهر  عمل  آن  »قانون به  نقض  سبب 

اگر  تحت و  شد،  خواهند  خواست  باز  الحمایه« 
 حرام است، عملی انجام دهند که در دین آنها هم  

هیچ تفاوتی با    ... از نظر حقوق، لواط و    مانند: زنا، 
حق دارد »حد« را بر آنها   مسلمانان ندارد و قاضی

آنها راالبته می   جاری سازد؛ به ملت خود    تواند 
خودشان   مذهبی  قوانین  طبق  تا  دهد  تحویل 

  به بعد(.   526  ، 1370  مجازات شوند، )سبحانی، 
مرافعّه   طبق فقه اسالمی اگر دو نفر از اهل ذمّه،

قاضی مخیّر    خود را پیش قاضی مسلمان ببرند، 
آ  است،  میان  داوری   نان،یا  اسالمی  حکم  طبق 
کریم در   قرآنکه از آنها روی بگرداند.  یا این  کند، 
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ »  فرماید:باره می این

أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوكَ شَیْئًا  
 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ  وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

پس اگر نزد تو  (؛  42آیۀ    ، 5)مائده،    الْمُقْسِطِینَ
میان آنان داورى کن، یا از ایشان روى    [ یا]آمدند،  

به تو    برتاب. و اگر از آنان روى برتابى هرگز زیانى
مى داورى  اگر  و  رسانید.  به  نخواهند  کنى، پس 

ان خداوند دادگر  عدالت در میانشان حکم کن که
 «.دارد را دوست مى

 المللی: و تعاون در مسایل بین   کریم،   قرآن 
برای زندگی اجتماعی ضرورت   همکاری و تعاون،

دارد. زندگی اجتماعی و نظام بین المللی بدون  
سیاسی،  گوناگون  ابعاد  در   اقتصادی،   همکاری 

حل  برای  نیست.  ممکن  فرهنگی  و  اجتماعی 
ای جز مشارکت  چاره   مشکالت روزافزون جهانی، 

ندارد. اصل   کریم،  قرآن  وجود  که  تعاون  بر 
به  نیز  میعقالیی  سفارش   رود،شمار  و  تأکید 

را در جهت »برّ و تقوا« قرار داده  و مسیر آن  کرده،
نهی فرموده   و از تعاون برای ارتکاب گناه و ظلم، 

وَلَاتَعَاوَاست: » الْبِرِّ وَالتَّقْوَى  نُوا عَلَى  وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
الْعِقَابِ  شَدِیدُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّقُوا  وَالْعُدْوَانِ    الْإِثْمِ 

و در نیکوکارى و پرهیزگارى (؛  2آیۀ    ، 5)مائده،  
تعدّى  و  گناه  در  و  کنید،  همکارى  یکدیگر    با 
دستیار هم نشوید، و از خدا پروا کنید که خدا  

رای  تالش ب  درمقیاس جهانی،  «.سخت کیفر است 
عدالت، صلح،   ایجاد  از   برابری،  توسعه  و  امنیت 

 استثمار،   مصادیق »برّ« است و مبارزه با سلطه،
های پرستی و هرنوع تالش برای قطع ریشهنژاد

در سطح جهانی،  و   تجاوز  تقوا  در جهت  تالش 
ملت نزدیک شدن  خدا تر  خواست  و  اراده  به  ها 

این راه میشمرده می از هبشود و در  نوع اید  ر 
فساد سبب  که  است،   ،همکاری  ظلم  و   تباهی 

کنند زنجانی،  خودداری   ش، 1373  )عمید 
هر قدر توجه به اصول مشترك   (.462  -3/461

باشد، بیش  بین   تر  بیش تفاهم  در   تر،المللی  و 
 قرآن   شود.صلح و امنیت جهانی تأمین می   نتیجه، 
افزون بر توصیه به اخذ اصول مشترك )قل   کریم،

....( و سفارش به تعاون در   ا اهل الکتاب تعالوای
به مسلمانان اجازه داده با زنان    جهت بر و تقوا، 

ان )غیر از اهل کتاب ازدواج کنند و از غذای آن
..  شراب، الْیَوْمَ أُحِلَّ »  .( بخورند:گوشت خوك و 

مْ  لَکُمْ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُ
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الْمُؤْمِنَاتِ  مِنْ  وَالْمُحْصَنَاتُ  لَهُمْ  حِلٌّ  وَطَعَامُکُمْ 
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا 
مُسَافِحِینَ   غَیْرَ  مُحْصِنِینَ  أُجُورَهُنَّ  آتَیْتُمُوهُنَّ 

بِالْإِیمَانِ  فَقَدْ حَبِطَ وَلَامُتَّخِذِی أَخْدَانٍ وَمَنْ یَکْفُرْ 
، آیۀ 5)مائده،    عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَۀِ مِنْ الْخَاسِرِینَ

امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حالل شده،  (؛  5
 و طعام کسانى که اهل کتابند براى شما حالل،

]بر شما  و  است.  آنان حالل  براى  شما  طعام  و 
مسلمان،    زنان پاکدامن از  [حالل است ازدواج با 

که پیش از شما کتاب زنان پاکدامن از کسانى  و
به   ]آسمانى[  شده،  داده  آنان  آنکه  به  شرط 

که خود مَهرهایشان را به ایشان بدهید، در حالى
و زناکار  نه  باشید  در   پاکدامن  را  زنان  آنکه  نه 

پنهانى دوست خود بگیرید. و هرکس در ایمان 
قطعاً کند،  شکّ  در   خود  و  شده،  تباه  عملش 

بدیهی است که اجازۀ   «.رت از زیانکاران استآخ
از   تناول غذای اهل کتاب و ازدواج با زنان آنان، 

زمینه مهم  و  تعاون  اسباب  و ترین  همکاری  ساز 
مسالمت اسالم  همزیستی  نظر  بود.  خواهد  آمیز 

 که تکلیف دینی باشد، پیش از این  درباره تعاون،
خداوند زمین را رود.  شمار میضرورت بشری به

وری از  هایی در آن قرار داد که بهره آفرید و ثروت
حاصل   آن، تعاون  و  همکاری  طریق  از  جز 
 شود. نمی
 و استقبال از پیشنهاد صلح:   کریم،   قرآن 

نام بنی ضمره و دو قبیله در میان قبایل عرب به
با مسلمانان   اول  قبیلۀ  اشجع وجود داشتند که 

ند و طایفۀ اشجع با  پیمان ترك تعرض بسته بود
همبنی  نیز  بودند ضمره  مدتی،   .پیمان  از   پس 

به   اشجع  طایفۀ  که  شدند  خبر  با  مسلمانان 
نفر   بن رجیله« که هفتصد  سرکردگی »مسعود 

آمده   بودند،  مدینه  نزدیکی  اکرم به  پیامبر    اند. 
هدف  از  تا  فرستاد  آنها  نزد  نمایندگانی  )ص( 

اظهار   آنها  گردد.  مطلع  داشتند:  مسافرتشان 
ا محمد صلی ایم »قرارداد ترك مخاصمه« بآمده 

وآله و سلم علیه  پیامبر  ببندیم. هنگامی   اهلل  که 
دستور داد مقدار زیادی    )ص( چنین دید،  اکرم

به  برای آنخرما  بردند؛عنوان هدیه  با    ها  سپس 
آنها تماس گرفت و آنها اظهار داشتند: ما از یک 

با دشمنان مبارزه  توانایی  نداریم،  طرف  را   شما 
قدرت و    و از طرف دیگر،  چون عدّۀ ما کم است، 

نداریم؛  را  با شما  مبارزه  به  ما    تمایل  زیرا محل 
است؛ به نزدیک  آمده  شما  شما لذا  با  که  ایم 

»پیمان ترك تعرض« ببندیم، )مکارم شیرازی و 
هنگام، 4/54 1374  دیگران، این  در  زیر   (.  آیۀ 

زم را در این زمینه به  نازل شد و دستورهای ال 
فَإِنْ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوکُمْ وَأَلْقَوْا  مسلمانان داد: »

سَبِیلًا عَلَیْهِمْ  لَکُمْ  اللَّهُ  جَعَلَ  فَمَا  السَّلَمَ  ،  إِلَیْکُمْ 
کناره (؛  90  آیۀ  ، 4)نساء شما  از  اگر  گیرى پس 

با شما طرح و  نجنگیدند  با شما  و  صلح    کردند 
راهى    ]دیگر[ افکندند،   شما  براى  براى ]خدا 

 «.بر آنان قرار نداده است تجاوز[
 المللی: و صلح بین   کریم،   قرآن 

ریخته و  اصول صلح را پی  اسالم از روز نخستین، 
المللی راه را برای پیمودن صلح بین   از این طریق،

در آمیز هموار ساخته است.  و همزیستی مسالمت
روح   د کافی است بدانیم که صلح و صفا، موراین

»سِلم« مادۀ  از  »اسالم«  واژۀ  و  است    اسالم 
متضمن معنای سالمت    جهت، و بدین  شده، گرفته 

است؛ آرامش  دستور   قرآن   سبب، بدین   و  کریم 
وارد   هد که همگی در حوزۀ »سِلم و صلح«دمی 

لسِّلْمِ کَافَّۀً  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی ا  شوند: »
عَدُوٌّ   لَکُمْ  إِنَّهُ  الشَّیْطَانِ  خُطُوَاتِ  تَتَّبِعُوا  وَلَا 

کسانى (؛    208آیۀ  ، 2،)بقرهمُبِینٌ ایمان  اى  که 
]خداآورده اطاعت  به  همگى  و   [اید،  درآیید، 

مکنید که او براى شما    هاى شیطان را دنبالگام
است آشکار  عالی دشمنى  خیلی  »سِلم«  و «.  تر 

زیرا معنای »سالمت و   ست؛ا  تر از »صلح«ادوامب
را  دارد    امنیت«  ظاهری  موقت  صلح  صورت  و 

گرامی  ندارد. پیامبر  به  متعال  )ص(    خداوند 
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دهد که اگر دشمنان تو از در مسالمت دستور می 

گرا آن  به  و  شدند  یافتند، وارد  از   یش  نیز  تو 
بهره »  فرصت  کن:  موافقت  آنان  با  و  وَإِنْ  ببر 

وا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ  جَنَحُ
و اگر به صلح  (؛  61آیۀ    ، 8)انفال،    السَّمِیعُ الْعَلِیمُ
بدان گراى و بر خدا توکل نما   [ نیز ]گراییدند، تو  

عالقۀ اسالم به صلح میان    «.که او شنواى داناست
افراد با ایمان نوید حدی است که به  افراد انسان به

مسالمتمی  رفتار  براثر  شاید  تا  آمیز دهد 
دشمنان،  مسلمانان، و  آنها  دوستی    میان  پیوند 
عَسَى اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الَّذِینَ  »  پدید آید:

رَحِیمٌ   غَفُورٌ  وَاللَّهُ  قَدِیرٌ  وَاللَّهُ  مَوَدَّۀً  مِنْهُمْ  عَادَیْتُمْ 
امید است که خدا میان  (؛  7آیۀ    ،60)ممتحنه،  

دشمن   [شما و میان کسانى از آنان که ]ایشان را
و    داشتید، دوستى  تواناست،  و خدا  کند،  برقرار 

افراد غیر مسلمان به    «.خدا آمرزنده مهربان است
می  تقسیم  گروه  مقابل  گروهی  شوند: دو  در  که 

به  شمشیر  و  ایستادند  آنمسلمین  ها  روی 
کاشانه   آنها  ؛ کشیدند  و  خانه  از  اجبار  را  به  شان 

و خالصه عداوت و دشمنی خود را   بیرون کردند، 
گفتار و عمل آشکارا نشان   با اسالم و مسلمین در

هرگونه    دادند. که  است  این  مسلمانان  تکلیف 
کنند، قطع  را  گروه  این  با  هرگونه    مراوده  از  و 

که   پیوند نمایند  خودداری  دوستی  و   محبت 
شرکان مکه مخصوصاً سران م  روشن آن،مصداق  

بود رسماًقریش  گروهی  کار    ند.  این  به  دست 
اما    و گروهی دیگر نیز آنها را یاری کردند؛  زدند،
شرك،  دستۀ و  کفر  عین  در  که  بودند   دیگری 

عداوت   نه  نداشتند.  مسلمانان  به  کاری 
و نه اقدام   کردند،پیکار می   نه با آنها   ورزیدند،می 

بیر راندنبه  نمودند.  ون  از شهر و دیارشان  شان 
آنها »پیمان ترك   از  با  حتی گروهی  مخاصمه« 

کردن با این دسته و نیکی  مسلمانان بسته بودند.
ای  و اگر معاهده   مانع بود، اظهار محبت با آنها بی 

در  و  کنند  وفا  آن  به  باید  بودند،  بسته  آنها  با 

یفۀ طا  اجرای عدالت بکوشند. مصداق این گروه، 
ترك   »پیمان  مسلمین  با  که  بودند  »خزاعه« 

داشتند دیگران،   مخاصمه«  و  شیرازی   )مکارم 
برنامۀ طرفداری   خالصه،   (.31-32/  22،  1374

مسالمت  همزیستی  و  صلح  سیاست    آمیز،از  در 
ها ترین برنامه ترین و مترقیخارجی از خردمندانه

و    است،  کرده  اتخاذ  را  برنامه  همین  اسالم  و 
  سبب استواری صلح و در موقعت نیرو را به تقوی

چنان    اسالم،اضطراری برای دفاع خواسته است.  
مسالمت زندگی  و  صلح  قائل  برای  اهمیت  آمیز 

است که حتی در اجتماعات کوچک نیز به صلح  
انوادگی  دهد و در اختالف خو سازش دستور می 

 »و الصلح خیر«.  نیز شعار اسالم این است: 
آمیز و  و دعوت به همزیستی مسالمت   کریم،   قرآن 

 توجه به اصول مشترک: 
با    شاسالم، آیینی است که از همان زمان پیدای

را به    آمیز دعوت خویششعار همزیستی مسالمت
خطاب به »اهل   جهانیان عرضه کرد. این آیین،

تَعَالَگوید: »کتاب« می الْکِتَابِ  أَهْلَ  یَا  إِلَى قُلْ  وْا 
کَلِمَۀٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ  
بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ 

)آل عمران،   فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
بگو: »اى اهل کتاب، بیایید بر سر    (؛64آیۀ    ،   3

سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم  
او   شریک  را  چیزى  و  نپرستیم  را  جزخدا  که: 

  جاى خدا نگردانیم، و بعضى از ما بعضى دیگر را به 
اگر   پس  نگیرد.«  خدایى  پیشنهاد ]به  این   [از 

ما  که  باشید  »شاهد  بگویید:  کردند،    اعراض 
های مهم در از آیه  این آیه،  «.[ ه شمان]مسلمانیم  

رود. شمار میسوی وحدت بهدعوت اهل کتاب به
 کار رفته است، شریفه به   استداللی که در این آیۀ

آیه در  استدالل  در  با  دارد.  تفاوت  پیشین  های 
طور به  عمران،از همین سورۀ آل   های پیشین، آیه

به   آیه،ولی در این    مستقیم دعوت به اسالم بود،
م« و »اهل کتاب«  های مشترك بین »اسالنقطه 
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آموزد که به مسلمانان می   قرآنتوجه شده است.  

اهداف  تمام  در  نبودند  حاضر  کسانی  اگر 
از پا ننشینید و    مقدستان با شما همکاری کنند، 

کم در قسمتی که با شما اشتراك بکوشید دست 
را همکاری آنها را جلب کنید و آن    هدف دارند، 

دهید  قرار  مقدستان  اهداف  پیشبرد  برای    پایه، 
دیگران، و  شیرازی  از    (.2/450،  1374  )مکارم 

هایی که  تر نامه )ص( در بیش  پیامبر اکرم رو،این
الهی   اعتقاد  دارای  که  جهان  پادشاهان  برای 

متن آیۀ فوق که همان اعالمیۀ    فرستاد،   اند،بوده 
هایی  نامه   جهانی اسالم باشد مطرح فرموده است.

اسالم پیامبر  امیران،  که  به   سالطین،   )ص( 
های برجسته معنوی و رئیسان قبایل و شخصیت 

است،  نوشته  اسالم  به  دعوت  برای  از    سیاسی 
مسالمت  می شیوۀ  حکایت  او  دعوت  کند.  آمیز 

)ص(    پیامبرهای  از متون نامه   نامه،   185حدود  
اق  به اسالم یا جهت »میثکه برای تبلیغ و دعوت  

در دست داریم، )برای مالحظه   است،   و پیمان«
پیامبر نامه  کنید  های  نگاه  علی    )ص(  به: 

)ص(، و نیز:   االحمدی المیانجی، مکاتیب الرسول
الوثاق   مجموعه  حیدرآبادی،  حمیداهلل  محمد 

گوی   قرآن  السیاسیه(. و  گفت  و  کریم، 
دستور   قرآن  آمیز:مسالمت مسلمانان  به  کریم 
می  که  اکید  »گفت  دهد  و  احسن«  »جِدال  با 

با اهل کتاب سخن بگویید    آمیز«،وگوی مسالمت
ر براساس »اصول مشترك«و  را  قرار    وابط خود 

« هِیَ  دهند:  بِالَّتِی  إِلَّا  الْکِتَابِ  أَهْلَ  تُجَادِلُوا  وَلَا 
بِالَّذِی  آمَنَّا  وَقُولُوا  مِنْهُمْ  ظَلَمُوا  الَّذِینَ  إِلَّا  أَحْسَنُ 

یْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُکُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ أُنْزِلَ إِلَ 
مُسْلِمُونَ اهل (؛  46آیۀ    ،   29)عنکبوت،  لَهُ  با  و 

که بهتر است، مجادله    [ شیوه اى ] کتاب، جز به  
  - کسانى از آنانکه ستم کرده اند  [ با] مگر  -مکنید  

و   شده  نازل  ما  سوى  به  آنچه  »به  بگویید:  و 
 ;گردیده، ایمان آوردیم  سوى شما نازلبه   آنچه[] 

و خداى ما و خداى شما یکى است و ما تسلیم  

تر سخن از نحوۀ بیش   های گذشته، درآیه  «.اوییم
پرستان« لجوج و جاهل بود که به  برخورد با »بت 

ولی در آیۀ   گفت، متقضای حال با آنها سخن می 
با    فوق، گو  و  گفت  و  مجادله  از  »اهل  سخن 

چه    تر باشد؛ صورت مالیمکتاب« است که باید به 
دست  آنها  که  دستورهای این  از  بخشی  کم 

های آسمانی را شنیده بودند و  پیامبران و کتاب
تری برای شنیدن آیات الهی را دارا آمادگی بیش 

دهد  به مسلمانان دستور می   مجید،  قرآنبودند.  
بت  و  کافران  به  دادن  دشنام  از    پرستانکه 

این  بپرهیزند؛  آنچه  بهکه  هم  روش  ها  همین 
می  »متوسل  مِنْ  شوند:  یَدْعُونَ  الَّذِینَ  وَلَاتَسُبُّوا 

زَیَّنَّا   عِلْمٍ کَذَلِکَ  بِغَیْرِ  اللَّهَ عَدْوًا  فَیَسُبُّوا  اللَّهِ  دُونِ 
فَیُنَبِّئُهُمْ   مَرْجِعُهُمْ  رَبِّهِمْ  إِلَى  ثُمَّ  عَمَلَهُمْ  أُمَّۀٍ  لِکُلِّ 

و آنهایى  (؛  108آیۀ    ،   6)انعام،    مَا کَانُوا یَعْمَلُونَبِ
خوانند دشنام مدهید که آنان  را که جز خدا مى
دشمنى   روى  دشنام    [ و]از  را  نادانى،خدا  به 

گونه براى هر امتى کردارشان را  خواهند داد. این
بازگشت  آنگاه  به   آراستیم.  سوى آنان 

از آنچه انجام   پروردگارشان خواهد بود، و ایشان را
خواهدساختمى  آگاه  آندادند  بیان «.از  که  جا 

منطق، با  همراه  اسالم  و    دستورهای  استدالل 
به برخی از مؤمنان    آمیز است، های مسالمتشیوه 

»مسألۀ   برای  شدید  ناراحتی  روی  از  که 
بت   ستی«، پربت  دشنام    های به  مشرکان 
تن کند که از ناسزا گف سفارش اکید می   دادند،می 

بپرهیزند و رعایت اصول ادب، عفت و نزاکت در 
را، بدترین    بیان  و  ترین  خرافی  برابر  در  حتی 

به    زیرا هر گروه و ملتی،  شمرد؛الزم می  ادیان،
عقاید و اعمال خویش تعصب دارند و ناسزا گفتن  

آنها در عقاید   شود کهو برخورد خشن باعث می 
 تر شوند. خود سخت

 گیری نتیجه 
بخش  ها و تعالیم روح کریم، آموزه   قرآنتردید  بی 

خویش را جهانی دانسته و پیامبر )ص(، فرستاده  
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انسان همه  برای  متعال  پیروان خداوند  هاست. 

ترین مخاطبان هستند.  ادیان آسمانی یکی از مهم 
رویکرد،   از  آسمانی  ادیانی  پیروان  با  تعامل  در 

اقلیت مسالمت حقوق  به  احترام  و  سودآمیز    ها 
گفتمان  می  بین    قرآنجوید.  گفتمان  کریم، 

اساس آن، باید با پیروان ادیان  ادیانی است که بر
آمیز  آسمانی بر اساس صلح و همزیستی مسالمت 

از آیات کالم  این گفتمان، برگرفته    تعامل کرد. 
اقلیت  حقوق  به  که  است  مجید  احترام  اهلل  ها 

می می  آنان  از  و  مسائل گذارد  در  که  خواهد 
مشارکت  بین  و  همکاری  مسلمانان  با  المللی 

همزیستی  و  صلح  پیشنهاد  از  باشند.  داشته 
کند و بهترین روش را  آمیز استقبال می مسالمت

که اصل و داند. نتیجه آنگفتگوی بین ادیانی می 
بویژه   غیرمسلمانان  با  تعامل  در  اولی،  قاعده 
همزیستی  و  صلح  آسمانی،  ادیان  پیروان 

است،  مسالمت آنآمیز  جنگ؛  که نه  چنان 
 کنند. ها ترویج می داعشیان و پیروان تکفیری 
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 کریم  قرآن شناسی تفسیر فقهی تبیین روش 

 
 نیا محمّدمهدی کریمی

 

 (Kariminiya2003@yahoo.comنویسنده مسئول: )کریم  قرآناستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف 

 

 چکیده  

برای فهم احکام شرعی    است که فقها و مفسران شیعه و سنیکریم، »تفسیر فقهی«    قرآنیکی از انواع تفسیر  
از قرن  قرآناز   از این روش استفاده می کریم،  تاکنون،  اولیه اسالم  از مباحث کرده های  بعد  این مقاله  اند. در 

دلیل اهمیت انی و ادله اشاره شده است و به های تفسیری، مبهای تفسیر فقهی، انواع روش ، به ویژگی اتیمقدم
کتاب  مهمترین  تفسیر،  نوع  برخی  این  مقاله،  این  وسع  در  و  شده  آورده  تاکنون  دوم  قرن  از  مربوطه  های 

 های تفسیر فقهی را بیان کردیم. آسیب 

 
   ،کلیدواژه: تفسیر، تفسیر فقهی، تفسیر حقوقی، روش شناسی تفسیر 

 

 مقدمه
کریم دارای آیات متعددی در مورد احکام   قرآن

تکلیفی انسان است که از پانصد آیه تا دو هزار  
آیه گفته شده است. در زمان پیامبر اسالم )صلی 

شد  اهلل علیه و آله و سلم( به این آیات عمل می 
عصر  شد. در  و موارد ابهام، از ایشان پرسیده می
ها  شد و بدانصحابه نیز، از این آیات استنباط می

االحکام  شد و گاهی صحابه در مورد آیاتعمل می 
می علی  اختالف  امام  اختالف  که  کردند 

»اقل مدت حمل«   عمر در مورد  السالم( و)علیه
و    قرآنالسالم( به آیات  )علیه  و استناد امام علی

به   عنوان اقل مدت حمل تعیین مدت شش ماه 
روایت میان،  این  در  است.  پیامبر  مشهور  های 

بیت  اهل  و  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل    )صلی 
السالم(، راهگشای فقهای صحابه و تابعین  )علیهم 

تفسیر   نوعی  فقه،  روایات  حقیقت،  در  و  شد 
فقه«   قرآنموضوعی   علم»  بعدها  که  شد 

 قرآنالفقه  رشد کرد.  « در دامان آن قرآنالو»فقه
االحک آیات  تفسیر  یا  نوعی  حقیقت،  در  ام 

به   قرآنموضوعی   که  گرایش  است  یک  صورت 
قرن از  ادامه  تفسیری  تاکنون  اسالم  اولیۀ  های 

ها کتاب در این زمینه نگارش یافته  داشته و ده 

است؛ اما با پیدایش مذاهب فقهی از قرن دوم به 
بعد، شیعه و پیروان مذهب حنفی، مالکی، شافعی  

االحکام و تألیف در این و حنبلی به تفسیر آیات
تشریعی   احکام  پرداختند.  گرچه  قرآنزمینه   ،

گردد شامل احکام اعتقادی، اخالقی و فقهی می 
صورت اصطالح آیات احکام در زبان چه به ، اما آن

های  کار رفته و یا در کتابفقهیان و مفسران، به
حقوقی متداول شده، احکام عملی است که در 

معامال عبادات،  عقوبات  زمینۀ  و  تصرفات  ت، 
همین دلیل، دستوراتی که  مطرح شده است. به 

به عقیده انسان نسبت به خدا، مبدأ، معاد، ایمان  
شود و یا  به رسل، مالئکه و عالم غیب مربوط می 

چه به قلب و سیر و سلوك، آراستگی به فضائل  آن
چه  باشد و خالصه، آنو دوری از رذایل مربوط می 

و   بایدها  مقولۀ  جانحی  از  و  ذهنی  نبایدهای 
)قلبی( است، از مصادیق احکام تشریعی محسوب  

احکام   جزو  آن  به  مربوط  آیات  و  ، قرآننشده 
به  است.  نگردیده  عمدۀ  شمارش  دلیل،  همین 

آیات   از  دسته  این  طرح  از  فقهی  تفسیرهای 
را  خودداری نموده و آن   قرآنعنوان تشریعیات  به

اینک در پی  اند.خارج کرده  قرآناز حدود فقه  
پاسخ این سؤال هستیم که آیا این تلقی از احکام 
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به   قرآن است؟  میدرست  آیا  دیگر  توان عبارت 

)احکام عملی( قرار   آیات احکام را در این محدوده
 داد؟  
 شناسی مفهوم

مقصود از روش تفسیری، مستند و یا مستنداتی 
از    قرآن است که مفسران در فهم و تفسیر آیات  

بهره می گرفته   آن  آن  از  که  »منهج  اند  به  توان 
تفسیری« نیز تعبیر کرد. در بعضی از اصالحات 

های تفسیری یا منابع تفسیری یا اتجاه  به گرایش
به گوناگون  تعاریف  با    روش  جای تفسیری 

 . تفسیری آمده است

  های تفسیر فقهی  ویژگی
مفسر در تفسیر فقهی، به عناصر زیر توجـه بـیش 

الف. به تفسیر آیاتی می پـردازد کـه   کند:تری می
احکام فقهی در مورد زندگی بشـر دارد و تکلیـف 

صورت واجب، مستحب، حرام، مکروه و انسان را به
مباح در ابواب عبادات و معامالت و غیره بیان می 

ب. همت مفسر به اسـتنباط احکـام شـرعی   کند.
مفسـر   معمـواًل  ج.  است.  قرآنفرعی عملی از آیات

حکام، شخصی مجتهد در فقـه اسـت و در اال آیات
معمـوال د.    کنـد.نهایت، فتوای خویش را بیان می

مفسر در این گـرایش بـا روش فقهـی، مسـائل را 
کنـد و در ایـن راه از کتـاب، تجزیه و تحلیل مـی

تفسیر فقهـی ه.    برد.سنت، عقل و اجماع بهره می
که مفسّر در فقه و اصـول مـذهب   بر اساس مبانی

شـود و نتـایج ده اسـت، متنـوع مـیخویش برگزی
براساس مثال، اگر مفسّر فقیـه، د.  ندهمختلف می

اجماع و خبر واحد و ظواهر کتاب را حجّت بدانـد 
االحکـام او متفـاوت یا نداند، چهـره تفسـیر آیـات

 شود. می

 های تفسیری انواع روش
زیر مفسرا تفسیرهای  به  اجتهادی  گرایش  با  ن 

الف. تفسیر ادبی: گروهی از مفسران  :اندپرداخته
تفسیر   به  نحوی  و  ادبی  مباحث  به  گرایش  با 

پردازند. در چنین تفسیرهایی  می قرآناجتهادی 

  غیره   زبان عرب، صرف و نحو و  ،لغات،  گانواژ  به
فوق  میالعادهاهمیت  داده  ادبی    .شودای  تفسیر 

تفسیر بالغی و بیانی:    ،1_خود دو گونه است: الف
به جنبمفسران د بیانی،    ۀ ر تفسیرهای بالغی و 

ری دارند و ، اهتمام  قرآنبالغی عبارات و کلمات  
با کمک علم    قرآنبه اجتهاد در تفسیر مرکبات  

بیان می الکشاف »تفسیر  پردازند. مانند: معانی و 
عیون االقاویل فی   و عن حقائق غوامض التنزیل

التأویل اثروجوه  عمر   «،  بن  محمود  اهلل  جار 
فضل بن   اثر،« تفسیر جوامع الجامع و» ی زمخشر

طبرسی اهتمام   ،2  _الف  .حسن  لغوی:  تفسیر 
غالب مفسران در تفسیرهای لغوی بر شناخت و 
و   شکل  و  اشتقاق  و  ریشه  لغات،  در  اجتهاد 

تفسیر مفردات الفاظ  »  تغییرات آنها است. مانند: 
تفسیر فقهی: در   _ب  . راغب اصفهانی  اثر  ،«قرآن

بیش  اجتهاد  و  همت  فقهی،  تر تفسیرهای 
مفسران، بر شناخت و دریافت احکام فقهی الهی  

است که حدود پانصد    قرآنو احکام فرعی از آیات  
االحکام شمرده شده است.  جزء آیات  قرآندر    یۀآ

  «، اثر قرآنتفسیر کنز العرفان فی فقه ال  :»مانند
از این   فقهی  ترین تفسیرهای هم. مقدادل م فاض

 قرار است:
ال  -1 )م   قرآن احکام  احکام    _2  (؛370جصّاص 
)م    قرآنال شافعی  به  احکام   _3  (؛204منسوب 
احکام    _4  (؛573( راوندی )م  قرآن)فقه ال  قرآنال
( سیوری )م قرآن)کنز العرفان فی فقه ال  قرآنال

، مقدس  قرآنزبدۀ البیان فی احکام ال  _5  (؛726
)م   الی  م  _6 (؛993اردبیلی  االفهام  سائل 

یازدهمآیات )قرن  کاظمی  جواد   _7  (؛االحکام، 
احمد   باالثر،  االحکام  آیات  بیان  فی  الدرر  قالئد 

 .(1151بن اسماعیل بن عبد النبی جزایری )م  
تفسیر کالمی: از جمله تفسیرهای اجتهادی،  _ج

تفسیر کالمی است که مفسران با سبک و گرایش  
تر آیاتی اند و بیش هکالمی، به تفسیر آیات پرداخت

که بیانگر عقاید مسلمانان، اعم از توحید، عدل،  
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ا اعتقادات خاص ب  ... است   معاد ونبوت، امامت،  

تفسیر  مانند:  نمودند.  تفسیر  الفرقان، خودشان 
تفسیر فلسفی: در    _د  .شیخ محمد صادق تهرانی

برای  فلسفی  قواعد  و  اصول  از  فلسفی  تفسیر 
مقاصد   و  مفاهیم  گرفته  قرآنادراك  کمک   ،

انند:  م  .گیرنداستدالل بهره می  ۀشود و از شیومی 
ال المتألهین  از  الکریم،  قرآنتفسیر    _ه  . صدر 

و  سبک  با  مفسران  از  گروهی  عرفانی:  تفسیر 
اشاره  و  رمزی  باطنی،  عرفانی،  به اگرایش  ی 

شاه  می  قرآنتفسیر   تفسیر:  مانند  پردازند 
تفسیر اجتماعی:   _و  .اهلل کرمانیاهلل، نعمتنعمت

دوران   مفسران  رویکرد  حاصل  اجتماعی  تفسیر 
است حل    .جدید  برای  را  خود  اهتمام  آنها 

آیات  به  پرداختن  در  را  اجتماعی  مشکالت 
مانند:  می  از دانند،  گروهی  اثر  نمونه  تفسیر 

مکارم.نویسندگان   اهلل  آیت  نظر  تفسیر    _ز  زیر 
تجربی: و  نگاه    علمی  متعرض قرآنای  عده از   ،

نکات علمی و تجربی شده است و با گذشت زمان  
شود. مانند  تر مشخص میو رشد تکنولوژی بیش 

  . نطاوی ط، شیخ  قرآنتفسیر: الجواهر فی تفسیرال
که    _ح   است  تفسیرهایی  شامل  جامع:  تفسیر 

روای روش  دو  از  تفسیر  مفسر  در  اجتهادی  و  ی 
از  اعم  ابعاد  به تمام  استفاده کرده است و  خود 

فقهی و  فلسفی  کالمی،  پرداختهو    ادبی،  اند.  ... 
نمونه»مانند: آیت«تفسیر  و ،  مکارم  اهلل 

 1.طباطبایی  ۀ، عالم«المیزان تفسیر»

 قرآن شناسی احکام الکتاب
این مهمدر  به  کتابجا  الترین  احکام   قرآن های 

 شود:ها از قرن دوم به بعد اشاره می ترتیب قرن به
 قرن دوّم  _الف 

 
؛ علی 1380،  1قم، چ  ،های تفسیر قرآن  ر.ك: سید رضا مؤدب، روش  1

روحانی راد، روش شناسی تفسیر قرآن،  انتشارات    ، اکبر بابایی، عزیزی کیا

، یا تفسیر آیات االحکام، محمد  قرآن. احکام ال1
( شیعه. وی از  146بن السائب الکلبی الکوفی )م:  

)ع( و امام صادق )ع( است. ابن   اصحاب امام باقر
های در کتاب الفهرست هنگام یادکرد کتاب  ندیم

موضوع در  شده  نویسد:  می  قرآناحکام    نوشته 
این   «.للکلبی رواه عن ابن عباس  قرآناحکام ال»

تفسیرکامل   غیراز  بن    قرآناثر  محمد  که  است 
و نوشته  به   سائب  استانبول  کتابخانه  صورت در 

مهم   مفسران  از  یکی  وی  است.  موجود  خطی 
االتقان  در  سیوطی  و  بوده  دوّم  قرن  در  شیعه 

  قرآن سیر  ترین تفوی صاحب بزرگ »نویسد:  می 
بودن وی    «بوده است بر شیعه  در کتب رجالی 

آیۀ فی 2  2تصریح شده است.  . تفسیر خمسمأۀ 
بشرالخراسانی  بن  سلیمان  بن  مقاتل  االحکام، 

)م:   فرقه  150البلخی  آغازگران  از  وی  شیعه.   )
بتریّه است. این کتاب بین اصحاب حدیث تداول 

و از    داشت  ستایش  ضمن  حنبل  بن  احمد 
این مقا  مضامین  به  را  آن  تألیف  بن  تکتاب،  ل 

 داد. نسبت می  حیان
 قرن سوّم _ب

، حیی بن آدم بن سلیمان االموی  قرآن. احکام ال3
بتریّه.  203)م:   فقیهان  از  تفسیرآیات 4(   .

الکلبی   السائب  بن  محمد  بن  االحکام،هشام 
  ( شیعه و از اصحاب صادقین 204-6الکوفی )م:  

ال5  )ع(. احکام  بن  قرآن.  محمد  بن ،  ادریس 
الشافعی عثمان  بن  سنی  204-150)  العباس   )

اثر  شافعی، بنیانگذار مذهب شافعی و دارای دو  
گردآوری شده از    : الف.قرآندر موضوع احکام ال

سنننوشته  صاحب  بیهقی  توسط  وی  )م:    های 
(. ب. اثر خود مؤلف که زرکشی در البرهان 458

،    41نیز ابن ندیم )/  ( بدان اشاره کرده و128/2)

تهران،   زنجانی1379سمت،  عمید  روش  ،؛  و  قرآن،مبانی  تفسیر   های 

 1366، 1وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، چ 

  .3/556میزان االعتدال، ذهبی،   ;3/119رجال مامقانی،   2
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این کتاب    ،وجودآن یاد کرده است. با این  از  (464

م: ازمیان رفته بود،  11ق /    5را که حتی در سده  
منسوب به شافعی که در واقع، از    قرآن احکام ال  با

ونوشته  است  بیهقی  تألیف سال   های  از  ها پس 
نباید اشتباه   ،فهرست ابن ندیم نوشته شده است

. احکام 7  .لب، جبیر بن غا قرآن. احکام ال6  کرد.
)معدل( بن غیالن العبری   ، احمد بن معذلقرآنال

،ابراهیم قرآن. احکام ال8( مالکی.  240)م: حدود  
)م:   کلبی  ابوثور  به  معروف  خالد  از  240بن   )

فقیهان اهل حدیث با روشی نزدیک به شافعی.  
، یحیی  قرآنالتمسک باحکام ال  )ایجاد (  . ایجاب9

می المروزی )م:  بن اکثم بن محمد بن قطن التمی
، قرآن. احکـام ال10( از فقیهان منفرد بصره.  242

(  245ابو عبد اللّه محمد بن ابراهیم عبدوس )م: 
ال11سنّی.   احکـام  بن  قرآن.  حجر  بن  علی   ،

( الخراسـانی  المروزی  السعدی  -154محمد 
حنفی.246 ال.  12  (  بن  قرآناحکام  حفص   ،

)م:   الدوری  االزدی  عبدالعزیز  از (  246عمربن 
حدیث.   اصحاب  ال13فقیهان  احکام  ،  قرآن. 

)م:   احمدعمر  سنی.261خصاف  تفسیر  14  (   .
خمسمأۀ آیۀ، ابوالمؤثر صلت بن خمیس بهالوی،  

سده   در  عمان  اباضی  احکام  15ق.    3عالم   .
، محمد بن عبداللّه معروف به ابن الحکم قرآنال
، داود بن قرآن. احکام ال16( مالکی.  182-268)

الظاهری   )علی  (  273یا    270- 201االصفهانی 
، اسماعیل بن اسحاق  قرآن. احکـام ال17ظاهری.  

( الجهضمی  البصری  (  282-200یا  199االزدی 
. آیات االحکام )احکام  18.  قرن چهارم  _ج  مالکی.  

القرطبی  قرآنال محمد  بن  اصبغ  بن  قاسم   ،)
  قرآن . احکام ال19( مالکی. 304-247االندلسی )

االحکام(، علی بن موسی بن یزداد القمی )آیات  
)م:   زمان خود(  در  پیشوایان حنفی  )از  الحنفی 

، محمد بن احمد قرآن. احکام ال20  ( حنفی. 305
)م:   به305بکیرالبغدادی  مالکی.  ابن  (  عقیده 

و   ترمذی  سنن  عرض  در  کتاب  این  عبدالبر، 

بهترین   موضوع خود  در  عبدالحکم  ابن  مختصر 
به می اثر  است رفشمار  ال21  .ته  احکام  ،  قرآن. 

ابواالسود موسی بن عبدالرحمن معروف به قطان 
،  قرآن. احکام ال22( مالکی.  306یا    309  -232)

)م:   الفارسی  زیاد  بن  محمد  بن  (  318احمد 
ال23مالکی.   احکــام  احمدقرآن.  ابوجعفر  بن   ، 

)م:   القیــروانی  سنّی.  319احمد  احکام  24(   .
محمدقرآنال بن  احمد  االزدی    ،  سالمۀ  بن 

. احکام  25( حنفی.  321یا    319-239الطحاوی )
، عبداهلل بن احمد معروف به ابن المغلس قرآنال

، بکربن محمد  قرآن ال. احکام 26( ظاهری.  324)م:
( القشیری  محمد  بن  العالء  (  344  -264بن 

ال  .27مالکی.   بن    ،قرآناحکام  قاسم  ابومحمد 
.  28لکی.  ( ما355یا    340-273اصبغ القرطبی ) 

ال )م:  قرآناحکام  شعبان  بن  قاسم  بن  محمد   ،
مالکی.  355 االنباه علی استنباط االحکام 29(   .

من کتاب اللّه، منذربن سعید بن عبداللّه ابوالحکم 
، قرآن. احکام ال30( مالکی.  355- 273البلوطی )

5  ( الرازی  جصّاص  علی  بن  احمد  -305جلد، 
دراین ( حنفی. این کتاب مشهورترین کتاب  370

.  31  زمینه از نویسندگان حنفی به شمار می آید.
ال محمد قرآناحکـام  بن  الحسیـن  بن  محمد   ،

. آیات االحکام، عبّاد  32  .(458-380ابویعـلی )  
( الطالقانی  عباد  بن  عباس  سنی.  385بن   )

متوفی   و  شیعه  عنوان  به    335)درالذریعۀ 
الکفاۀ  33ذکرشده.(   . شرح آیات االحکام، کافی 

)م:صاحب   عبّاد  بن  شیعه.385اسماعیل    _د    ( 
پنجم ال34؛قرن  احکام  علی    ،قرآن.  بن  احمد 

الباغانی به  معروف  مالکی. 401-345)  الربعی   )  
ب( المأثور  .  قرآنختصر احکام الم   . الف(35-36

و تفسیره، مکی بن    قرآنعن مالک فی احکام ال
. احکام 37(.  438)م:    ابیطالب القیسی القیروانی

محمقرآنال حزم ،  ابی  بن  احمد  بن  علی  دبن 
، حافظ  قرآن. احکام ال38( ظاهری.  456-  384)

)م:   البیهقی  الحسین  بن  احمد  (  458ابوبکر 
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وی تمامی گفتارهای پراکنده شافعی را   شافعی.

او  از البه  قرآنالزمینه احکام  در الی آثاربازمانده 
قالب کتابی تدوین کرده که    گردآوری کرده و در

جایگزی  واقع  گردر  شافعی  مفقود  کتاب  یده دن 
. آیات االحکام، محمد بن الحسین بن  39  است.

( کبیر  ابویعلی  الفراء  بن  (  458-380محمد 
، علی بن  قرآن. احکام ال40قرن ششم  _ه  حنبلی. 

(  504محمد الطبری، معروف به الکیاهراسی )م:  
ال41  .شافعی احکام  عبداللّه  قرآن.  بن  محمد   ،

(  543- 468ن عربی )اندلسی اشبیلی معروف به اب
از اختصاری  خود  مؤلف  با   مالکی.  عنوان آن 

صورت )االحکام الصغری( فراهم آورده است که به 
کتابخانه  دربرخی  درخطی  فاس  و  رباط   های 

نگه می مغرب  خلیفه  شود.داری  ( 1/20)  حاجی 
گوید: این کتاب تفسیر پانصد آیه متعلق به احکام 

که   تحقیقی  با  لکن  است،  دراین مکلفین  شده، 
آیه   هزار  حدود  احکام   قرآنکتاب  پیرامون  که 

از   یکی  کتاب  این  است.  شده  تفسیر  است، 
کتابمهم  احکام  ترین  مالکی    قرآنهای  مذهب 

، قطب الدّین سعید بن  قرآن. فقه ال43- 42  است.
( شیعه. مرحوم آغابزرگ 573هبۀ اللّه راوندی )م:  

یات نویسد: شرح آ( می 1/42)  تهرانی درالذریعه 
ال غیرفقه  از  که  هم   ؛ است  قرآناالحکام  چنان 

صاحب   لکن  شده،  تصریح  بدان  اآلمل  درامل 
است. این کتاب در    قرآنریاض گوید همان فقه ال

کتابخانه شیخ هادی کاشف الغطاء در نجف و نیز  
اصفهانی اسداللّه  آقا سید  کتابخانه حاج  )م:    در 

. تفسیر آیات االحکام، 44  موجود است.(  1333
نیشابوری اب بیهقی  حسین  بن  محمد  والحسن 

حدود   )م:  شیعه. 576کیدری  مختصر  45  (   .
ال االنصاری قرآناحکام  محمد  بن  عبدالمنعم   ،

( مالکی.9،597-524االندلسی  تفسیر  46  (   .
احکام  کتاب  من  النّساء  و  عمران  آل  سورتی 

 لمنعم بن محمد االنصاری الغرناطی، عبد اقرآنال
.  47  قرن هفتم  _ز  ی.( مالک597یا    599  -524)

، محمد یحیی بن احمد  قرآنکتاب فی احکام ال
)م:   االشبیلی  الشلوبین  خلیل  مالکی.  640بن   )

ال48 ابوبکر قرآن. آیات االحکام )جامع احکام   ،)
صائن الدین یحیی بن سعدون االزدی االندلسی 

مالکی.  670)م:   الحکا49(  الجامع  ا.    قرآن لم 
ا احمد  بن  محمد  النصاری )تفسیرقرطبی(، 

( مالکی. این اثر باوجود این  671- 578القرطبی )
در کنار   ،که مباحث فقهی را به تفصیل دربردارد

طبقه  عمومی  می تفسیرهای  که  بندی  شود 
این بخش نیز آورده   جهت ویژگی خاص آن دربه

احکام  50  هشتم  قرن  _ح  شد. فی  التبیان   .
أبی  قرآنال ابن  عبدالعزیز  بن  حسین  بن  علی   ،

مالکی.  700)م:  األحوص آیات 51(  شرح   .
االحکام، السید یحیی بن حمزۀ بن علی الحسنی  

. انوار المضیئۀ علی  52( زیدی.  749الزیدی )م:  
تاج  بن  هادی  بن  محمد  سید  االحکام،  آیات 

زیدی. االحکام، محمد 53  الدّین،  آیات  تفسیر   .
بن ابی بکر الدمشقی معروف به ابن قیّم الجوزیۀ  

م:   حنبلی751)  ال54  .(  احکام  )القول    قرآن. 
الوجیز فی احکام الکتاب العزیز(، احمد بن یوسف 

(  756بن عبدالدایم الحلبی معروف به سمین )م:  
تلخیص55  شافعی. ال  .  احکام  ،  قرآن)تهذیب( 

سرّاج   مسعود  بن  احمد  بن  )محمود(  محمد 
)م:   فی  56  ( حنفی 770یا  777قونوی  النهایۀ   .

، احمدبن قرآناحکام التفسیر الخمسمأۀ آیۀ فی  
حدود  )م:  البحرانی  المتوج  بن  سعید  عبداللّه 

اآلی،  57( شیعه.  771 احکام  الرای من  احکام   .
شمس الدین محمد بن عبدالرحمن ابن صائغ )م:  

. تیسیر البیان فی  58  قرن نهم   _ط   ( حنبلی.776
، محمد بن علی بن عبداللّه الخطیب قرآناحکام ال

( سنی. تاریخ 825ی )م:  نورالدین بن علی الموزع
آن   بصره   808کتابت  آن در  اوّل خطی  و جلد 

ال59  است. فقه  فی  کنزالعرفان  فاضل  قرآن.   ،
)م:  الحلی  االسدی  السیوری  عبداللّه  بن  مقداد 

شیعه.826 االحکام   .60  (  و  الیانعۀ  الثمرات 
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الواضحۀ القاطعۀ، یوسف بن احمد بن محمد نجم  

. آیات 61( سنّی.  832الدّین الثالئی الیمانی )م:  
متوج   ابن  عبداللّه  بن  احمد  ناصربن  االحکام، 
در  گوید:  صدر  سیدحسن  شیعه.  البحرانی، 

آنکتابخانه  نجف  است.های  دیده  آیات 62  را   .
یحیی   بن  اهلل  لدین  المهدی  احمد  االحکام، 

. حصرآیات االحکام  63( زیدی.  840الصنعائی )م:  
(  840  -775الشرعیه، محمد بن ابراهیم بن علی )

.  64  کتابخانه جامع کبیر صنعا.  موجود در  زیدی.
، احمد بن علی معروف به ابن حجر قرآناحکام ال

( شافعی. 852-773عسقالنی  آیات 65  (   .
حدود   )م:  الدین  جمال  ناصربن  (  860االحکام، 

. شافی )شفاء( العلیل فی شرح )تفسیر( 66  شیعه.
محمد  بن  عبداللّه  التنزیل،  من  آیۀ  الخمسمأۀ 

الیمانی)  زیدی.صنعا877-825النجری   ).  67  .
معارج السؤول و مدارج المأمول فی تفسیر آیات 
الدّین  شمس  بن  حسن  الدین  کمال  االحکام، 

 _ی   (، شیعه. 900محمد االسترآبادی )م: حدود  
. آیات االحکام، شرف الدین علی بن  68  قرن دهم

.  69  ( شیعه. 907محمد شهفتیکی مشهدی )م:  
نباط التنزیل، عبدالرحمن جالل  االکلیل فی است 

. معدن  70  ( شافعی.911-849الدین السیوطی )
ال لعلوم  البیان  مجمع  فقه  فی  ،  قرآنالعرفان 

( شیعه.  10ابراهیم بن حسن الدراق )اوائل قرن  
آنجلس آمریکا و نسخه خطی آن در دانشگاه لس 

.  71  .کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است
االحکام، آیـات  صعدی   شرح  یحیی  محمدبن 

( زیدی.  957یمانی  اوآیات 72(  شاهی  تفسیر   .
االحکام، سیدامیرابوالفتح بن امیرحسینی شریفی  

)م:   شیعه.  986یا    976جرجانی  آیات 73(،   .
االحکام، محمد بن حسن طبسی، شیعه. به نقل  

البیان. زبدۀ  در  اردبیلی  مقدس  در   موجوداز 
رضوی. قدس  آستان  ا74  کتابخانه  زبدۀ  لبیان  . 

فی شرح آیات االحکام، احمد بن محمد معروف 
)م:   اردبیلی  مقدس  شیعه.993به  قرن    _ك    ( 

بن  75  یازدهم )محمود(  االحکام، محمد  آیات   .
  به بعد( شیعه.   900علی حسینی المرعشی )م:  

ال76 انوار  ال  قرآن.  ، محمد کافی  قرآنفی احکام 
  ( حنفی. 1025بن حسن بسندی اقحصاری )م:  

مسالک77 فاضل    .  االحکام،  آیات  الی  االفهام 
  . )تفسیر( 78  ( شیعه. 11جواد کاظمی )م: قرن  

ابراهیم   بن  علی  بن  محمد  االحکام،  آیات 
)م: محمد  میرزا  به  معروف  یا    1026استرآبادی 

البحرین 1028 لؤلؤۀ  و  اآلمل  امل  در  شیعه.   ،)
شده. برده  نام  االحکام  آیات  شرح  .  79  باعنوان 

االحکام آیات  محمد  )تفسیر(  الدین  رفیع   ،
)م:   . تفسیر  80( شیعه.  1034حسینی مرعشی 

قطب شاهی فی شرح آیات االحکام، محمد یزدی  
)م:   قاضی  شاه  به  شیعه.1040معروف   )  81  .
المحمد بن سلطان علی بن    تفسیر شاهی، عبد 

. منتهی  82  .1057فتح اهلل بدخشی، تألیف در  
  المرام فی شرح آیات االحکام، محمد بن الحسین 

فتح  .  83  ( سنی.1067االمام القاسم الحسنی )م:  
ابواب الجنان فی تفسیر آیات االحکام، محمد بن  

. آیات 84  شیعه.  (1080حسین عاملی )م: حدود  
االحکام الفقهیۀ )فارسی(، مولی ملک علی تونی،  

کتابت   در خزانه  1068یا    1098تاریخ  ، شیعه. 
است. موجود  فی 85  رضوی  االحکام  مفاتیح   .

ال االحکام  آیات  بن  قرآنشرح  سعید  محمد  یۀ، 
( شیعه. این کتاب،  1092سراج الدین قهپائی )م:  

قرن   _ل  .شرح زبدۀ البیان مقدس اردبیلی است
، آقاحسین خوانسـاری قرآن. احکام ال86دوازدهم

شیعه.1100)م:   ال87  (  انوار  احکام    قرآن.  فی 
، محمد شمس الدین ابوبکر بخاری قرآن)آیات( ال

حنفی.1109  )م: البیان،  88  (  زبدۀ  حواشی   .
  ( شیعه. 1112  -  1050سیدنعمت اهلل  جزائری )

(  1115، شیخ جعفر القاضی )م:  قرآن. احکام ال89
ال90  ،شیعه. احکام  عبداللّه  قرآن.  بن  سلیمان   ،

حاشیۀ علی زبدۀ    .91  ( شیعه.1122البحرانی )م:
ال أحکام  تفسیر  فی  محمد  قرآنالبیان  میرزا   ،
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مخطوطات  1124-1040)  تنکابنی از  شیعه.   )

مرعشی  اهلل  آیت  ال92  .کتابخانه  احکام  ، قرآن. 
)م:   بروسوی  حقی  حنفی،  1127اسماعیل   )

البیان. روح  تفسیر  التفسیرات 93  صاحب   .
بن   احمد  الشرعیۀ،  األحکام  بیان  فی  األحمدیۀ 

( جونفوری  مالجیحون  (  1130-1047سعید 
ح بن عبد  ، میرمحمد صالقرآن. أحکام ال94شیعه.  

)م:   آبادی  خاتون  شیعه. 1130الواسع   )  95  .
اساس سلطان المؤمنین باقتباس علوم الدین عن 
النبراس المعجز المبین فی تفسیر اآلیات ، سید 
)م:   العاملی  الموسوی  علی  )بن(  حیدر  محمد 

. تحصیل االطمینان فی شرح  96  ( شیعه.1139
  ، قرآنالزبدۀ البیان فی تفسیر آیات األحکام من  

القزوینی  میرمحمد (  1149-1069)  ابراهیم 
األحکام 97شیعه.   آیات  بیان  فی  الدرر  قالئد   .

)م:  النجفی  الجزائری  اسماعیل  احمدبن  باألثر، 
. آیات األحکام، سیدحسین بن  98  ( شیعه. 1150

)احتمااًل   القزوینی  الحسینی  المیرابراهیم 
سید شمس    . آیات األحکام،99  ( شیعه.12قرن

محمدال )م:الدین  المرعشی  ( 1181حسینی 
(، عبداهلل  قرآنمدارك األحکام )انوارال  ـ 100شیعه.

)م:   حنفی.1189بلخی  األحکام، 101  (  آیات   .
  _م ( شیعه.1190مولی محمد کاظم طبرسی )م:

. نمط الدرر، محمدبن الحسن 102  قرن سیزدهم
. آیات األحکام، 103( شیعه.  1200الخراسانی )م:

الحسین  ابراهیم  محمد  المرعشی سید  ی 
. تقریب األفهام فی تفسیر 104  ( شیعه. 1240)م:

قلی   علی  محمد  األحکام، سید  محمد آیات  بن 
النیشابوری  الموسوی  شیعه. 1260)م:   حسین   )  

األحکام، 105 آیات  تفسیر  فی  المرام  دالئل   .
استرآبادی  الدین  سیف  جعفربن  بن  محمد 
به شریعتمدار، صاحب کتاب آب حیات   معروف 

، عبداهلل قرآن. آی أحکام ال106عه.  ( شی1263)م:
)م:  الهندی  الحسینی  محمد  حنفی. 1270ابو   )  

عبد  107 األحکام،  آیات  تفسیر  فی  الوجیز   .

  ( شیعه. 1279الحسین بن ابراهیم المخزومی )م:
. منار االسالم 108نقرن چهاردهم و پس از آ  _ن

دحالن  زینی  احمد  األحکام،  آیات  شرح  فی 
. نیل المرام فی  109  ( شافعی.1304)م:حسینی،  

شرح آیات األحکام )نیل المرام من تفسیر آیات 
ملک  خان  حسن  صدیق  محمد  األحکام(، 

حنفی.  1248-1307) الدرر  112ـ 111(  نثر   .
الدرر   ـ  )بسیط(  األحکام  آیات  شرح  فی  األیتام 
)مولی  )وجیز(،  األحکام  آیات  تفسیر  فی  األیتام 

ترآبادی شریعتمداری  محمد( علی بن جعفر االس
، سیدشرف  قرآن. أحکام ال114  .( شیعه 1315  )م:

( شیعه.  1316الدین علی الحسینی المرعشی )م:
فی  115 ورد  ما  تفسیر  فی  الربانیۀ  الفتوحات   .

من األوامر والنواهی االلهیۀ،محمد بن عبد    قرآنال
از   پس  )م:  عمرراسم  بن  سنی.1324العزیز   )  

حکام الکتاب، عبد  . لب األلباب فی تفسیر أ116
الخوانساری   الموسوی  القاسم  أبی  ابن  علی 

شیعه. 1336)م: فشندی، 117  (  األحکام  آیات   .
- 1267محمد علی مشهور به شیخ حمزه علی )

. مقالد الرشاد فی شرح آیات 118( شیعه.1338
ساروی   موسوی  اهلل  فضل  بن  محمد  األحکام، 

.موضح األحکام فی شرح  119  ( شیعه. 1342)م:
ألحکام. محمد مهدی بنابی مراغه ای )م:  آیات ا
.آیات األحکام،  120  ( شیعه. 1365یا  1345حدود  

(  1295اسماعیل بن نقی التبریزی )تولد یا وفات:  
بن  121شیعه.   باقر  محمد  األحکام،  آیات   .

( بیرجندی  قاینی  (  1352-1276محمدحسن 
شیعه، صاحب کتاب بغیۀ الطالب وکبریت األحمر  

یات األحکام من سورۀ النساء،  . تفسیر آ122  و....
)م:  الخانجی  محمد  بن  خطی1363محمد   ،)  

در کتابخانه غازی خسرو سارایوو )بوسنی    موجود
األحکـام، یحیی 123  وهرزگوین(. آیـات  . شرح 

. آیات 124( زیدی.  1367بن محمد الحسنی )م:  
األحکام، سید محمد ابراهیم الحسینی االصفهانی  

شیعه.  1377)م: تفسی125(  األحکام، .  آیات  ـر 
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. آیات 126  .( سنی1377محمدعبد اهلل دراز )م:  

در  کیفری  مسؤولیت  و  دادرسی  طرز  االحکام، 
چاپ ابراهیم خجسته.  اسالم،  نشریه   حقوق  در 

سال   رشت.  1328سایبان،  آیات 127  در   .
)م:   البحرانی،  عصفور  آل  خلف  شیخ  األحکام، 

. الجمان الحسان فی 128( شیعه.  14اواخر قرن  
، سید محمود بن مهدی الموسوی  قرآنأحکام ال
. آیات األحکام، عالمه 129  ( شیعه.1345)متولد  

)م:   الصنعائی  الیمانی  العمری  بن  قاضی حسین 
زیدی.1380حدود   محمود  130  (  الفتاوی،   .

. تفسیر آیات 131( سنی.  1383- 1310شلتوت )
األحکام وفق المذهب الجعفری والمذاهب األربعۀ، 

ح محمد  )سید  یزدی  طباطبائی  -1332سین 
األحکام، سید یحیی  132  . ( شیعه1386 آیات   .

)م: شیعه.1388یزدی  معارف  133  (  مسائل   .
، محمد شفیع دیوبندی، سنی. گردآورنده:  قرآنال

اردو. قریشی،  اقبال  ایهام  134  محمد  دفع   .
بن   امین  محمد  األحکام،  آیات  عن  االضطراب 

سنی،  (  1393-1305مختار الجکنی الشنقیطی )
األحکام، 135 آیات  تفسیر  فی  الکالم  بدایع   .

(  1398محمد باقر الملکی المیانجی )تالیف سنه  
. ادوار فقه اسالمی در المیزان، سید  136شیعه.  

  ( شیعه.. 1402- 1321محمد حسین طباطبائی )
)م:137 میرخانی  احمد  األحکام،  آیات   .1414  )

ال138شیعه.   احکام  خزائلی  قرآن.  محمد   ،
، سید  قرآن. أحکام ال139 ش( شیعه.1292)تولد

بیان  ضمن  اثر  این  در  شیعه.  برقعی،  ابوالفضل 
آیات    2664 به  فقهی  شده    قرآنمساله  استناد 
والسنۀ، 140است.   الکتاب  بین  الفقهاء  تبصرۀ   .

.  141  ( شیعه.1307محمد صادقی تهرانی )تولد
ال وفقه  األحکام  آیات  فی  البیان  ،  قرآنأقصی 

شی سلطانی،  آیات 142  عه.مسعود  تفسیر   .
)تالیف مناع قطان  .  143  ( سنی.1384األحکام، 

تفسیر آیات األحکام من سورتی االنعام واالعراف،  
، قرآن. الدین وال144فرید مصطفی سلمان، سنی.  

العالء   أبی  مطبعه  التونسی، سنی.  العابدین  زین 
. روائع البیان ـ تفسیر آیات األحکام 145.  1396
ال عقرآنمن  محمد  سنی. ،  الصابونی،  .  146  لی 

.  147، عبد الجبار الراوی، سنی.  قرآنأحکام من ال
تفسیر آیات األحکام، محمد علی السایس،سنی.  

السماحی. حسن  لعلوم 148  تصحیح:  البرهان   .
جلد  قرآنال از  شیخ  270در3و2)بخشی  ص(، 

. تفسیر  149  موسی الشیخ جعفر السودانی، شیعه.
الحصر  محمد  احمد  األحکام،  ی  آیات 

ال 150  ( سنی.1409)تالیف مع  آیات    قرآن.  فی 
محمودعبداهلل سنی. األحکام،  احکام  151  ،   .

شیعه.   قرآنال بهبودی،  باقر  محمد  ربا(،    )ارث، 
(،شیعه.  1365. ادوار فقه، محمود شهابی، )م: 152

کنز   کتاب  براساس  احکام  آیات  بندی  طبقه 
  أثر فاضل مقداد سیوری.   قرآنالعرفان فی فقه ال

مذ153 سلطان  .  األحکام،  آیات  تفسیر  فی  کرۀ 
. مذکرۀ فی تفسیر آیات 154  دیگران.  حسینی و

العسکری  عبدالسالم    صفحه.   384  در  ،األحکام، 
مقدس 155 البیان،  زبدۀ  تلخیص  و  ترجمه   .

اردبیلی. ترجمه و تلخیص از سید جعفر سجادی. 
عبد  156 الشافعی  الفقهی،  التفسیر  من  قبس   .

السید، سنی. . دراسات فی تفسیر  157  الرحمن 
المعاطی،   أبو  جودۀ  کمال  األحکام،  آیات  بعض 

یا قانون اسالم، غالمرضا    قرآن. أحکام  158  سنی.
شیعه ال159  .امیری)گروسی(،  فقه   قرآن . 

. احکام 160  .وخصائصه، فرج توفیق الولید، سنی
مالکی.  قرآنال خویز،  اهلل  عبد  احمد  محمدبن   ،

أحکا161 ال.  ا   قرآنم  مذهب  )مؤلف علی  لمالک 
ال162  نامشخص(. أحکام  عن  االیضاح   قرآن. 

نامشخص(. ادلۀ 163  )مؤلف  بیان  فی  االمام   .
( السلمی  السالم  عبد  الدین  عز   -577األحکام، 

.  164  ( سنی. تحقیق رضوان مختاربن عزیۀ.660
و  زاهدی  قاضی  األحکام،  وآیات  بیت  اهل 

)جمع أهل  بخشایشی  سخنان  از  بخشی  آوری 
  های روایی(.اره آیات احکام از کتاببیت )ع( درب
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هاشم165 هاشم  األحکام،  آیات  هریسی.   .زاده 
االسالم، 166 فی  والتشریع  األحکام  تاریخ   .

، محمد قرآن. فقه ال167  شیعه.  محمود فرحات،
. تفسیر جامع آیات األحکام،  168  یزدی، شیعه.

شیعه.  الهیجی،  قربانی  العابدین  .  169  زین 
و تدوین  و    بررسی سیر  فقهی  تفسیرهای  تطور 

رجال شناسی مؤلفین آنها، نعمت اهلل سلیمانی.  
پایان موردنظر  در  عنوان  ارشد  کارشناسی  نامه 

مدرس   تربیت  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده 
سال   در  که  است  راهنمایی    1372تهران  به 

و شکوری  باقر    ابوالفضل  سیدمحمد  مشاورت 
سی  حجتی تدوین شده و در بخشی از آن به برر
واحکام   فقهی  تفسیرهای  تاریخی    قرآن سیر 

. آیات االحکام جزایی،  170  .پرداخته شده است
کریمی  مهدی  محمد  قلم  کتاب  به  این  نیا. 

صورت درسنامه و در قالب پانزده درس و حدود  به
در    240 کتاب  این  است.  شده  تدوین  صفحه 

انتشارات جامعۀ المصطفی   آیندۀ نزدیک توسط 
 . به چاپ خواهد رسید

 مبانی بحث 
احکام   آیا  اما  است،  شرعی  احکام  به  علم  فقه، 
یا احکام و   تکالیف عملی جوارحی است،  همان 

شود؟ وظایف جوارحی و جوانحی را نیز شامل می 
اگر میان حکم و فقه چنین ارتباطی است و فقها  
منظورشان از حکم تنها اعتبارات و وظایف مربوط 

شامل اعضایی که به  به اعضای انسان باشد، باید  
کند نیز بشود؛ قلب و دل انسان ارتباط پیدا می 

که در اصطالح، فقه علم به احکام فرعی  در حالی
عملی دانسته شده است و منظور فقها از حکم  
عملی، حکم بیرونی خارجی قابل توصیف است.  
اما دستورات غیرعملی اعتقادی و اخالقی با این  

 
الدعوۀ  1 کلیۀ  مجلۀ  البعثه،  عصر  فی  الفقه  دسوقی،  محمد   .

؛ به نقل از سید محمد علی ایازی، 15 -14االسالمیۀ،العدد الخامس، ص  

  -114فقه پژوهی قرآنی، ص  

خارج می بهتعریف  دین عبارگردد.  در  دیگر،  ت 
و   اعتقادی  رنگ  که  داریم  جهان  از  توصیفاتی 

این دارد؛  و دینی  مدبر  دارای  جهان  که 
این  پرستید؛  را  او  باید  و  است  که پروردگاری 

علم،    آفرینندۀ چون  صفاتی،  دارای  جهان  این 
قدرت و حیات است که باید بدان اعتقاد داشت،  

برانی  که خداوند برای راهنمایی مردم، پیامیا این
آن  به  باید  که  کرده  یا ارسال  داشت  ایمان  ها 

در   فرجام  این  که  است  فرجامی  دارای  زندگی 
رسیدگی   انسان  کارهای  به  که  است  روزی 

را  می  خویش  اعمال  پاداش  هرکسی  و  شود 
شکل    ها مسأله اعتقادی که در آغاز،بیند و ده می 

 دهد و در محدودۀدست می توصیف جهان را به
معنای عام  ات و احکام عملی به شریعت و دستور

ای دارد و الزام دینی را  گیرد، اما نتیجهجای نمی
آورد که شکل تکلیف و حکم را نشان پی می در

باالتر   دهد.می  هم  توصیفی  مرحلۀ  این  از  گاه 
آن با  مسأله  و  قرار است  اعتقادات  حوزۀ  در  که 

نبایدها پیوند می  باید و  به  اما  خورد؛ مثال دارد، 
در آیات زیادی تقلید از اجداد و پدران را   قرآن

کند؛ مانند این آیه: »و اذا قیل لهم  نکوهش می 
اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بل نتبع ما ألقینا علیه آباؤنا  

یا    .اولو کان آبائهم ال یعقلون شیئا و ال یهتدون«
زمینۀ جهان  در  و  اعتقادی  کلی  بینی مسائل 

تکذیب آیات یا از    ؛دهددستور به تفکر و تأمل می 
می برحذر  می  دارد؛الهی  الزام  مؤمن  یا  که  کند 

باید به خدا، مالئکه و پیامبران پیشین ایمان پیدا  
یا نسبت به عالم غیب در برابر عالم شهادت،    .کند

بیاورد  ده  ؛1ایمان  آن و  در  که  دیگر  مسأله  ها 
است. مطرح  قلبی  زمینۀ   تکلیف  در  مسأله  این 

ف  به  تهذیب آراستگی  و  سلوك  و  سیر  و  ضائل 
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گیرد(،  فقه عملی قرار نمی ۀنفس )که در محدود

جا که خداوند اخالص  نیز مطرح است؛ مثال آن 
را می را خالصا در عمل  و پرستش خود  خواهد 

یا در باب حرمت یأس    کند؛مخلصا درخواست می 
می  فراوان  شدت  کار  گوید:با  کافران »ناامیدی 

کند؛ یا در  ار، نهی می یا در باب محبت کف  است«؛
کارها و زندگی اجتماعی دستور به عفو و بخشش  

گونه موارد، گرچه در محدودۀ دل  در این  .دهدمی 
 قرآن احکام    لب انسان است، اما آیا در محدودۀو ق

می آیات  چنان_گیرد  قرار  ازمفسران  برخی  که 
کرده ذکر  قرار    _انداحکام  محدوده  این  در  یا 

کتابکه  چنان  _ندارد در  فقهی فقهیان    های 
متعرض این دسته از دستورات اعتقادی و اخالقی  

 ؟  _نشده اند
 هادیدگاه _8
  باره دو دیدگاه کلی وجود دارد: طور کلی در اینبه

اول دیدگاه   -دیدگاه  این  فقه:  خاص  مفهوم 
به  آنان  است.  فقها  و  اصولیون  به  هنگام  مربوط 

به احکام  تعریف فقه و علم اصول فقه، احکام را  
  با قید   اند و در تعریف،عملی خاصی محدود کرده

اند، احکام اصولی، فرعی عملی« خواسته  احکام»
دیدگاه  .  اعتقادی و اخالقی را از بحث خارج کنند

مفهوم عام فقه: بر اساس این دیدگاه، احکام   -دوم
شرعی اختصاص به آن موارد فقه ندارد و احکام 

تقسیم می  به سه بخش  اول، شودشرعی  : قسم 
واجب   که  احکامی  یعنی  است،  اعتقادی  احکام 
مانند   باشد؛  داشته  اعتقاد  آنها  به  مکلف  است 
اعتقاد به اسما، صفات، مالئکه و کتب انبیا و روز 

احکامی   امت؛ قسم دوم احکام اخالقی، و آنقی
آن اساس  بر  که  به است  را  خود  باید  مکلف  ها 

دور سازد؛    فضائل اخالقی آراسته کند و از رذایل،
قسم سوم احکام عملی است که مربوط به اعمالی 

گردد و شامل اقوال،  است که از مکلف صادر می
می  افعال، تصرفات  و  قسم  عقود  دو  بر  و  گردد 

و  انسان  میان  رابطه  که  عبادی،  احکام  است: 

می برقرار  را  معامالت، پروردگار  احکام  و  سازند 
ها  آن  ه درنظیر عقود، تصرفات، جزائیات و غیره ک

رابطه میان مکلفان در شکل فردی، اجتماعی و 
 سیاسی تنظیم شده است. 

 ادله _9
جا به چند دلیل در ذیل دیدگاه دوم اشاره  در این

دلیل اول: دکتر محمد دسوقی در این    شود:می 
زمینه معتقد است که احکام شرعی اختصاص به  
آن موارد فقه ندارد و اطالق کلمه فقه، گرچه در 
اما فقه در آیه   موضوعات خاصی اصطالح شده، 

طائفۀ    شریفۀ: منهم  فرقۀ  کل  من  نفر  »فلوال 
معنای اعم از این اصطالح لیتفقهوا فی الدین« به

دهد که الزم است است؛ زیرا خداوند دستور می 
ها در دین تفقه کنند. تفقه هم افرادی از جمعیت

این  ندارد.  فرعی  احکام  و  آداب  به  اختصاص 
رواج اصطال اسالم  و صدر  بعثت  از عصر  پس  ح 

به  مذاهب  پیدای  دوران  با  و  صورت یافت 
است.  مجموعه گرفته  شکل  خاص  دلیل  هایی 
جا که مسألۀ اعتقاد است، امر اختیاری دوم: آن

از   عقیده  و  اعتقاد  زیرا  باشد؛  تکلیف  تا  نیست 
ای است درونی  علقه   آید و عقده، گره وعقده می 

چیزی ایجاد شده است؛ لذا  در قلب که نسبت به  
توان نسبت به مقدمات ایجاد اعتقادی، چون می 
اقدام کرد و عمل و اراده   جویی یا زوال دلیل،پی

شخص را نسبت به مقدمات حصول اعتقاد دخیل  
ا نفس  اما  در دانست،  و  نیست  اختیاری  عتقاد 

نمی  ی دایره قرار  انسان  تکلیف  و  گیرد.  اراده 
الهی متعلق به افعال    که حکم را خطاباتکسانی 

گرفته  دایرۀ  مکلفین  در  را  اعتقاد  احکام  اند، 
این مسأله در مورد آراستگی نفس به    اند.نیاورده 

)مانند: شجاعت(  فضائل  و  ایثار  صدر،    شرح 
)مانند: رذایل  به  حرص(   آلودگی  بخل،  حسد، 

تواند کاری کند که  مطرح است؛ یعنی انسان می
پ را  دیگران  عقاید  تحمل  در   یداقدرت  یا  کند 

به  حالتی  خود  برابر  نفس  در  که  آورد  وجود 
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یا روحیه   مشکالت و سختی ها مقاومت کند و 

ترس را زایل کند، اما اتصاف نفس به این حالت،  
جا  بنابراین، در آن  صفت است، نه اعتبار و اراده.

که اعتقاد به اراده انسان تعلق بگیرد و جای امر  
جام آن در بیرون  و نهی در آن مطرح شود، چه ان

باشد یا در درون و ذهن انسان؛ یعنی همین اندازه  
که بتواند متعلق اراده و حکم قرار گیرد، مشمول  

پس، مالك   گیرد.اوامر و نواهی حکمی قرار می 
به  فعل  این  اگر  شد،  کسبی  فعلی،  حکم  تعلق 
صدق   حکم  تعلق  گرفت،  تعلق  اعضا،  یا  ذهن 

از کسبی    کند. طبق تعریف جرجانی، منظورمی 
صادر  مکلف  اختیار  از  که  است  کارهایی  آن 

ضرر  می  دفع  یا  نفع  جلب  به  منتهی  و  گردد 
به   همین دلیل،به  1شود.می  اگر در جایی حکم 

در   گرفت،  تعلق  انسان  فطری  و  جبلی  فعل 
می تعلق  آن  مقدمات  و  آثار  به   2گیرد حقیقت 

»و ال تأخذکم    که خداوند فرموده است: ؛مثال این 
اهلل« دین  فی  رأفۀ  اجرای حد  3بهما  به  نسبت  ؛ 

زانی و زانیه رأفت و ترحم پیدا نکنید؛ یعنی آن  
شفقت غیراختیاری را با اراده مانع شوید و از نظر  

سوزی نکنی. حال اگر امر و نهی به  اثر بیرونی دل
مقدمات   به  یا  و  گرفت  تعلق  اعتقادی  مقدمات 

حکم واقع  تواند در دایرۀ  د، می اخالقی مربوط ش
ای نسبت به موضوعی از موضوعات  شود؛ اگر آیه

داشت نهی  و  امر  اخالقی  و  در    اعتقادی  )که 
می  تعلق  آثار  و  مقدمات  به  گیرد( جزو  حقیقت 

شود، گرچه فقها آن را  آیات احکام محسوب می
در   قرآنهای  جزو احکام شرعی ندانند؛ زیرا پیام

 که جنبۀ عملی پیدا کند، صورت تکلیفصورتی
کند و تفکیک میان احکام عملی و الزام پیدا می

 
 1087، ص 2و شاطبی، الموافقات، ج   97جرجانی، التعریفات، ص -1
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  .30( آیه  25فرقان)-4

ذهنی عملی  احکام  و  بی   خارجی  وجه )قلبی( 
از سه جهت،    قرآنهمین جهت، شریعت  به   است.

با   انسان  ارتباط  در  که  احکامی  دارد:  حکم 
خداست؛ احکامی که در ارتباط انسان با خودش  

باشد و احکامی که در ارتباط انسان با جامعه  می 
)مانند: رفتار    ن، بلکه جهان خارج استو همنوعا

نوع  آب،  از  استفاده  جمادات،  یا  حیوانات  با 
های مقدس مثل این که درباره  برخورد با کتاب

یا تماس    4را نباید مهجور کرد  قرآنآمده که    قرآن
باشد با وضو  بنابراین،5با آن  دستور   قرآناگر    (. 

مان  »بما أنزل اهلل« ای  دهد که مؤمنان به کتابمی 
کتاب و  مالئکه  به  و  بیاورند؛  الهی  پیشین  های 

می دستور  یا  آورند،  ایمان  که  پیامبرانش  دهد 
دهید قرار  خود  الگوی  را  حقیقت  6پیامر  در   ،

خواهد؛ منتها نسبت  دهد و تکلیف می دستور می 
کسب  و  شناخت  از  پس  اعتقادی،  مسائل  به 
معرفت و القای در نفس و تصدیق عملی مربوط  

می به   بهقلب  خداوند شود؛  نمونه  عنوان 
»آمن الرسول بما انزل إلیه من ربه و    فرماید:می 

المؤمنون کل آمن باهلل و مالئکته و کتبه و رسله  
؛ پیامبر به آن چه 7ال نفرق بین أحد من رسله« 

از پروردگارش به او فروفرستاده شده ایمان دارد،  
ها و  و همه مؤمنان به خدا و فرشتگان او و کتاب
میان هیچ و گویند  دارند  ایمان  او  یک  پیامبران 

یا در جای دیگر به    ازفرستادگان او جدا نکنیم. 
می  دستور  کمال  مؤمنان  را  باور  این  که  دهد 

ببخشید و ایمانی که دارید و مؤمن هستید افزون 
»یا ایها الذین آمنوا آمنوا باهلل و رسوله و   کنید:

کتاب الذی انزل الکتاب الذی نزل علی رسوله و ال
اید، به خدا  که ایمان آورده؛ ای کسانی 8من قبل« 

 . 79( آیه  56واقعه)-5

  .31( آیه  33احزاب)   -6

  .285( آیه2بقره)-7

  .136( آیه 4نساء)-8



 

753 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
اش فرو فرستاده کتابی که بر فرستاده   و پیامبر و

ایمان  فرستاده،  فرو  این  از  پیش  که  کتابی  و 
های خاصی پیدا  این دستورها گاه ویژگی   آورید.

جوارحی  می  رفتار  و  اعمال  شکل  از  و  کنند 
می  خارج  مانند مشهود،  اهل    آیۀ:  گردد،  »یا 

الکتاب ال تغلوا فی دینکم و ال تقولوا علی اهلل إال 
؛ ای اهل کتاب در دین خود غلو مورزید 1الحق« 

گرچه بحث، نهی از   و بر خدا جز راست مگویید.
با توجه به سیاق و صدر   نانقول است، اما مسلما

و ذیل آیه، سخن از شرك و قبول تثلیث است.  
در دین نکنید؛ نسبت    کند که غلولذا تعبیر می

این همه  نگویید،  حق  جز  خدا  به  به  گرچه  ها، 
گنجد، ولی  های فقهی نمیظاهر در قالب تعریف

آید. حساب میدستوراتی است که جزو احکام به 
می  را  دستورها  و این  االیمان  »احکام  توان 

به اما  العقاید«  مقدماتی  نکاتی  و  آورد  حساب 
د دقت  معرفت،  لزوم  باب  در  منابع  فقهی  ر 

شناخت، بر طرف کردن موانع شناخت، پرهیز از 
ده و  تعصب  و  به  غلو  مربوط  را  دیگر  مسأله  ها 

 کسب عقاید صحیح و تقویت آن دانست.
دستهشیوه  _10 آیات  های  تفسیر  ارائه  و  بندی 

 االحکام 
االحکام باید منطبق برمبنای  روش بحث در آیات

معتبر و قابل   قرآنصحیحی باشد که در تفسیر  
مطالعۀ  اعتماد   در  کلی،  طور  به  باشد.  می 

تر شایع است. برخی  االحکام دو روش بیش آیات
است   قرآنهای  ترتیب سوره کتب آیات االحکام به

تقسیم  ترتیب  به  بعضی  موضوعی  و  بندی 
روش مؤلفان    توان گفت که است. می   قرآنالفقه 

تواند به یکی از طرق  در بحث آیات االحکام می 
برخی از آنان مانند احمد بن علی   _الف  زیر باشد:

کتاب در  جصاص  به  معروف  »احکام   رازی 

 
  .171همان، آیه-1
 .4، ص 2رك: محمود شهابی، ادوار فقه، ج 2
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« و محمد علی صابونی در کتاب: »روائع قرآنال
به را  االحکام  آیات  سوره البیان«،  های ترتیب 

سوره فقط    اند و در هری مورد بحث قرار دادهقرآن
اند، ولی در عین حال  آیات فقهی را تفسیر نموده 

ای ترتیب موضوعی فقهی را رعایت  هر سوره  در
کتاب:   _ب  اند.کرده در  عربی  ابن  مانند    برخی 

ال سورهبه   « قرآن »احکام  سپس  ترتیب  و  ها 
ترتیب آیات هر سوره مباحث فقهی مربوط به  به

قرار   مورد بحث  و  را مطرح  آیه    _ج  اند.دادههر 
ترتیب ابواب و االحکام را بهجمعی دیگر نیز آیات

تقسیم  فقهی  ترتیب موضوعات  و  نموده  بندی 
ننمودهسوره  رعایت  را  آیات  و  مفسران ها  اند. 

 االحکام، اکثرا چون فاضل مقداد درشیعی آیات
»کنز العرفان« و مقدس اردبیلی در»زبدۀ البیان«  

کار را به   « این شیوۀاالحکام و استرآبادی در»آیات
بهتقسیم   _د  اند. برده االحکام  آیات  لحاظ  بندی 

و   زمانی  مناسبات  و  نزول  شأن  بودن  مشخص 
تقسیم 2مکانی  نوعی  گرچه  است، ؛  واقعی  بندی 

ولی از شارحان آیات االحکات کسی به این روش 
است. آیات  _ه   نگرویده  برمبنای  تقسیم  االحکام 
جواب  و  یک  3سؤال  گرچه  نیز  واقعی  ؛  تقسیم 

است، زیرا تعدادی از آیات فقهی در پاسخ سؤال  
دیگر  برخی  و  گردیده  نازل  مقدر  یا  مذکور 

در  به ولی  سابقۀ سؤال،  بدون  و  ارتجالی  صورت 
در هر عملی  تأثیری  تفاوت  نوع  این  حال 

نمیتقسیم  آیات  باشد.بندی  داشته    _و  تواند 
  االحکام به دو دستۀ آیاتی که احکام تقسیم آیات

صورت امر و نهی و انشایی است، مانند  ها بهآن
الیتامی أموالهم و التتبدلوا الخبیث    آیۀ: »و آتوا 

و آیاتی که به طریق خبری بیان شده    4بالطیب«
آیه مانند  اموال    ی:است،  کلون  یا  الذین  »ان 

این    .5الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا«

  2(، آیه 4نساء)_4
  .11همان، آیه  _5
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تقسیم  در  نوع  نیز  اول بندی  روش  سه  برابر 

باشد.نمی فایده  مفید  و  منطقی  جدا    _ز  تواند 
به  که  فقهی  آیات  شده،  کردن  بیان  صریح  طور 

آیۀ: دون   مانند  من  أولیاء  الکافرین  »التتخذوا 
طور ضمنی و در قالب  ؛ از آیاتی که به 1المؤمنین«

آیۀ: مانند  است،  شده  ارائه  تهدید  یا  »بشر   ذم 
عذابا  لهم  بأن  یتخذون   المنافقین  الذین  ألیما 

المؤمنین«.  دون  من  أولیاء   _ح  2الکافرین 
عام  دسته و  کلی  معیار  بر  االحکام  آیات  بندی 

منظور از آیات عام    .3بودن یا جزیی و خاص بودن
کنندۀ قواعد کلی  و کلی، آیاتی هستند که بیان 

ضوابطی که اختصاصی به یک موضوع  شریعت و  
»و ما جعل    آیۀ:باب فقهی خاص ندارند، مانند    و

من حرج« الدین  فی  آیات    4علیکم  از  منظور  و 
یا   حکم  که  آیاتند  از  دسته  آن  خاص  و  جزیی 

کنند و مفاد  موضوع یا متعلق خاصی را بیان می
شود، مانند  ها از جمله مسائل فقه محسوب می آن

 5ها.  آیات مربوط به وضو، نماز و روزه و نظایر آن

 تفسیر آیات االحکام  معیار صحیح در _11
رسد در تفسیر و تبیین آیات االحکام  نظر می به

بر  در  را  زیر  است که خصوصیات  معتبر  روشی 
باشد: تماس   _الف  داشته  و  رسالت  به  ایمان 
با   آیۀ:   قرآنعقیدتی  مصداق  تا  باشد    داشته 

با  نفسانیتش  طهارت  و  باشد  للمتقین«    »هدی 
آشنایی    _ب»ال یمسه اال المطهرون« وفق دهد.  

با علوم و قواعد و لغت زبان عرب داشته باشد تا  
باشد و   قرآنبتواند مخاطبی قادر به فهم خطاب  

زمینه بجز قواعد و لغت الزم است با علوم  در این
باشد. آشنا  نیز  بالغت  و  و   _ج  فصاحت  تنزیل 

با قرائن و اشارات   تا  بداند  اسباب نزول آیات را 
دور نماند. گرچه  یه به آشنا شود و از مسیر داللت آ

موارد   به  محدود  را  آن  داللت  آیه،  نزول  شأن 
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توان  کند، ولی در فهم مقاصد آیه میخاص نمی
 قرآنمقدمات مربوط به علوم    _د  مفید و الزم آید.

را از قبیل ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و 
خاص، محکم و متشابه و نظایر آن را که در علوم  

ذکقرآن تفصیل  به  تا  ی  باشد  آشنا  است  شده  ر 
دهد. تشخیص  را  عناوین  این  موارد    _ه  بتواند 

رعایت داللت لفظی و قواعد تفسیر را بنماید تا  
نیافتد و   به رأی  تأویل، تطبیق و تفسیر  به دام 
با   نشود، مگر  الفاظ خلرج  قالب داللت  از  هرگز 

 _و  کننده و حجت قابل قبول.دلیل و برهان قانع
با خصوصیات  قرآنصناعتی اختصاصی    آشنایی 

ال اسالیب  به  آن  از  می   قرآنکه  تعبیر  شود؛ نیز 
شیوۀ  قرآنکه  زیرا تفهیم    خود  در  را  خاصی 

گیرد که در حقیقت نوعی ابتکار  کار می مقاصد به 
می محسوب  کافی    _ز  شود.ادبی  علمی  توانایی 

داللت انواع  تشخیص  مانند:برای  حقیقی،    ها 
اقتض اشاره،  ظاهر،  نص،  کنایه،  مجازی،  اء، 

آشنایی با    _ح  تعریص، دالالت مفهوم و استعاره. 
تفاوت و  آن قراآت  فیمابین  داللتی  ها های 

نحوی که بتواند قراآت معتبر را تشخیص بدهد  به
توانایی علمی _ط   و در تفسیر از آن عدول ننماید.

تشخیص  و  تفسیری  احادیث  به  مراجعه  برای 
هنگام  احادیث صحیح و معتبر داشته باشد تا به 

به روایات   به دستیابی  تفسیر آیۀ موردنظر قادر 
در تفسیر   _ی   وارد شده در تفسیر آن آیه باشد.

آیات االحکام الزم است با اصول فقه آشنا باشد.  
تقوای باطنی و سالمت نفس و طهارت فکر   _ك

و روح از شرایط اصلی توانایی بر تفسیر صحیح  
»و   کند که: خود تأکید می   قرآن  باشد. می   قرآن

. حدیث نبوی )ص( هم بر  6اتقوااهلل یعلمکم اهلل«
»من عمل بما یعلم ورثه    آن گواه است که فرمود:

حقیقت   در  شرط  این  یعلم«.  ال  ما  علم  اهلل 

  .77حج، آیه  _4
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ساز نوری است که در حدیث شریف به آن زمینه 

ی  اشاره شده که فرمود: نور  قذف اهلل فی  »العلم 
موهبه نیز گفته  به آن علم القلب من یشاء« و گاه  

 1شود.می 
 قلمرو و قواعد تفسیر فقهی  -12

 عام و کلی بودن آیات االحکام -الف
،  قرآنهای طرح مباحث تشریعی  یکی از ویژگی

معمواًل که  است  احکام  بیان  ای  گونه به  شیوۀ 
انجام گرفته است.    قرآنفشرده و در حد اشاره 

  طور اجمال بیان کرده و از واردشدن احکام را به
به امور در خصوصیات و جزئیات احکام  ویژه در 

عبادی، پرهیز کرده است. اگر بارها و بارها دربارۀ  
پنچ   نماز در  تقسیم  نماز سخن گفته، چگونگی 

طور صریح و گویا بیان نکرده است و  وقت را به 
و  ارکان  شرایط،  انجام،  آغاز،  رکعات،  تعداد    نیز 

است. نیامده  آن  در  افعال   خصوصیات   توصیف 
نماز  اوقات  حتی  و  قیام  تشهد،  سجود،  رکوع، 

بیان نشده است.  به  طور صریح وبه شکل مدون 
وضعیتی   چنین  نیز  خمس  و  حج  زکات،  روزه، 
دارند و فقط به اصل حکم و برخی از احکام کلی 

مورد آن در  مسأله  این  است.  کرده  اشاره  ها 
ویژه در احکام خرید و فروش، اجاره، معامالت، به

ها،  ای دیگر میان انسانها عنوان مبادلهدهرهن و  
های نماید؛ چون تنها به قاعده تر میبسیار عجیب 

قبیل:   از  عقالیی،  حتی  و  اجمالی  و  عام  بسیار 
بالعقود«  تراض«   2»اوفوا  عن  »تجارۀ  اکتفا    3و 

ها سرباز زده است.  کرده و از توضیح و تفصیل آن 
از  توان  کریم است که می   قرآناین روش خاص  

و  کرد  توصیف  اساسی«  خطوط  »بیان  به  آن 
که    معتقد کلیات  قرآنشد  ترسیم  بیان  در   در 

 
  -.27_28رك:عمید زنجانی، همان، ص   1

  .  1(، آیه  5مائده)   _ 2

  .29(، آیه 4نساء )   _3

زمینه  نیز،  همۀ  احکام  زمینۀ  در  است.    قرآن ها 
زمینه در  را  کلی  نقشه  و  اساسی  های خطوط 

شیوه با  روشمختلف،  و  و ها  مستقیم  های 
توان غیرمستقیم بیان کرده است و در نتیجه، می 

ا چارچوب  و  بهنقشه  را  با حکام  و  آورد  دست 
در   قرآناین نکته که    شرایط مختلف تطبیق داد.

زمینه  تکیه تمام  شیوه  این  به  تقریبا  کرده،  ها 
از    ظاهراً بسیاری  قبول  و  قرآنمورد  پژوهان 

جایی تا  گرفته  قرار  اسالمی  که  دانشمندان 
سخندرباره روش  این  فواید  آنی  و  گفته  را ها 

و   جاودانگی  بر   4اند شمرده  قرآنپویایی  برهانی 
در بهاین  که  فواید جا  این  ذکر  از  اختصار  دلیل 

 شود. خودداری می
 پراکندگی بیان -ب

در بیان احکام، بیان پاره پاره    قرآنویژگی دیگر  
احکام نماز در یک سوره  احکام فقهی است. مثالً 

از   خاص  بخشی  در  در    قرآنو  بلکه  نیامده، 
بخشسوره  و  بهها  مختلف  پراکنده  های  صورت 

است.  شده  اوقات درباره  بیان  بر  تحفظ  لزوم  ی 
  238بقره، آیه  ویژه نماز وسطی در سورۀنماز، به 

و شرط    142تأکید شده است. در سورۀ بقره، آیه  
در سورۀ مائده، آیه  طهارت و چگونگی انجام آن  

سخن گفته شده است. این ویژگی در مسائل    6
گردد و هر موضوع در دیگر نماز نیز مشاهد می 

جاست  جالب این  بیان شده است.   قرآنجایی از  
در یک سوره    که گاه احکام یک موضوع، عمدتاً

آن همۀ  اما  نظم  آمده،  با  و  یکدیگر  کنار  در  ها 
به احکام   مثالًعملی و منطقی قرار نگرفته است؛  

اما   است،  اشاره شده  نساء  در سورۀ  تقریبا  ارث 

؛ احمد 12  _11رك: محمد عزۀ دروزه، عصر النبی و بیئته، ص    _202  
المدنی النصوص  تفسیر  نظریۀ   شریف،  صمحمد  احمد 25ۀ،  حسن  ؛ 

؛ علی احمد محمد بابکر، االعجاز التشریعی 57خطیب، فقه االسالم، ص 
. به نقل از: سید محمد علی ایازی، فقه پژوهی 42فی القرآن الکریم، ص 
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 11، قسمتی دیگر درآیۀ  7قسمتی از آن در آیۀ  

 آمده است.   33و  19و قسمتی نیز در آیۀ  12و 
 به سایر ادله  قرآنوابستگی فهم کامل  _ج

هر بی  در  االحکام  آیات  تحلیل  و  تجزیه  گمان 
کامل تلقی  توان یک استنباط فقهی  مسأله را نمی 

آیات   کنار  در  زیرا  ادلۀ   قرآننمود؛  سایر  باید 
لکن   گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  نیز  اجتهادی 

و می  نخستین  را  آیات  این  تفسیر صحیح  توان 
بهمهم  احکام  استنباط  در  گام  آورد. ترین  شمار 

که در کتب معتبر و استداللی فقهی همواره  چنان
ت آیات  های اجتهادی از داللفقها در آغاز بخش

به  میسخن  آیات  میان  داللت  و  وجود  و  آورند 
مربوط به مسألۀ مورد بحث را بسیار مهم تلقی  

به می  و  معمواًلکنند  آیات  این  که  آن  با    ویژه 
فقیه در  برای  اطالق و عموم همراه هستند که 

  1باشد. ادامه و توسعه مسأله بسیار مهم می 
 شباهت آیات االحکام با فقه _د

االحکام با فقه آن است که  مباحث آیاتشباهت  
در آیات االحکام مباحث فقهی بر اساس داللت 

آیات   یعنی  فقه  ادلۀ  از  بررسی    قرآنیکی  مورد 
می از قرار  استنباط  بر  حاکم  اصول  ولی  گیرد، 

داللت آیات بر مطالب فقهی همان اصول و مبانی  
باید   قرآنتفسیری است که در تفسیر همۀ آیات  

مبانی رعایت گردد. ذکر مطالبی که  آن اصول و  
مطالب  هیچ آن  و  آیه  بین  داللتی  رابطۀ  گونه 

دور به  قرآنوجود ندارد، از روش صحیح تفسیر  
فروع می  بتواند  که  است  کسی  محقق  باشد. 

و   استنباط  االحکام  آیات  مفاد  از  را  بسیاری 
عین  در  و  کند  ضوابط  استنتاج  و  اصول  حال 

ت و به آن استناد نماید.  رعای  تفسیری را نیز دقیقاً
  قرآن ای از  نسبت دادن هر نوع مطلب به هر آیه

بدون ذکر مأخذ و وجه داللی آن، از حوزۀ تفسیر 
آیات االحکام نوعی تطبیق و در برخی از موارد 

 
  .13 _12رك: عمید زنجانی، آیات االحکام، ص   _ 1

گردد، ولی رعایت این تفسیر به رأی محسوب می
نکتۀ اصولی منافات با آن ندارد که به فواید دیگر 

ای شده و فواید ه، مورد بحث اشاره غیر فقهی آی  و
که تفسیری آیات االحکام عمومیت یابد، آن چنان 

فاضل مقداد در »کنز العرفان« انجام داده است و 
نموده  عنوان فواید، اشارهبه لطایف تفسیری تحت

 2است. 
 شناسی تفسیر فقهی آسیب -13

فقهی    چند آسیب مهم در حوزه تفسیردر ادامه به
گرایانه به روایات توجه افراط  -: الفشوداشاره می 

اسباب نزول: پرسش اساسی این است که در فهم  
 کریم و استفاده احکام شرع،   قرآنمقاصد عالیۀ  

اعم از واجب، حرام، مستحب و ...، روایات اسباب 
مقدار می  آیا نزول چه  باشد؟  نقش داشته  تواند 

آیه گونه روایات، از ظاهر  توان با توجه به اینمی 
مخصوصاً کشید؛  آن  دست  عمدۀ  از  که  جهت 

  گونه روایات، دلیل بر صحت آن وجود ندارد؟ این
بسیاری از مفسران، برداشت خود از آیات فقهی 
روایات   از  دسته  این  به  وابسته  و  متکی  را 

آیات  نموده مراد  فهم  که  معتقدند  عده  این  اند. 
در بسیاری از مواضع، بدون دانستن اسباب    قرآن
آن آیات، ممکن نیست. الزمۀ این نگاه آن   نزول

است که فهم مراد آیات، وابسته به قرائنی گردد 
اند و که در هزار و اندی سال پیش عینیت داشته 

به  اکنون  هم  قرائن  آن  و گونه گزارش  معتبر  ای 
تأثیر دادن سبب    قطعی در دست ما قرار ندارند.

االحکام، همانند آن است که  نزول در فهم آیات
در فهم قانون اساسی یک کشور، به شرایط جلسۀ 

گذاری و اوضاع و احوال حاکم بر مذاکرات قانون 
هرچند  تفسیری،  طریقۀ  این  کنیم.  استناد  آن 

قانون اما  شود،  تلقی  مجاز  است  گذار ممکن 
به را  قانون  می گونه حکیم،  انشا  که  ای  کند 

معنای موردنظر داللت داشته و فهم آن وابسته  بر

 .31عمید زنجانی، همان، ص  _2
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دا آن  به  پیدایش  جلسۀ  بر  حاکم  شرایط  نستن 

به  وی  چون  می نشود؛  آینده،  خوبی  در  که  داند 
آن چه به  دسترسی  امکان  غایبین،  برای  بسا 

و   اوضاع  بنابراین،  باشد.  نداشته  وجود  شرایط 
احوال معلوم در نزد حاضرین را به غایبین تعمیم  

 1سازد. دهد و متن قانون را مبهم و نارسا نمی نمی
دۀ عالمۀ طباطبایی، در فهم مقاصد عالیۀ  عقی به

توجه و یا هیچ نیازی به  مجید، نیازی قابل   قرآن
وی نتیجۀ تتبع    2روایات اسباب نزول وجود ندارد.

در روایات اسباب نزول و تأمل کافی در جوانب 
معرفی   آنها  به  مفسر  بدبینی  را،  روایات  این 

 سبحانی آیات  عقیده آیت اهلل جعفربه   3کند. می 
، به حکم این که مایۀ هدایت، بینه و فرقان  قرآن

نزول شأن  به  مراجعه  بدون  مفهوم  هستند،  ها 
نزول شأن  به  توجه  ولی  بود،  سبب خواهند  ها، 

روشنمی  آیه  معنی  که  کند. شود  جلوه   4تر 
آبادی نیز، آیات زیادی در  عقیدۀ صالحی نجفبه

های ساختگی و وجود دارد که شأن نزول   قرآن
غیرواقعی، تفسیر آنها را از مسیر اصلی خود دور 

نزول  شأن  این  تسلیم  نیز  مفسران  و  های کرده 
واقعی   مفاهیم  برخالف  را  آیات  و  نامقبول شده 

محمد عبده نیز بر این باور    5اند. آنها تفسیر کرده
باید فی نفسه مفهوم باشند    قرآناست که آیات  

ره نباشد،  و اگر سببی در آیۀ مذکور و یا مورد اشا
ای برای تعیین مراد الهی  صحیح نیست که قرینه

گیرد. قرار  آیه  الفاظ  جمعبه  6از  بندی عنوان 
نزولمی  شأن  از  برخی  که  گفت  متواتر توان  ها 

این  از  و  مواردبوده  اما  است،  اعتنا  قابل   جهت 
روایات، از روایات آحاد است گونه  این  بسیاری از

 
-24دی بر آسیب شناسی  تفسیر فقهی، ص  روح اهلل نجفی، درآم  _1

23.  
  .106محمد حسین طباطبایی، قرآن در اسالم، ص  _ 2
  .104همان، ص  _3
  .305- 306جعفر سبحانی، تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن، ص   -4
نعمت اهلل صالحی نجف آبادی ، حدیث های خیالی در تفسیر مجمع  -5

  .19البیان به همراه چهار مقاله تفسیری، ص

قسم اول، روایات    که اینها نیز بر دو قسم است: 
آحادی که دارای سند بوده و با توجه به سلسلۀ 
از  بنابراین،  است.  معتبر  و  صحیح  آن،  سند 

روایات  این دوم،  قسم  است؛  اعتنا  قابل  جهت 
نمی  معتبر  یا  صحیح  که  اینآحادی  گونه  باشد. 

هست، هم  زیاد  که  و   روایات  نبوده  اعتنا  قابل 
و  نمی باشد  بیانگر حکم شرعی  تفسیر  تواند  در 
»تفسیر فقهی« فاقد ارزش است.    ، مخصوصا قرآن

اینبه با  دیگر،  نمیعبارت  روایات،  توان  گونه 
ظواهر   کرد.  قرآنبرخالف  رویکرد    -ب  حکم 

بی سنت:  به  تفریطی  و  میزان افراطی  تردید، 
قائل   برای سنت  مفسر  ارزشی که یک  و  اعتبار 
و  مستقیم  تأثیری  وی  فقهی  تفسیر  در  است 

سنت منقول از رسول    مشهود دارد. میزان اعتبار
های ای است که از همان سده )ص( مسأله  اکرم

و   آراء  معرکۀ  همواره  تاکنون  هجری  نخستین 
در    قرآنبرخی معتقدند که    محل نزاع بوده است.

بر به    داللت  نیازمند  و  بوده  مستقل  مفاهیم، 
عبارت دیگر، عقل ما احادیث در تفسیر نیست. به 

عالمۀ برای   کالم  ظاهر  است.  کافی  آن  فهم 
عمران آن است سورۀ آل  7طباطبائی در ذیل آیۀ  

، صحیح نیست؛  قرآنکه تفسیر استقاللی آیات  
وسیلۀ به  قرآنزیرا تفسیر به رأی است و تفسیر  

و خود سنت    قرآنسنت نیز صحیح نیست؛ زیرا با  
عقیدۀ وی، هرکس که به لغت  به  7منافات دارد.

،  قرآنداشته باشد، از آیات کریمۀ  عرب آشنایی  
چنان که از هر فهمد؛ هم معنی آنها را آشکارا می

عالمه،   8فهمد. کالم عربی دیگر معنی آن را می
به   قرآنه در فهم مراد  این مبنا را ک باید    صرفا 

ج  -6 المنار(،  )تفسیر  الحکیم  القرآن  تفسیر  رضا،  رشید  ص 2محمد   ،
229 .  
ج -  211 القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  طباطبائی،  حسین  محمد  ، 3رك: 

 89.7ص
 . 18محمد حسین طباطبائی، قرآن در اسالم، ص    - 212
 50 . 19همان،ص  - 213



 

758 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
بیت  اهل  یا  پیامبر  رجوع  )علیهم   بیان  السالم( 
می  قبول  غیرقابل  واقعی   1داندنمود،  تفسیر  و 

شناسد که برای فهم معنی  را تفسیری می   قرآن
به آن استمداد   از مجموع آیات مربوط  یک آیه 

جوید. به عقیدۀ عالمه، اگر بنا شود که محصل  می 
مدلول یک آیه را خبر تشخیص دهد، برای عرض  

معنی صحیحی متصور نخواهد بود.   قرآناخبار به  
ل اخباریون مقاب  در نقطۀ  بنابر این عالمه، دقیقاً

را با قطع نظر از روایات   قرآنشیعه، حجیت آیات  
به می گونه و  رسمیت  به  مستقل    شناسد. ای 

نیازی هرچند ظاهر کالم عالمه طباطبائی بر بی 
از روایات و حتی عدم جواز تفسیر   قرآنتفسیر  

با روایات داللت دارد؛ اما وقتی سخن ایشان   قرآن
کنیم،  مالحظه می سورۀ نحل    44را در ذیل آیۀ  

بیتدر می اهل  و  پیامبر  بیان  ایشان،  که    یابیم 
داند. حجت می   قرآنالسالم( را در تفسیر  )علیهم 

آیه   ذیل  در  ایشان  کالم  ظاهر  سوره    7پس 
در   طور مطلق مقصود او نبوده است.عمران، بهآل

  قرآنها معتقدند که تفسیر  نقطه مقابل، اخباری 
نیست. از نظر آنان بدون اخبار  جز با روایت جایز  

محمد آیات    آل  معانی  به  توان  نمی  قرآن)ص( 
دست یافت و اگر در ذیل یک آیه، خبری نباشد،  

توان ماند و نمیصورت متشابه باقی می آن آیه به
به آن،  نمود.  از  استفاده  شرعی  مدرکی  عنوان 

را وقتی   قرآنبیان دیگر، آنها استناد به آیات  به
می معصومین دانجایز  از  تفسیری  که   ند 

باشد. )علیهم  رسیده  آنها  دربارۀ  نظر به   2السالم( 
از احادیث«    قرآن»استقالل    رسد هم دیدگاهمی 

جز   قرآن»عدم جواز تفسیر    و هم دیدگاه افراطی
دیدگاه  براساس  اما  است.  باطل  روایات«  با 

 
 
، 2تشیع، ج  احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران، دائرۀ المعارف    -2

  .9 -10ص
  .44نحل، آیه    - 215

  .104رضایی اصفهانی، پیشین، ص  -4

پیامبر  احادیث  معتقدیم:  اهل   اعتدالی  و  )ص( 
قرائ  بیت همانند  آیات  )ع(  و  عقلی  ،  قرآن ن 

تفقرینه برای  برای  ای  ابزاری  و  است  آیات  سیر 
اساس شدن معانی و مقاصد آیات است. برروشن

  قرآندر تفسیر    )ص(  آیۀ ذیل، سنت پیامبر اکرم
و أنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس  حجت است: »
  بر پیامبر  قرآناساس این آیه، بر 3. ما نزل إلیهم«

فرو تاف)ص(  شد  بیان  آن  رستاده  مردم  برای  را 
)ص( برای مردم، معتبر،    کند و اگر بیان پیامبر

شد  حجت و الزم االتباع نبود، این دستور لغو می 
می  الزم  برخدا  حکمت  خالف  کهو  البته    آمد 
گوید. بنابراین،  خدای حکیم، خالف حکمت نمی 

)ص( و توضیح و تفسیر او در مورد   سخنان پیامبر
و  قرآنآیات   معتبر  است.،  مطلبی    4حجت  این 

بدان  مذکور،  آیۀ  ذیل  بزرگ  مفسران  که  است 
بیت روایت  5اند. تصریح کرده اهل  تفسیری    های 

هم روایت)ع(  پیامبرچون  تفسیری  )ص(   های 
تفسیر  در  خود  خاص  شرایط  با  و  است  حجت 

)ص(    معتبر است؛ یعنی بیان آنان به بیان پیامبر
لیل این  شود. دسورۀ نحل ملحق می   44در آیۀ  

و نیز احادیث متعدد از  6امر حدیث متواتر ثقلین 
»هرچه را ما   اند:)ع( است که فرموده   اهل بیت

میان،    در این 7. )ص( است«  گوییم کالم پیامبرمی 
کریم از   قرآننقش روایات آحاد در تفسیر فقهی 

بیش  پرسش  حساسیت  است.  برخوردار  تری 
آحاد را    توان روایاتاساسی این است که آیا می 

ظواهر   روایات   قرآنبر  از  منظور  داد؟  ترجیح 
  حد تواتر نرسیده باشد. آحاد، روایاتی است که به 

  زمینه وجود دارد:طور عمده سه دیدگاه در اینبه
المنار«  »تفسیر  صاحب  عقیدۀ  به  اول:  دیدگاه 

  .261، ص 12رك: المیزان، ج   -5
  .52- 60، ص2؛ فضائل الخمسۀ، ج308، ض2صحیح الترمذی، ج   -6
، 18؛ ابولقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج  33، ص19المیزان، ج   -7

  .276ص
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مفاد روایات آحاد اساسا تشریعی عمومی نیست؛  

یک روایت   هرچند بر فردی که به سند و داللت
واحد اطمینان و وثوق دارد، الزم است که مطابق  

نماید. عمل  روایت  احکامی    1آن  تنها  رشیدرضا 
شده  داند که با نص قطعی صریح ثابت آور میالزام

البته رأی وی در این زمینه، دچار اندکی    2باشند. 
اضطراب است. وی گاه از نص قطعی صریح سخن  

که در حالی   3گوید و گاه از نص صحیح صریح؛می 
غیرقطعی    تواند روایتی واحد وروایت صحیح می

به  در باشد.  صالح  سلف  سنت  رشیدرضا،  عقیدۀ 
گونه بوده است  برخورد با روایات غیر متواتر، این

در ثبوت حدیث    که  توج  -فرض  به طریق  با  ه 
نمودند، ولی هرگز این به مفاد آن عمل می  -آن

که خود  امر را برای همگان و حتی برای کسانی 
مشغول تحصیل علم کرده بودند، الزامی    را صرفاً

نساخته بودند که جمع روایات آحاد را جستجو  
نمایند.  عمل  آنها  مطابق  و    شیخ طوسی   4کنند 

آن  با  ادعای  ک)ره(  واحد  بر اصل حجیت خبر  ه 
در   واحد  خبر  حجیت  ولی  است،  کرده  اجماع 

کریم را مورد مناقشه قرار داده است.   قرآنتفسیر  
دلیل عقلی یا شرعی  از نظر وی مفسر یا باید به 

در  و  کند  مراجعه  متواتر(  خبر  یا  اجماع  )مثل 
نمی قبول  واحد  خبر  تفسیر،  به مورد  ویژه  شود؛ 

چیهنگامی  از  کهکه  باشد  اصول    زهایی  )مانند 
دیدگاه دوم: موافقان    طریق آن علم است.  عقاید(

است. از نظر    قرآنحجیت خبر واحد در تفسیر  
است،  علم  افراد  از  فردی  واحد«،  »خبر  ایشان، 
ولی فردی تعبدی، نه وجدانی. بنابراین، همۀ آثار 

شود. پس صحیح است بر  قطع بر آن مترتب می 
ت اهلل معرفت نیز همین  آی  5طبق آن خبردهی. 

 
 . 138ص   ، 1رشید رضا، محمد؛تفسیر المنار، ج   -1
  .118همان، ص   -2
  .200، ص7؛ و ج  118، ص 1همان؛ ج  -3
  . 84- 85، ص 2همان، ج  -4
  .308سیدابوالقاسم خوئی، البیان، ص   -5

  - »حجیت خبر واحد  گوید:دیدگاه را دارد و می
و   -ثقه )بنای عقال( است  به سیرۀ عقال  مستند 

اطمینان را  ثقه  واحد  خبر  دلیل عقال  و  بخش 
دانند و در تمامی موارد به  آور( می )یقین   علمی

اثر میآن که خللی در آن  دهند، مگر آنترتیب 
رو، تمامی احکام و سنن  خبر آشکار باشد. از این

مجمالت   تفصیل  که  را  و   قرآنشریعت  است 
آید و با خبر واحد حساب میتفسیر این آیات به

پذیریم و دست رسیده است، می جامع الشرایط به
می  لحاظ معتبر  از  خللی  که  خبری  مگر  دانیم، 

سند یا سستی محتوا در آن مشهود باشد که در 
پژوهان در  قرآنیکی از    6صورت اعتبار ندارد.این

می  فوق  مطلب  که    گوید:تأیید  نیست  »شکی 
بخشی از تفسیر، مربوط به آیات االحکام است و 

)صلی اهلل علیه و آله و    روایاتی که از پیامبر اکرم
السالم( در مورد تفسیر  )علیهم   سلم( و اهل بیت 

عمدتاًآیات است،  شده  وارد  صورت به  االحکام 
بنا  توان گفت: اخبار براین، می اخبار آحاد است. 

آحاد معتبر در آیات االحکام حجت است؛ چراکه 
سیرۀ عقال بر قبول خبر واحد و مترتب کردن آثار  
و  بوده  آن  محتوای  به  کردن  عمل  و  آن  بر 

خبر  7.هست« حجیت  در  تفصیل  سوم    دیدگاه 
آیت  است.  تفسیر  که  واحد در  آملی  اهلل جوادی 

اس را دارد معتقد  اخبار  این دیدگاه  بین  باید  ت 
درمورد احکام عملی، معارف اعتقادی اصول دین 
و مسائل علمی خلقت، تفاوت قائل شد و در قسم  

 8اول، حجت و در قسم دوم و سوم حجت نیست. 
کریم با   قرآنتالش برای تطبیق دادن آیات    -ج

فقهی  اسالم)ص(، .  مذاهب  پیامبر  از رحلت  بعد 
و اهل    های مختلفی همچون شیعهکم کم مذهب 

)آیا   -6 القشیت   ثوبه  فی  المفسرون  و  التفسیر  معرفت،  هادی  محمد 
  .311، ص 2القشیب صحیح نمی باشد(، ج 

  .125، ص  2محمد علی رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن، ج   -7
 . همان. 227
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سنت و در اهل سنت نیز مذاهب فقهی حنفی،  
حنبلی، مالکی و شافعی پدید آمد و از طرف دیگر 
مکاتب کالمی مشهور همچون معتزله و اشعری  

های دیگر همچون متصوفه پیدا و نیز برخی نحله 
تفسیر    شدند. حوزۀ  به  اختالفات   قرآن این 

ها کشانده شد و برخی مذاهب و مکاتب و نحله 
را طوری تفسیر کنند که    قرآنردند آیات  تالش ک

عقاید و باورهای آنان را اثبات کند و آیات مخالف  
وسیلۀ آیات، عقاید عقایدشان را تأویل کردند و به 

عالمۀ طباطبائی    نمودند.طرف مقابل را نفی می 
در   1نامد. »تطبیق« می  گونه روش تفسیری رااین

  - ب  دورۀ پیدایش مذاهب فقهی، ائمۀ این مذاه
عنوان یکی ، بهقرآنبه    -نظیر مالک، شافعی و ...

های بعد که نگریستند؛ اما در دورهاز ادلۀ فقه می
روند تقلید و منع اجتهاد گسترش یافت، در نگاه  
بسیاری از علما، فتاوی این ائمه درگذشته معیار  

نصوص   که  شد،  فرض  مسلم  مبنایی  و   قرآنو 
با آنها سنجیده   بیان دیگر، سنت باید  شوند. به 

، به پیش  قرآناین علمای مقلد، پیش از ورود به 
و  فرض بودند  شده  ملتزم  معین  فتاوی  و  ها 

ناخودآگاه، درصدد حمل آیات وحی،  یا  آگاهانه 
پیش فتاوی  بربرآن  صاحب  می ساخته  آمدند. 

شدن   مستقر  قرن  را  چهارم  قرن  تفسیرالمنار، 
می  اسالمی  جامعۀ  در  شتقلید  و  از  داند  واهدی 

می  نقل  اربعه  ائمۀ  اقوال  و  نشان  سیره  که  کند 
فهم  می  بدون  اقوالشان،  اخذ  از  ایشان،  دهد 

عقیدۀ  به  2مستند و دلیل آن اقوال، نهی نموده اند. 
دکتر ابوالقاسم گرجی، فراگیری و شدت اختالف  
و پراکندگی و تفرقۀ شدید در صفوف مسلمانان  

عل فضای  بر  مذهبی  تعصب  شدن  حاکم  می و 
دریغ و  ها و نهادهای آموزشی و حمایت بی حوزه

 
  .5-6، ص1سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج   -1
  . 84- 85، ص 2محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج   -2
؛ به نقل از روح 602-606، ص6رك: دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی، ج -3

  . 32-33اهلل نجفی، درآمدی بر آسیب شناسی فقهی، ص 

و   منصبان  صاحب  از  هریک  جانبۀ  یک 
روایان از مذهب مورد اعتقاد خود را باید از فرمان

تقلید و تن   به  افراطی  مؤثرترین عوامل گرایش 
دادن دانشمندان و مصلحان اجتماعی آن روزگار، 
به بنای باب انسداد اجتهاد دانست. وی، انسداد  

نمی با آنی  امری  را  اجتهاد  معتقد  ب  بلکه  داند، 
های گرایش است که از دهۀ سوم قمری، طلیعه

به تقلید از بعضی مذاهب عمده پدیدار شده بود 
جا گسترش یافت مرور زمان، این روند تا آنو به

که قاطبۀ اهل سنت و جماعت آن را پذیرفتند.  
های فقهی اهل  به گفتۀ وی، در محافل و حوزه

به   سنت،  مطلق،  اجتهاد  اجتهاد ابتدا  معنای 
چهارگانه   مذاهب  پیشوایان  آرای  از  مستقل 

ها پس از وفات ائمۀ اربعه، ممنوع شد و تا مدت
مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود 

این تا  نیز  داشتند  اجتهاد  نوع  این  تدریج  به  که 
ممنوع شد و فقهای هر یک از مذاهب اربعه به 

مذا آرای  پرداختند. ترجیح  فتاوی  نقل  یا  هب 
اجتهاد  باب  انسداد  زمانی  فصل  سر  البته 

گوناگونی در به نیست و حکایات  معلوم  درستی 
توان  یک نمیباره نقل شده است که برای هیچاین

صحی به حمبنای  آورد.ی  مثال،  به  3دست  عنوان 
پردازد، که به بیان حکم وضو می   4واژۀ »أرجلکم« 

ر قرائت شده است. پیامد  هم با نصب و هم با ج
به   »ارجلکم«  شدن  عطف  جر،  قرائت  روشن 
»رؤوسکم« و در نتیجه، واجب شدن مسح پاها  

فقهی   باشد.می  مطابق مذهب  که  اش  زمخشری 
باشد، در توجیه  ملتزم به شستن پاها در وضو می 

گوید: پا، در میان سه عضوی که در  قرائت جر می 
می  شسته  را  وضو  ویژگی  این  که  شوند،  دارد 

باشد.  شستشوی آن با ریختن آب بر روی آن می

: » یا أیها الذین آمنوا اذا قمتم إلی الصلوۀ فاغسلوا 6(، آیۀ  5مائده)  -4
إلی  أرجلکم  و  برءوسکم  وامسحوا  المرافق  إلی  أیدیکم  و  وجوهکم 

 الکعبین...«. 
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روی  دادن زیادهبنابراین، در شستن پا، احتمال رخ 

نهی  و  بهمذموم  دارد.  وجود  جهت،  شده  همین 
شود؛ یعنی سر، عطف  پاها به عضوی که مسح می 

روی در ریختن اند، تا مخاطبان به لزوم میانه شده 
ی آن که پاها آب بر روی پاها آگاه شوند؛ نه برا

توان گفت: در وضو،  عنوان نقد می به   1مسح شوند. 
ها  ها نیز با ریختن آب بر روی آنصورت و دست

به مقتضای اطالق آیه،    شوند و اساساًشسته می 
توان آب را بر روی پاها نریخت، بلکه آنها را  می 

مفسر   که  بنابراین، خصوصیتی  برد.  فرو  آب  در 
ضای سه گانه مغسول  فوق برای پاها در میان اع

وجه  بی  خصوصیتی  است،  شمرده  بر  وضو  در 
رسد و قطعا اگر وی متعهد به مطابقت  نظر می به

به  نبود،  فقهی خود  مذهب  با  شریفه  آیۀ  دادن 
 2آورد.ای روی نمی بیان چنین توجیه بی پایه 

 نادیده گرفتن سیاق آیات -د
است.  کالم  یک  کلی  ساختار  سیاق،  از  منظور 

حکیم،  عبارت  به گویندۀ  یک  کالم  در  دیگر، 
تناسب   و  ارتباط  یکدیگر  با  وجمالت  کلمات 

)از این ارتباط و تناسب، ساختاری    منطقی دارند
می  اثرگذار  پدید  گوینده  فهم سخن  در  که  آید 

است(. توجه به سیاق، یکی از اصول عقالئی فهم  
به   اختصاص  و  است  دینی    قرآنمتون  متون  و 

ف آیات  تفسیر  در  سایر ندارد.  همانند  نیز  قهی 
، توجه به ماقبل و ما بعد یک عبارت، قرآنآیات  

اهمیتی ویژه دارد. متأسفانه مفسران، کم و بیش  
ورزیده غفلت  اصل  این  به  توجه  اینک از  اند. 

از این موارد اشاره می به کنیم: مورد  چند نمونه 
سورۀ بقره، طرح پیشنهاد   235مطابق آیۀ   -اول  

برند،  سر می در عدۀ وفات به  ازدواج به زنانی که
و کنایه مجاز می تعریض  باشد. فقهای  به شکل 

اهل سنت، در جواز چنین امری برای زنانی که  

 
  .611، ص1محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقایق التنزیل،ج  -1

 . 34. رك: روح اهلل نجفی، درآمدی بر آسیب شناسی ففهی ،ص233

به  بائن  طالق  عدۀ  میدر  اختالف  سر  برند، 
این  نموده در  را  بائن  طالق  آنها  اکثریت  اند. 

اند. دلیل این گروه،  مسأله، همانند وفات دانسته
آمیز از زنان در حال  خواستگاری کنایهدر جواز  

آیۀ   عمومیت  بائن،  طالق  بقره    235عدۀ  سورۀ 
می  3باشد. می  فوق  کالم  نقد  گفت:  در  توان 

باشد،  هرچند واژۀ »النساء« در آیۀ مزبور عام می 
دهد که اما ساختار متن و سیاق کالم نشان می 

وفات   عدۀ  در  که  است  زنانی  به  ناظر  واژه،  این 
و ارتباط آن با   234برند. محتوای آیۀ  سر می به

دهد: آیۀ بعد، به روشنی بر این نکته گواهی می 
یتربصن   ازواجا  یذرون  و  منکم  یتوفون  »والذین 
بأنفسهن أربعۀ اشهر و عشرا فإذا بلغن أجلهن فال  
بالمعروف  أنفسهن  فی  فعلن  فیما  علیکم  جناح 

تعملون خبیر) بما  علیکم  234واهلل  و ال جناح   )
...«؛ و کسانی از    عرضتم به من خطبۀ النساءفیما  

  گذارند، میرند و همسرانی برجای میشما که می 
برند.  ]همسران آنها[ چهار ماه و ده روز انتظار می 

پس هرگاه عدۀ خود را به پایان رساندند، در آنچه 
دربارۀ خود به نیکی انجام دهند، بر شما گناهی  

ید، آگاه  دهنیست و خداوند به آن چه انجام می 
 از زنان خواستگاری بارۀ آن چه تلویحاًاست و در

آمیز لزوم کنایه  کنید بر شما گناهی نیست(.می 
می  نشان  هم  خواستگاری  بودن  تلویحی  دهد و 

این در  »النساء«  واژۀ  زنان  که  همۀ  شامل  جا 
برای  نمی است.  معینی  زنان  به  ناظر  بلکه  شود، 

به سیاق  جز مراجعۀ  تعیین این عده هم راهی به 
عالوه، واو عاطفه در آغاز آیۀ  کالم وجود ندارد. به

نیز، مؤید ارتباط وثیق این آیه با آیۀ پیش    235
»نساءکم حرث لکم   -مورد دوم  باشد.از خود می

)زنانتان کشتزار شما   4فاتوا حرثکم أنی شئتم«؛ 
که   هرگونه  کشتزارتان  به  پس  هستند، 

مصطفی خسن،اثر االختالف فی القواعد االصولیۀ فی اختالف الفقهاء،   -3
  .571ص

  223(، آیۀ  2بقره)  -4.



 

762 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
درآیید(می  به   .خواهید  لغت  در  معنی  »أنی« 

برخی    1»کیف«، »من أین« و »متی« آمده است. 
مفسران همانند صاحب تفیسیر شاهی، »أنی« را 

معنی »من أین« گرفته و این آیه را آیه به  در این
دلیل بر جواز نزدیکی با زوجه از راه دبر دانسته  

نقل شده که مالک نیز»أنی شئتم« را مفید   2اند. 
تردید این برداشت از بی   3این معنی شمرده است. 

است؛ چون بی  ناشی شده  آیه  به سیاق  توجهی 
اگر پیام این آیه، جواز آمیزش با زن از راهی باشد  

وجه ل متصور نیست، به هیچکه در آن تولید نس
در سیاقی واقع  مناسبت ندارد که بیان این مطلب  

با  ، از زنان  شود که دو بار، آنهم در عبارتی کوتاه
که این عنوان،  عنوان »حرث« یاد شده است، چرا

ت تولید نسل در زنان به نیروی زایندگی و قدر
دارد. به    -و  اشاره  نواهی  و  اوامر  ناصواب  حمل 

ادبیات در  امر  فعل  کراهت  و  ،  قرآن  استحباب 
استحباب،  وجوب،  دارد.  گوناگونی  کاربردهای 

ز و دعا از جمله این کاربردها اباحه، تهدید، تعجی
روند. در میان اصولیون اهل سنت و شمار می به

شیعه، قول مشهور آن است که فعل امر حقیقت  
در معانی دیگر، مجاز    در وجوب است و کاربرد آن

معنایی  به  است. بنابراین، حمل بی قرینۀ فعل امر
همین شیوه، مشهور  به   غیر از وجوب جایز نیست.

ف تحریم  اصولیون،  در  حقیقت  را  نهی  عل 
اند. برخی مفسران الزامی بودن بسیاری از دانسته

نواهی   و  نامأنوس   قرآناوامر  و  غریب  امری  را 
بهیافته اتکا  بدون  بنابراین،  استوار  اند.  دلیلی 
کراهت حمل    را به استحباب و  گونه الزاماتاین

اشاره می کرده به دو مورد  اینک   مورد  شود:اند. 
با تعبیر»  2آیۀ    -اول ذوی    واشهدواسورۀ طالق 

لزوم شهادت در بر  یا عدل منکم«  هنگام رجوع 
هن از در  پس  زوجین  کامل  جدایی  گام 

 
  .314-315، ص 1جالل الدین سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، ج    - 1
  .375، ص1سید امیر ابوالفتح جرجانی، تفسیرشاهی، ج  - 2
 .14ص، 2سعید بن هبۀ اهلل راوندی، فقه القرآن، ج  - 3

می سپری  فرمان  عده  اهل شدن  از  برخی  دهد. 
را شهادت  این  طالق    تفسیر،  به  مربوط 

اشهدوا«  با توجه به داللت فعل امر »  4اند. دانسته
را شهادت  این  که  نیست  الزامی   تردیدی  باید 

آن خواه  نمود،  فراق تلقی  و  رجوع  به  مربوط  را 
وجود، برخی یم و خواه مربوط به طالق. با اینبدان

این امر را بر استحباب   از مفسرین نظیر شوکانی
کرده این حمل، شوکانی    اند.حمل  توجیه  برای 

تعبیرآن همانند  تبایعتم« »  را  إذا  اشهدوا   5و 
است. نموده  دوم  معرفی  سورۀ   25آیۀ    -مورد 

من را برای مردان مؤمن  نساء، ازدواج با کنیزان مؤ
عدم توانایی مالی برای ازدواج با زنان    :با دو شرط

سازد.  من و ترس از مشقت و گناه مباح می آزاد مؤ
ا باید ر  مفهوم مخالف شرایط مذکور در این آیه

صورت وجود  معنا که درمعتبر تلقی نمود؛به این 
برای  گناه  و  از مشقت  ترس  عدم  نیز  و  توانایی 

یلی وجود ندارد. با این وجود، ازدواج با کنیزان دل
فرض  به به  مقداد،  فاضل  داشتن  عقیدۀ  حجیت 

، داللت آنها بر تحریم  مفهوم مخالف این شروط
مقام نقد  در    اولی از داللتشان بر کراهت نیست.

باید گفت: اگر شارع، در فرض تحقق این شرایط 
به جواز نکاح با کنیزان حکم داده باشد، مفهوم  
مخالف آن، عدم جواز در فرض فقدان آن شرایط 
است. بنابراین، مساوی دانستن احتمال تحریم و 

 کراهت وجهی ندارد. 
 گیری . نتیجه14

تشریعی   احکام    ،قرآناحکام  شامل  گرچه 
می   اعتقادی، فقهی  و  آناخالقی  اما  چه  گردد، 

ت احکام در زبان فقهیان و صورت اصطالح آیابه
به کتابمفسران،  در  یا  و  رفته  های حقوقی کار 

شده زمینۀ  متداول  در  که  است  عملی  احکام   ،
صرفات و عقوبات مطرح شده  عبادات، معامالت، ت

ج  - 4 القرآن،  فقه  ص2راوندی،  آیات 166،  چی،  شانه  مدیر  کاظم  ؛ 
  .266االحکام، ص

  .282(، آیۀ 2بقره)  - 5
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به  دستوراست.  دلیل،  به همین  که  عقیده  اتی 

رسل، ، معاد، ایمان به  خدا، مبدأانسان نسبت به 
چه به شود و یا آنمالئکه و عالم غیب مربوط می 

فضائل و دوری   قلب و سیر و سلوك، آراستگی به 
می  مربوط  رذایل  آناز  خالصه،  و  از باشد  چه 

مقولۀ بایدها و نبایدهای ذهنی و جانحی )قلبی( 
است، از مصادیق احکام تشریعی محسوب نشده  

، شمارش  قرآنکام  ه آن جزو احو آیات مربوط ب
همین دلیل، عمدۀ تفسیرهای نگردیده است. به

به آیات  از  دسته  این  طرح  از  عنوان فقهی 

را از حدود  خودداری نموده و آن  قرآنشریعیات  ت
چه احکام تشریعی چنان  اند.خارج کرده  قرآنفقه  
صورت  یریم در اینمعنای اعم در نظر بگرا به  قرآن

االحکام م به  آیات  بود.  500نحصر  نخواهد   آیه 
چه کتب زیادی در تفسیر فقهی نگاشته شده  اگر

  است، ولی با توجه به معنای وسیعی که از احکام 
های جدیدی  تشریعی ارائه شد، الزم است تالش

این عالوهدر  و  گیرد  صورت  احکام  باره  بیان  بر 
نیز تبیین    اخالقی  ، احکام اعتقادی وقرآنفقهی  
 گردد. 
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 و اخالق اسالمی قرآن اهمیت آب در 

 
 علی اسماعیلی ایولی

 

 ( a_esmaeeli@semnan.ac.ir)نویسنده مسئول:  استادیار دانشگاه سمنان
 

 چکیده 
بر آن بنا شده است و یکی از عوامل اصلی دخیل در توسعه   اتبخش در عالم است که بنیاد خلقتآب عنصر حی

ساز نشاط و منشأ خیر . آب در زندگی انسان نماد پاکی و زمینه آیدشمار می اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ملل به
در میان اقوام بوده و از تقدس برخوردار است. آب برکت الهی و مایه پاکیزگی و حافظ سالمت محیط زیست  

ای در عالم بدون آب عامل حیات است و هیچ موجود زنده   قرآنگیاهی و جانوری است. آب از دیدگاه  انسانی،  
بر تکامل معنوی و روحانی افراد به روح سالم   پیشوایان دین عالوه تواند به حیاتش ادامه دهد. انبیای الهی و  نمی

طه با ابطه اخالقی مثبت با همنوعان، راباند و در راستای رسالمت محیط زیست نیز توجه داشته  در بدن سالم و
شده است. به موازات پیشرفت صنعتی بشر، محیط زیست در معرض خطر قرار  مظاهر طبیعی خلقت نیز بیان

های مختلفی در قرن گذشته برای حفاظت از آب و خاک و الیه اوزون امتا شده است تا و کنوانسیونگرفت  
مچنان آلودگی محیط زیست و کاهش منابع آب شرب ادامه دارد. مسأله جلوی تخریب کره زمین را بگیرد. اما ه

از چالش  به یکی  با   های مهم جهانی تبدیل خواهد شد و شناخت اهمیت آبآب در آینده  بیشتر  و آشنایی 
رسد. این مقاله با هدف توجه به اهمیت آب و تحول رفتار افراد نظر می های دینی در مورد آن ضروری به توصیه

تون، اهمیت آب با روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به م  رو اخالق زیست محیطی در حوزه آب؛ حکومت در قلم و  
دهد که در فرهنگ ها نشان می بررسی   دهد.و احادیث، مورد بررسی قرار می   قرآن، ادیان ،  را در تاریخ فلسفه 

که موجب عدم تخریب منابع   اسالمی اصول ارزشمندی برای حفاظت از محیط زیست گیاهی و آب وجود دارد
 آب در طبیعت خواهد بود.  

 
 ، آلودگی آب، محیط زیست، اخالق اسالمی قرآنواژگان کلیدی: آب، اهمیت آب، آب در 

 
 هممقد

قرب   مقام  به  او  رساندن  و  آدمی  تعالی  و  رشد 
ترین رسالت انبیاء بوده است. یکی از الهی، مهم 

روشتراساسی  مقصود، ین  این  حصول  برای  ها 
روابط   با  زندگی  محیط  و  سالم  جامعه  ایجاد 

مندانه است که پیامبران به آن اجتماعی فضیلت 
داشته سالمت  توجه  بر  عالوه  الهی  رسوالن  اند. 

هم   زندگی  محیط  جسمانی  سالمت  به  روحی، 
بویژه در اسالم    -اند. در ادیان الهی  توجه داشته

  شده است. فراوان  الم تأکید  بر محیط زیست س  -
و   الهی،  وحی  آخرین  که  اسالم  که    قرآندین 

ترین صحیفۀ ربّانی است، در اندیشه هدایت کامل 

و انسان خدامدارانه  زندگی  و  الهی  قرب  به  ها 
ها است. نیاز به همۀ حیات طیبه برای همۀ زمان

هر   برای  مستحدثه  مسائل  با  اخالق  قلمروهای 
حال پیشرفت ضروری است  جامعه پیشرفته یا در  

سازگارکردن  و  خاتم  دین  پویایی  دیدگاه  و 
خویش با شرایط زمان و مکان باید در همۀ ابعاد 
در   که  محیطی  زیست  اخالق  جمله  از  اخالق، 

سال  زندگی  الزمۀ  جدید  و  عصر  تبیین  است،  م 
عالوه شود.  رابطۀ  تشریح  نوع  و  الهی  اخالق  بر 

ق اجتماعی  انسان با خداوند، اخالق فردی و اخال
اخالق  به  توجه  همنوعان،  با  رابطه  نحوه  و 

ایجاد  حرفه برای  محیطی  زیست  اخالق  و  ای 
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جامعۀ سالم با افراد سالم و با فضیلت و آگاهی  

افراد و بخشی از متون دینی در بهداشت فردی  
دیدگاه    رسد.نظر میبهداشت محیطی، ضروری به

سالم  انسان محورانه در ادیان الهی، از جمله در ا
بر انسان  بر شرافت  مبتنی  و  که  سایر موجودات 

نه   مقام است،  زمین  در  خداوند  تنها  جانشینی 
عامل مخرّب محیط زیست نیست، بلکه کرامت و  
سایۀ خدا  در  موجودات،  سایر  بر  انسان  شرافت 
و  باید  و  دینی  احکام  و  توحید  اصل  و  محوری 
نبایدهای متون دینی و دستورات پیشوایان دین 

اخال در  در  مؤثری  نقش  محیطی،  زیست  ق 
  کند. سالمت و حفاظت از محیط زیست ایفا می 

از دیدگاه دینی کمال عملی انسان ناشی از کمال  
اخالقی اوست، زیرا رفتار، واکنش اخالق و حاالت  

چراروحا است؛  آدمی  از نی  فرد  اعمال  که 
میریشه تغذیه  او  اخالقی  همۀ  های  فهم  گردد. 

از جمله اخالق زیست محیطی    مسائل اخالقی، 
مستقل از التزامات و تعهدات انسانی نیست، امّا  

ها و احکام دینی است که بدون آن مرهون ارزش
زیست   محیط  توازن  و  تعادل  حفظ  به  قادر 

بود. نخواهد  محیط    موجودات  به  آدمی  عشق 
زیست نشان از عشق او به خالق موجودات است. 

هت هر موجودی در این جهان نه فقط از این ج
خاطر نقشی که  که آفریدۀ خداوند است بلکه به 

در کارگاه آفرینش دارد قابل احترام است و نباید 
بی  چشم  کرد،به  نگاه  او  به  چون   اعتنایی 

هر   باید  و  هستند  حرمت  دارای  خدا  آفریدگان 
خودش محترم بداریم.    موجودی را در حدّ اقتضاء 

 و برخی متفکران دیگر  1لین وایت  1960از دهه  
شرافت  درمورد  الهی  ادیان  دیدگاه  غرب،  در 
انسان بر همه موجودات را عامل تخریب محیط 
دیدگاه   که  است  این  پرسش  دانستند.  زیست 

 
1  Lynn white 

 . اِنَّک لَعَلی خُلُقٍ عظیم2

اسالمی در مورد مظاهر طبیعی عالم از جمله آب 
محیط   به  دینی  نواهی  و  اوامر  در  آیا  چیست. 

در کتب  زیست نباتی و آب هم توجه شده است؟  
جمله از  و  به   قرآن  آسمانی  زیادی  آیات  کریم 

ارتباط صحیح آدمی با محیط زیست اشاره دارد. 
اسالم تنها راهنمای امور معنوی نیست و تمایزی  
بین دنیا و آخرت قائل نیست و این جهان مُحاط  
جوابگوی  خاتم  دین  است.  روحانی  عالم  در 
و   است  زمان  و  عصر  هر  در  بشری  مشکالت 

پیشوایان دین می بحران زیست    تواندراهنمایی 
پیامبرش   که  دینی  کند.  حل  را  فعلی  محیطی 
رسول رحمت برای همۀ موجودات عالم است با  

می  فراروی دستوراتش  را  صحیح  روش  تواند 
های مهم  یکی از شاخص  دنیای مدرن قرار دهد. 

و   اصول  به  توجه  زیست،  محیط  سالمت  در 
هنجارهای اخالقی در مورد آب است که با تجزیه 

شود و و احادیث برداشت می   قرآنت  و تحلیل آیا
در  دهنده نشان دینی  دیدگاه  مثبت  تاثیر  ی 

 حفاظت از منابع آبی است.  
 اخالق 

باشد. خُلق، سرشتی اخالق، جمع خُلْق و خُلُق می
انسان   نفسانی  هیأت  و  باطنی  امور  با  که  است 

شود. مرتبط است و با اندکی بصیرت فهمیده می 
پیامبر  قرآنواژۀ خُلُقْ در   بکار رفته    برای  )ص( 

ق به کیفیاتی اطالق . در مقابل، خَل2( 4)قلم/  است
شود و مربوط  وسیله چشم دیده میشود که به می 

به امور ظاهری و شکل و هیأت محسوس است 
همانند   (. 29، ص  1371)مدرسی،   اخالق  واژه 

« »Moralواژه  و   »Ethicsکا دو  متمایز «  ربرد 
و خوی، رفتار  معنای خلق  دارد؛ گاهی اخالق به 
به  مزاج  و  طور که  نرود؛ هماکار می عادت شده 

انگلیسی فوق به  3معنای عادت و سجیّه دو واژه 

3 Custom 
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رود. معنای دوم این واژه دانشی است  کار می به

رفتار بحث   بدی  و  قبح و خوبی  و  از حُسن  که 
این  337، صفحه6، ج1994)زبیدی،    کندمی   .)

اشا اخالق«  »علم  به  در معنا  نراقی  که  دارد  ره 
می آن  و    گوید:تعریف  مُهلکه  صفات  »دانش 

متخلّق   و  شدن  موصوف  چگونگی  و  مُنجیه 
نجات صفات  به  از  گردیدن  شدن  رها  و  بخش 

ه می صفات  کننده  )نراقی،  الك  ،  1361باشد« 
هایی ایده  علم اخالق، اصول و  (. 34، صفحه  1ج

دارد که برای کاربردی شدن نیازمند را بیان می 
نظیر  ا موضوعاتی  از  که  است  کاربردی  خالق 

زیست  اخالق  و  تجارت  اخالق  پزشکی،  اخالق 
: 1390)اسماعیلی ایولی،    کندمحیطی بحث می

23) . 
 محیط زیست 

است،   شده  ترکیب  کلمه  دو  از  زیست  محیط 
واژه که  دیگری یکی»محیط«  و  است  عربی  ای 

واژه که  »محیط«  »زیست«  است.  فارسی  ای 
و احوال آمده است و چه    مکان و اوضاعمعنای  به

ه کرده و منشأ تغییر و  شخص یا چیزی را احاط
  . (1717  ، صفحه2ج   ،1371)معین،    تحول باشد

ده و جای زندگی آدمی در واقع »محیط« فراگیرن
« واژه  و معبه   زیست«است.  زندگی  حیات،  نای 

محیط زیست«  »  . (113)همان:    زیست آمده است 
کند که  موجودات تعبیر می   یعنی کره  1را بیوسفر 

محیط زندگی بشر است یا آن بخش از جهان که  
براساس دانش کنونی همه حیات در آن استمرار  

تر باال و عمق زمین دارد. یعنی زمین و هزاران م
ه مفهوم  . این واژه یک معنای نسبی بهاو اقیانوس 

چیزی  یعنی  دارد؛  پیرامون  پیرامون  توسط  که 
م است.  شده  محاط  زیسخود  شامل  حیط  ت 
هوا طبیعی،  منابع  و  کلیه انسان  خاك،  و  آب   ،

جانوران و گیاهان و میراث فرهنگی و مناظر و  

 
1 Biosphere 

معنای جدید یک »محیط زیست« به مرایا است.  
ای است که سابقه کاربرد آن در اصطالح نو و تازه

گردد و از  انسه به قرن دوازدهم میالدی برمیفر
کر  1960سال   پیدا  بیشتر  در  کاربرد  و  ده 

بکار زبان برای آن  های مختلف کلمات جدیدی 
مثل شده،  و    «unwelt»  گرفته  آلمانی  زبان  در 

عربی اسم و مشتق از فعل ثالثی   « در زبان»بیئه
که    نی زیادی دارداباء« معباشد. فعل »»باء« می 

: »نزول و اقامت مشهورترین آنها عبارت است از
معنای عام  و بیئه به   «گزیدن به مکان یا منزلی

ا زندگی  جایگاهی  و  برای سکونت  بشر  که  ست 
هوا، گزیند.  برمی  از  نازکی  قشر  زیست  محیط 

زمین، و آب است که همه زندگی را در بر دارد و  
جنگل،   گیاهان،  خاك،  آب،  هوا،  از  عبارتست 

و  چشمه  رودخانه،  دریا،  )جنیدی،   مرتع،   ...
محیطی   .(143:  1352 زیست  اخالق    وظیفه 

ایجاد اصولی است که بر روابط انسان با طبیعت  
از  حفاظت  برای  انسان  مسئولیت  و  بوده  حاکم 

 نماید.زیست و عدم تخریب آن را بیان می   محیط
اوامر و نواهی شارع مقدس درباره محیط زیست 

می  نشان  هم  نباتی  طبیعی  موجودات  که  دهد 
ها محدود  حق حیات دارند و استفاده بشر از آن

ینی است که مانع تخریب محیط زیست به قوان 
)ص( درباره    شوند. در احادیث و سیره پیامبرمی 

موجودات طبیعی مثل درختان و فضای سبز و 
فراوانی دیده می  نواهی  اوامر و  شود که در آب، 

فضای آلوده عالم در عصر جدید مهم و باارزش 
 است.  
 آب 

در فرهنگ دهخدا در ماده آب چنین آمده است:  
آپ  )او»آب   آپapَستائی  سانسکریت   ،  apa ،

مایعی (  ap  ، پهلوی آپapiپارسی باستانی آپی  
بی  و  شفاف  آشامد  آن  از  که حیوان  بوی  و  مزه 



 

767 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
ز چهار نبات بدان تازگی و تری گیرد. و آن یکی ا

  را ماء و بالل خوانند عنصر قدماست و به عربی آن 
  گویند ، آو، و اَو  های فارسی آف و در بعض لهجه..  .

ترین عامل پیدایش  آب، اصلی.  (8:  2)دهخدا، ج
مایه  آب  است.  مادی  عالم  در  زندگی  و  حیات 

های مادی تطهیر جسم و جان انسان از آلودگی 
(. آب خون  11های شیطان است )انفال/و پلیدی 

ای نباشد، تمام اعضا و  زمین است که اگر لحظه
می  کار  از  طبیعت  عالم  ادامه جوارح  و  ایستد 

نیست.حیا ممکن  ملل،    ت  ادیان،  در  آب 
سنت فرهنگ و  موجودی  ها  گوناگون،  های 

فرد در عالم ماده تلقی شده و حتی در  منحصربه 
ها موجودی مقدس جلوه  بعضی ادیان و فرهنگ

در اسالم نیز آب جایگاهی ویژه دارد.   کرده است.
کریم آب را موجودی آسمانی و نازل شده    قرآن

و داند  می  باال  عالم  مهمترین    از  از  یکی  را  آن 
مینعمت الهی  هر  های  حیات  که  شمارد 

ای از آن تشکیل شده است. از سوی دیگر  جنبنده 
به  اسالمی  روایات  و  از آیات  را  آدمیان  شدت 

دهند. در  رویه آب پرهیز میاسراف و مصرف بی 
روایات به ارزش آب، آداب نوشیدن و مصرف آن  

سفارش آب  به  نگاه  حتی  بسیاری و  شده    های 
های مختلف به موجودات مجرد  آب از جنبه   است.

انعطاف همچون  دارد؛  پذیرش  شباهت  پذیری، 
آسانی،   و  سهولت  به  هندسی  مختلف  اشکال 
و   روانی  کامل،  و  سریع  زدایندگی  خاصیت 
حرکت، قدرت و سلطنت، هستی بخشی و حیات،  
موجودات،  و سویدای  بطن  در  سَرَیان  و  جریان 

به   موجودات  و نیازمندی  انجماد  خاصیت  آن، 
و برخورداری    عدم انجماد، آشکار و پنهان بودن، 

از شعور و ادارك. تأمل در این خصوصیات آدمی  
سازد که آب تنها را به این حقیقت رهنمون می

موجود در عالم جسم و ماده است که برخی از 

 
1.Ea 

های موجودات روحانی و مجرد را داراست.  ویژگی
ا فلسفدر  تاریخ  دیدگاه  ادیان  دامه  مختلف، ه، 

 . و احادیث در مورد آب خواهد آمد قرآنعرفان، 
 آب در فرهنگ اساطیری ایران 

آب یکی از چهار عنصر اصلی آفرینش است که  
شمار در نزد ایرانیان، مقدس و ایزدی از ایزدان به

همانند می  ایران،  در  قدیم  از  است.  رفته 
نقش  جهان به  معتقد  سومری،  کهن  بینی 

رو، اند. از اینب در نظام جهان بودهآفرینندگی آ
بارها در اَوِستا به اهمیت و تقدس آن اشاره شده  
است. در »آبان پشت« و »تیر پشت« درباره آب 

آالیش(  معنی پاك و بیسخن رفته و آناهیتا )به 
یا ناهید، همچون ایزد بانوی بزرگ آب و باروری، 

)فوالدی،   است  شده    (. 424:  1387ستایش 
نانی ستایش عنصر آب را به ایرانیان مورخان یو

می و  داده  بول نسبت  آب  در  ایرانیان  نویسند: 
اندازند و در آن دست کنند، آب دهان نمی نمی
شویند؛ که البته مقصود آب جاری است که نمی

به  کثافت  هرگونه  ار  ایرانیان  باید  بماند.  دور 
چنین طی مراسمی، برای آب قربانی و فدیه  هم
روایات تاریخی هست که یک قرن    دادند. درمی 

قبل از میالد مسیح، ایرانیان هنگام قربانی برای 
فرشته آب، در کنار رود یا سر چشمه و کرانه دریا  

می قربانی گودالی  آب  کنار  در  و  کندند 
طوری که آب به خون قربانی آلوده  اند، به کردهمی 

شده است. این مراسم تا قرون پنجم و ششم نمی
هایی که  در نقش   ادامه داشته است.  میالدی نیز

به شوش  معلوماز  آمده،  در دست  که  شده 
بهبین  ایزدی  خوزستان،  و  »ای النهرین  «  1نام 
زندگی شناخته می  چشمه  و  آب  خدای  که  اند 

گر« داشته است. گاهی هم او بوده و لقب »کوزه
اند. قدما بر آن  را خدای حکمت و دانش شمرده 

بودند که آدم و حوا را »اآ« ساخته است. در باختر  
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جمشید  فارس، بر سر راه باستانی شوش به تخت 

دست آمده که مشتمل  نقوشی از دوره ایالمیان به 
ربب دو  به ر  یکی  دیگری النوع،  و  مرد  صورت 

عنصر   (.424،  1387صورت زن است )فوالدی،  به
نپات«   »اپم  یکی  دارد:  نگهبان  فرشته  دو  آب 

(Apemnapat  که ناهید  یا  آناهیتا  دیگری  و   )
فرشته به این  کامل  اسم  است.  فرشته  عنوان 

گاهی   است،  مؤنث  چون  و  ناهید«،  »اردویسور 
کنند. در  به اول آن اضافه می کلمه »بانو« را هم  

عنوان فرشته این  متون اوستایی، گاهی »آب« به
است. جلوه  معرفی شده  قداست آب  عنصر  های 

ها هم  در فرهنگ ایرانی بسیار است که این جلوه 
گیرد و هم ابعاد مثبت و سازنده آب را در برمی 

و  در طوفان  مثل  آب  منفی  بعد  بردارنده 
 ( 424، 1387دی، باری آن است. )فوال هالکت 

 آب در تاریخ فلسفه 
شروع   تالس  آراء  شرح  با  یونان  فلسفه  تاریخ 

شناخته  می  او  از  قبل  فیلسوفی  هیچ  زیرا  شود؛ 
فلسفه می  بنیانگذار  را  او  ارسطو  از نیست.  داند. 

برای   و  است،  آب  اشیاء  همه  اصل  تالس  نظر 
کثرت جهان وحدتی در کار است و همه اشیاء 

منشاء   عالم  چیز  متکثر  یک  از  و  دارند  واحدی 
شده  یک   اند.ساخته  امواج  همانند  عالم  اشیاء 

اوتند امّا همه از  که متفاقیانوس هستند که با آن 
برخاسته باز می دل آب  به آب  و  گردند، آب  اند 

موج  همه  اولی  عنصر  عنصر هم  هم  و  است  ها 
ها و هر موجی آب است، از آب است و  نهایی آن 

 این مادّۀ المواد، آب است.  یابد،به آب خاتمه می
گرفته است. زمین  از نظر تالس، زمین بر آب قرار

یک کره  به شکل  بلکه  نیست.  آب  بر  شناور  ای 
آ بر  ارتفاع است که  ب شناور است.  استوانه کم 
علوم براساس  ادّعای طالس  نادرست این  تجربی 

است   فلسفی  نظریه  یک  او  اول  ادعای  و  است. 
. و اگر مقصود او از ( 28، ص1، ج1377)ملکیان،  

رد  قابل  باشد،  عالم  خالق  و  پروردگار  »اصل« 

است؛ امّا اگر منشاء حیات مادّی باشد، با دیدگاه  
 ادیان توحیدی سازگار است. 
 آب در تعالیم یهود و مسیحیت 

غیر دین و  توحیدی  ادیان  به  را  ادیان  پژوهان 
کرده تقسیم  را  توحیدی  توحیدی  ادیان  اند. 

اند.گرچه در  مسیحیت و اسالم دانستهیهودیت،  
همه ادیان، چه توحیدی و چه غیر توحیدی، آب  
از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است؛ لکن این  

ا  به  تنها  ابتدا نوشتار  و  نظر دارد  توحیدی  دیان 
طور مختصر به نظر یهود و مسیحیت در مورد به

اهم سپس  و  پرداخته  در آب  آب  جایگاه  و  یت 
مورد را  میاسالم  قرار  جبررسی  ویژه دهد.  ایگاه 

وم  شود که قجا آشکار میآب در دین یهود از آن
سوی بار برای رهایی از دست فرعون به یهود اولین

می نجات آب  دریا  آب  با  مواجهه  در  و  گریزند 
شود و حضرت موسی )ع(  ها در آنجا محقق می آن

ای به دریا دوازده راه برای  پیامبر این قوم با اشاره
گشاید و همین آب برای ها در درون آب می نآ

شود. مسلماً فرعونیان موجب هالکت و غرق می 
ظاهری   نگاهی  با  نباید  را  عمل  و  حرکت  این 

وجو داستان  در  رازی  و  سرّ  بلکه  کرد،  د  تفسیر 
مادی  و  ظاهربین  چشم  از  که  پنهان  دارد  نگر 
فرمان استعداد  آن  سرّ  یک  و  است،  پذیری 

نه زمینی و عاده در این ماده  الیرپذیری فوقتغی
فرماید: که از خداوند چنین می نه آسمانی است.

به  اینک  منم  خداوند  که  دانست  خواهی  این 
زنم  های نهر را می عصائی که در دستم هست، آب

بخون مبدل خواهد شد، و خداوند به موسی گفت  
که به هارون بگو عصای خود را گرفته دستت را 

آب باالی  بر  مصر  و های  رودهایش  و  نهرهایش 
آبحوض مجمع  تمامی  و  تا  هایش  کن  دراز  ها 

خون شود و در تمامی زمین مصر هم در ظروف 
چوبین و هم به ظروف سنگی خون خواهد شد  

(. قبل از این  114)کتاب مقدس، سفر خروج، ص
مادر موسی برای نجات فرزند خود، او را به دریا  
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غرق    می افکند و این آب است که موسی )ع( را

فرعون،   قصر  به  موسی  رساندن  مامور  و  نکرده 
تواند زنده  یعنی تنها جایی است که نوزاد پسر می 

مسیحیت نیز غسل تعمید در    . بماند، شده است 
کسانی می برای  مسیحی  که  حقیقتاً  خواهند 

مراسم   با  تعمید  غسل  در  است.  واجب  باشند 
خاصی فرد تازه مسیحی ورود به این دین پیدا  

برخوردار می  کند ومی  بنابراین   شود.از طهارت 
هم   و  طاهر  هم  سو  یک  از  مسیح  دین  در  آب 
و   تقدس  نوعی  از  دیگر  سوی  از  و  است  مطهر 

باشد. در ساعتی  آفرینی برخوردار میحتی تقدس
می خروس  نکه  آنان  دعا خواند،  آب  بر  خست 

آیند، آب باید که نزد آب می خوانند. هنگامیمی 
ه باشد.  روان  و  جامه زالل  را  مگی  خویش  های 

تعمید  را  کودکان  نخست  آنان  آورند.  بیرون 
میمی  کودکان  اگر  بدهند،  دهند.  پاسخ  توانند 

نمی اگر  ولی  دهند؛  پاسخ  خودشان  توانند،  باید 
پاسخ   خانواده  از  دیگر  کسی  یا  ایشان  والدین 

گیرند  دهد. سپس مردان بزرگسال تعمید می می 
خوی گیسوان  که  زنان  سرانجام،  را و  ش 

گذارند.  آالت طالیی را کنار می گشایند و زیورمی 
هنگامی هیچ نباید  می کس  آب  وارد  شود، که 

)پیترز،  یئی خارجی همراه خویش داشته باشد  ش
صفحه  1384 شهر   .(436،  چشمۀ  نیز  امروزه 

لوردز در فرانسه از تقدس خاصی برخوردار است. 
معروف  نیز  معجزات«  مخزن  »به  چشمه  این 

عشق است و عشق را  hadoآب دارای  است. این
می  نفرت  از  جایگزین  بیش  سالیانه  کند. 

چهارمیلیون نفر از سراسر دنیا برای دیدن چشمه  
روند. مردم فرانسه معتقدند آب به آن مکان می 

مورد   68است و تاکنون  چشمۀ لوردز شفابخش  
آسا بوسیله آب این چشمه توسط  شفای معجزه 

ولیک رومان گزارش  سای کاتمقامّات رسمی کلی
 . (27، صفحه 1386)ایموتو، شده است 

 قرآن آب در  
شصت و سه مرتبه از    قرآندر چهل و سه سورۀ  

آب   که  این  جمله  از  است؛  شده  یاد  )ماء(  آب 
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ » منشاء حیات است.  

از)   «؛ حَیٍّ هرچیز  و  دادیم(  را    آب  قرار  زنده 
و    (. 30)انبیاء/ آیه  این  طباطبایی  عالمه  نظر  از 

در  آیه توحید خداوند  بر  برهان  مقام  در  بعد  ی 
ها است که  یت و تدبیر عالم و در مقابل وثنی ربوب

الهه ها نسبت  خلقت را به خداوند و تدبیر را به 
در   که  موجوداتی  به  آنان  نظر  ردّ  در  و  دادند 

آن تدبیر  و  ندارخلقت  تصوّر  اشاره  ها جدایی  د، 
پارچه می  یک  ابتدا  که  آسمان  و  زمین  فرماید، 

شده جدا  یکدیگر  از  بعد  و  چنین    اندبودند  و 
نیست  تدبیر جدا  از  تا،    خلقتی  بی  )طباطبایی، 

ی جَعَلَ، فعل و  ی شریفهدر آیه.  (422، ص14ج
حی« شیء  آب   »کلّ  یعنی  است،  آن  مفعول 

دخالت تامّی در زندگی موجودات زنده دارد. این 
به  حتی  شریفه  تمام آیه  بودن  زنده  به  نحوی 

با    »کلّ شی«موجودات اشاره دارد؛ زیرا عبارت  
توجه به سیاق آیات بعدی شامل همه موجودات  

همچنین خداوند متعال در آیه   محسوس است.
می  45 نور  »سوره  هر  فرماید:  که  خداست  و 

ای از  ای را ]ابتدا[ از آبی آفرید پس پارهجنبنده 
ها  ای از آنروند و پارهروی شکم راه میها بر  آن

ها بر روی چهار ]پا[  بر روی دو پا و بعضی از آن
از آن آمده است:   «.روندراه می  قبل  آیه  و »  در 

کوه از  آسمان  از  که[  ابر  ]خداست  ]از  هایی 
آنجاستیخ در  که  می  ،زده[  فرو  و  تگرگی  ریزد 

بدان گزند می  بخواهد  را  از  رساند و آنهرکه  را 
باز بخواهد  روشنی    ،داردمیهرکه  است  نزدیک 

یعنی همانطور    .(44)نور/    «ها را ببردبرقش چشم 
فرستیم، باران را هم نازل کردیم که تگرگ را می 

و تمام جانداران را از آب آفریدیم و از باب مثال  
آف از  قسم  انسان،  سه  است:  آورده  را  ریدگان 

چنین از تصفیه آب  هم  خزندگان و چهار پایان.
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در اثر تبخیر و بارش برف و باران در ارتفاعات در  

به   قرآن استسخن  آمده  زمین میان  )در    ؛ 
گوارا کوه  آبی  شما  به  و  نهادیم  بلند  های 

از   .(27)مرسالت/    (نوشانیدیم عبور  با  آب 
شود و بین بلندی کوه  ها تصفیه می های کوهالیه

سبت مستقیم است و هرچه  ها نو خوشگواری آب
مرتفع  می کوه  تصفیه  بهتر  آب  باشد   شودتر 

 (.57، صفحه 1373پناهی،  )شریعت
 آب در احادیث 

در احادیث پیشوایان دین در ارزش مظاهر محیط 
ناصحیح   و  درست  رفتار  و  آب  جمله  از  زیست 

پاکی    شود.می   ها بیانات فراوانی دیدهی آندرباره
ی و طهارت و نظافت، شرط ایمان یا نصف و نشانه 

اصلی که  است  آب ایمان  طهارت،  وسیله  ترین 
الماء یطهر و ال »:  )ص( فرمود  است و لذا پیامبر 

ج،بی   )عاملی  ؛«یطهر ص  1تا،  )آب 100،   )
شده(؛ یعنی الزم نیست  کننده است، نه پاك پاك

و   شود.  پاك  دیگری  چیز  امام همبا  از  چنین 
که  صادق است  روایت  الماءِ  :  )ع(  اهلل  »خَلَقَ 

)خداوند آب    (20، ص  1تا، جطهوراً« )عاملی، بی
عنوان پاك کننده آفرید(. حتی از امام )ع(  را به
فرمود:  می  دارد؟  طعمی  چه  آب  طعمُ  »پرسند: 

، ص  66، ج1394)مجلسی،  «؛الماء طعمُ الحیات
)مزه 447 مزه (  و   زندگی است(.   ی ی آب، طعم 

نظر   از  است.  نوشیدنی  برترین  روایات،  در  آب 
آب  بهشت،  نوشیدنی  »بهترین  )ص(:  پیامبر 

ج )کلینی،  ص6است«  از 381،  بیانی  در  و   )
برترین  »آب  است:  آمده  علی)ع(  امیرالمومنین 

همچنین    نوشیدنی دنیا و آخرت است« )همان(.
کننده   احیاء  برای  احادیث  در  زیادی  ثواب 

وچشمه می قنات  ها  دیده  خاتم ها  رسول    شود. 
سَبعٌ یجری لِلعبد اَجرٌ وَ هو فی  »فرماید:  )ص( می

قَبره بعد موته مَن علّم اَو کری نهراً اَو حفر بِئراً اَو  
غرس شجراً اَو بنی مسجداً اَو ورّث مصحفاً اَو ترك 

له بعد موته   ، 1421)عمرالرباط،    «؛ولداً یستغفر 

مثل صدقه جاریه »هفت چیز است که    (130  ص
کسی دارد:  جریان  مرگش  از  بعد  فرد  که برای 

چاهی   یا  کند  جاری  نهری  یا  نماید  علم  تعلیم 
نماید یا درختی را بکارد یا مسجدی را بنا    حفر

کند یا مصحفی به ارث بگذارد یا فرزندی که بعد  
از مرگ برای او استغفار نماید«. در این حدیث 

و حفر چاه را   جاری کردن نهر آب و کاشتن نهال
با بنای مسجد و تعلیم علم و فرزند صالح برابر  

 دانسته است. 
 آب در نزد عارفان 

نظر   مختلف  جوانب  از  آب  به  همواره  عارفان 
اند. در آثار عارفان مسلمان آب از قداست داشته

ی حیات، و مظهر  برخوردار بوده است. آب نشانه 
معمواًل  حقیقت مطلق است. دیدن آب در رویا نیز  

از سوی معبّران به روشنائی، علم و دانش، ثروت 
و غنی، سلطنت و پادشاهی، بزرگی و آقایی تعبیر  

است. همواره    شده  آب  عارفان،  اشعار  در 
ای از پاکی و صداقت، علم و معرفت، نور  استعاره 

سادگی،   و  صافی  بردباری،  و  حلم  روشنایی،  و 
ی  حیات بخشی و سرزندگی، روانی و حرکت، فزون

مولوی در    و برکت، بزرگی و احتشام بوده است.
بزرگی و کرم  دفتر ششم مثنوی معنوی درباره 

 گوید:آب می
کرم   صد  دارد  آب 

 صد احتشام 
که پلیدان را پذیرد و السالم   

 ( 1205)شماره 
بزرگواری  گونه  و صد  بخشندگی  گونه  صد  آب 

وی در جای    پذیرد.خود میدارد که آلودگان را به
در دفتر اول با بیان تقابل بین آتش و آب،  دیگر  

می  زنده  موجودات  دشمن  را  و آتش  داند 
کند، لذا  موجودات زنده را فرزند آب معرفی می 

به این دلیل آب را دشمن آتش و خاموش کننده  
 داند. آن می

و   آب  خصم  نار 
 فرزندان اوست 

همچنانکه آب خصم جان   
 اوست 

آب آتش را کُشد زیرا  
 که او 

و    آبست  فرزندان  خصم 
 ( 10عدو)شماره 
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در جای دیگر در همان دفتر آب را استعاره حلم  

 داند و آتش را استعاره خشم. می 
آتش خشم  و  حلم  آب 

 ای پسر 
چو    بینی  زحق  هم 

بصر)شماره  بگشایی 
857) 

و هم را مظهر چاالکی  دفتر سوم آب  چنین در 
سنگینی  پویایی به سوی یار خود و گِل را مظهر  

 داند.و ایستایی در جای خود می
خواهد که در آب می

 دریا رود 
و    آب  پای  گرفته  گل 

 کشدمی
گر رهاند پای خود از 

 دست گِل 
او شد    و  بماند خشک  گِل 

 (2256مستقل)شماره 
نویسد:  خمینی در کتاب شریف سرّالصلوۀ می امام

آب   یا  طهور  که  گویند  معرفت  اهل  از  »بعضی 
سرّ حیاتی است، که آن اصل علم است  است که  

تعالی قیّوم  حیّ  مشاهده  »برای  تعالی:  قال  و  ، 
به« لنحیی  طهوراً  ماءً  السماء  )فرقان/    انزلنا من 

( و قال جلّ و عال: »و ینزّل علیکم من السماء 48
ماء لیطهّرکم به و یُذهب عنکم رجزَ الشیطان ...« 
وجود   اطالقی  رحمت  آب  اصل  گوید:  نویسنده 

»،  تاس تعالی:  کلّ شیء  قال  الماء  من  جعلنا  و 
الصادق)ع(  .( 30)انبیاء/  حیّ« الی  »:  و عن  تقدّم 

به آب نزدیک شو ،  «الماء تقدّمکَ الی رحمۀ اهلل
شوی؛ و همانند آنکه به رحمت خدا نزدیک می 

بی  است  ذاتی  تجلی  اصل  و آن  مرآت  به  تعلق 
  (. 41ص    تا،« )خمینی،بی تعیین در مجالی آیات

خمینی   امام  آب،  توسط  طهارت  سرّ  بیان  در 
فرماید: »پس، تو ای عارف به معارف الهیه و می 

ی طهور  سالک سبیل عواطف غیبیّه، چون اراده
عبارات  و  الفاظ  حجب  قیود  از  و  کردی  مطلق 
خارج شدی، توجه به آب نازل از ابر رحمت کن 

 اب به قشر خود و تطهیر قذارات صوریه نما و به آد
که آب را خداوند فرایض و سنن آن قیام کن، زیرا

مفتاح قرب و مناجات و دلیل بساط خدمت قرار 
داده، و توجه به آب نازل از سماء رحمت غفاریت  
کن به باطن خود؛ و تطهیر قذارات معاصی نما با  

)ع( در   قیام به آداب فرایض و سنن آن که علی
را  باب توبه فرموده؛ زیرا که آب رحمت غفاریت  

خداوند مفتاح قرب و مناجات و دلیلی به بساط  
از سماء  نازل  آب  به  توجه  و  داده،  قرار  خدمت 

قلبیه و  مشیت کن به قلب خود و تطهیر قذارات 
زیرا نما؛  معنویه  مفتاح  کدورات  آن،  قرب که 

)همان، ص معنوی و دلیل بساط خدمت است«  
امام   .(43 نورانی  بیان  از  ما  آنچه  برای  خمینی 

شود، اسرار و رموز بسیاری است که ی حاصل م
توان توجه  در آب وجود دارد و با التفات به آن می 

به عالم ملکوت و بلکه الهوت پیدا نمود و البته 
هنوز بر ما که در   که بسیاری از آن اسرار و رموز

به  ناسوت  می عالم  نیست. سر  مکشوف    بریم، 
 فرماید:ایشان با اشاره به برخی از رموز چنین می 

آب  که  است  آن  شریف  حدیث  نکات  از  »یکی 
یکی از مظاهر بزرگ رحمت حق است که در عالم  

مایه و  فرموده  نازل  را  آن  حیات طبیعت  ی 
ی موجودات آن را قرار داده بلکه رحمت واسعه

الدرجات حضرت اسماء الهیه را که از سماء رفیع
و صفات نازل و اراضی تعینّات اعیان به آن زنده  

هل معرفت به آب تعبیر نمودند. و چون گردیده، ا
ی الهیه در آب ملکی ظاهری جلوه رحمت واسعه

ت دنیائی بیشتر است، حق تعالی از دیگر موجودا 
را برای تطهیر از قذارات صوریه قرار داد؛ بلکه آن

ای از نشئات وجود،  آب رحمت حق در هر نشئه 
و در هر مشهدی از مشاهد غیب و شهود نزول و  

، تطهیر ذنوب عباداهلل نماید موافق با ظهور کند
آن نشئه و مناسب آن عالم. پس با آب رحمت 
نازل از سماء احدیت، ذنوب عینیت تعینّات اعیان  

واسعه رحمت  آب  با  و  شود  سماء تطهیر  از  ی 
تطهیر   خارجیّه  مهیّات  عدمیّت  ذنوب  واحدیت، 

آ مراتب وجود مطابق  از  مرتبه  و در هر  ن شود 
امام خمینی در کتاب  .  (44ص  )همان،  مرتبه«  

شریف پرواز در ملکوت چنین نگاشته است: »و 
را   رحمت  آب  نیز  انسانیه  نشئات  مراتب  در 
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از  نازل  آب  از  چنانچه  مختلفه،  است  ظهوراتی 
حضرت ذات به تعینّات جمعیّه برزخیّه ذنوب سرّ 

»وجودكَ ذنب ال یقاس به وجودی تطهیر شود؛  
حضرت حکم عدل،  . و با آب نازل از سماء  ذنب«

قذارات خلقیّه باطنیّه تطهیر شود. و با آب نازل  
از سماء غفاریت، ذنوب عباد تطهیر شود. و با آب 
نازل از سماء ملکوت، قذارات صوریه تطهیر شود.  
پس معلوم شد که حق تعالی آب را مفتاح قرب  
از   قرار داده. پس  و دلیل بساط رحمت خویش 

راه آن در حدیث شریف دستور دیگری   و  دهد 
دیگری برای اهل سلوك و مراقبه مفتوح نموده،  

و  می  رقّت  و  آب  صفای  در  نما  تفکر  و  فرماید: 
طهارت و برکت آن و لطافت ممزوج شدن آن با  
هرچیزی و استعمال آن را در تطهیر آن اعضائی  
نمودن   پاکیزه  به  را  تو  فرمودند  امر  که خداوند 

فریضهآن در  را  آن  آداب  کن  ادا  و  و هها  ا 
ها  های الهی؛ زیراکه در تحت هریک از آنسنّت 

فائده است بسیار که چون استعمال نمائی آن را 
نزدیکی  در  تو  برای  از  شود  منفجر  احترام،  به 

فایدهچشمه )خمینی،  های  آن«  ،  1375های 
آقا .  (142ص جواد  میرزا  اهلل  آیت  بزرگ  عارف 

این در  نیز  تبریزی  کتاب ملکی  در  باره 
فرماید:  »خداوند می   نویسد:خود می ۀ  اسرارالصلو

و هو الذی ارسل الرّیاح بشراً بین یدی رحمته و  
)فرقان/ ماء طهورا  السماء  )اوست   (48انزلنا من 

آنکه فرستاد بادها را مژده پیشاپیش رحمتش را 
آ از  فرستادیم  فرو  پاك  و  و  پاك  آبی  سمان 

در و  میکننده(.  دیگر  من فرماید:  جای  وجعلنا 
)و ما    ( 30)انبیا/  الماء کلّ شیء حی افال یؤمنون؛ 

هر آب  داداز  قرار  زنده  را  ایمان  چیز  آیا  یم 
چنان که ذات اقدس حق هر  آورند؟(. پس همنمی

نعمت از  زنده  چیزی  آب  به  را  دنیائی  های 
به فضل و رحمت خود   گردانیده، همانگونه هم 

را به طاعات قرار داده است.    هاحیات و زندگی دل
و   برکت  و  رقت  و  آب  صفای  در  تفکر  و 

وپاکیزگی  هم  اش  در  و  با  امتزاج  آن  آمیختن 
چیزی و استعمال آن در پاکیزه  هرچیزی و در هر 

نموده،  آن  تطهیر  به  امر  خدا  که  آنچه  ساختن 
یک  واید زیادی است که با تأمل در هرمتضمن ف

خوا تو  نصیب  فوائدی  امور  این  گشت. از    هد 
معاهم در  که  است  سزاوار  خلق چنین  با  شرت 

با هر باشی که  آمیزد، چیزی که درمی چون آب 
کند؛ بدون اینکه هویت خود را از  حق او را ادا می

دست دهد و این سخن پیامبر )ص( را در نظر 
آب   مَثَل  خالص  مؤمنِ  »مَثَل  فرمود:  که  آوری 

برای است«. و جمیع طاعات و   عباداتت خالص 
چون آب که وقتی از آسمان فرود ا باشد و هم خد
آید، پاك و خالص بوده و طهور نامیده شده  می 

است، و چون اعضاء و جوارحت را با آب شستشو 
تقوی  سازی، قلبت را هم به  دهی و پاکیزه می می 

پاکیزه سازی« و  طاهر  یقین  تبریزی،   و  )ملکی 
 . (54، ص 1376

 آلودگی آب 
در کره ی زمین    آب منبعی ضروری برای حیات

و   شدن  آلوده  با  حیاتی  منبع  این  ولی  است. 
وجود  ی نادرست، مشکالت فراوانی را به استفاده 

به  آب  مدیریت  امروز  است.  رشد  آورده  علّت 
جمعیت و تولیدات کشاورزی و رشد صنعت با دو 

است:  مواجه  از    -  مشکل  بسیاری  در  آب 
در   -  های کره زمین منبعی کمیاب است.بخش 
به تنزّل است )هلپاپ ناطق، کیفیت آب روهمه م

آلودگی آب ممکن .  (75، ص  1381و هویسمان،
ای از مواد زائد یا های تصفیه است از طریق پساب

دارای تصفیه نامناسب و یا از طریق مواد مصرفی 
ها( و یا آور در کشاورزی )کودها و آفت کش زیان

  ها باشد که باعث مواد شیمیایی سمّی و دفع زباله 
هایی مثل وبا، تب حصبه و اسهال خونی  بیماری 

و  .  (66،  1378)فضالن،    شودمی  آب  آلودگی 
منابع آبی در دو قرن اخیر با پیشرفت صنعتی و  

ی سکوالریستی در  ی تفکر انسان مدارانهسیطره 
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بین  در حقوق  مقابل  در  بیشتر شد.  الملل  غرب 

نامه و توافق  آبیاری  کشتیرانی،  مورد  در  هایی 
دیگر تنظیم شده تا از تخریب منابع آبی    موارد

شود.  سال    کاسته  در  در   1966قواعدی  م. 
م. منشور آب اروپایی    1967هلسینکی و در سال  

م.  1997تصویب شد. حقوق منابع آب در سال  
در ایران در   به تصویب سازمان ملل متحد رسید.

بر    1335سال   که  شد  وضع  قوانین  اولین  ش. 
سبب خسارت به محیط  اساس آن، اقداماتی که  

شد.  زیست و منابع آبی بشود، جرم محسوب می
تصویب شد    1346قانون شکار و صید در سال  

کردن آب و  آن آلوده 12و  11که بر اساس ماده 
ها پیگرد قانونی داشته و مرتکب  تخریب چشمه

شود. در آن به جزای نقدی و جسمی محکوم می 
تری  ل قوانین کام 1374و شهریور  1370آذرماه 

ی قوانینی که در ایران و جهان با همه وضع شد.
منظور جلوگیری از تخریب محیط و منابع آبی  به

همچنان  تخریب  روند  است،  رسیده  تصویب  به 
ادامه دارد. گرچه قوانین کیفری ضروری است امّا 

محیطی که    زیسترسد ترویج اخالق  نظر می به
تمدن و  الهی  ادیان  در  بشری  ریشه  دارد،  های 

 تر است. ضروری 
 اخالق و آب 

ی حیاتی تمام امروزه بشر اذعان دارد که آب ماده
ی روی زمین است و مکانیسم  های زندهارگانیسم 

به و  آب  بدون  ممکن  حیات  شیرین  آب  ویژه 
نخواهد بود و عالوه بر قوانین حقوقی و کیفری، 
ضروری  محیطی  زیست  اخالق  اصول  رعایت 

جمله در اسالم همانطور    است. در ادیان الهی از
رابطه نوع  در  با  که  فرد  هر  منفی  یا  مثبت  ی 

خداوند و با خود و با همنوعان احکام و دستورات  
ی با مظاهر  شود، در نوع رابطهخالقی دیده می ا

 
 فََمن زادَ علی هذا فَقَد اَساء و تعدّی و ظَلَم« »  1

 شیءِ و ال یّضر مِن شیءالماء المغلّی ینفع مِن کلّ    2

 خَمِّر االنیۀ و اَوکُو االسیقۀ  3

دیده  زیادی  نواهی  و  اوامر  هم  طبیعت  زیستی 
شده  کریم از اسراف و تبذیر نهی   قرآن  در  شود.می 

اعراف 141)انعام/ اسراء/31/؛  موارد  27؛  از  یکی  که   )
دیدگاه   است.  آب  آن  نظافت  قرآنمهم  بر  تأکید  ی 

می نهی  روی  زیاده  از  امّا  باید است،  اعتدال  و  شود 
رعایت شود. در سیره پیامبر اسالم آمده است که فرد 

ی وضو گرفتن  اعرابی خدمت حضرت رسید و درباره
بار. وی  سه  بار،  سه  فرمود:  و حضرت  نمود  پرسش 

آب بریزیم   وضو  بار برای تر از سهسؤال کرد اگر بیش 
فرمود: »پس هرکس بیشتر   چطور؟ پیامبر )ص(

پس گناه و تعدی و ظلم کرده    از سه بار آب بریزد
این    .(196ص   ،1429)سیجباتی،    1است« بر 

اساس، از دیدگاه عالمان دینی حتی در طهارت 
بار آب ریختن بدعت و   از سه  و وضو هم بیش 

 ت.حرام اس
همه است،  با  شده  ذکر  آب  برای  که  ارزشی  ی 

درمقابل احادیثی در سخنان پیشوایان دین دیده 
میمی  نشان  که  درصد شود  هشتاد  دهد 

ها، ناشی از آب آلوده است و لذا چهارده بیماری 
قرن قبل پیامبر)ص( درمورد آب جوشانده شده  

سودمند  فرمود هرچیزی  برای  جوشیده  »آب   :
، ج  1405)کلینی،    2دارد« است و هیچ ضرری ن

ص  6 آن388،  برای  آلودگی  (.  باعث  آب  که 
مایه  همچنان  و  نشود  زیست  حیات محیط  ی 

فرمود:   را  »باشد،  آب  مشک  و  ظروف  درب 
)عمرالرباط، 3ببندید«  ص  1421  ؛  تلوّث   . ( 129، 

شده است؛  کردن آب در شریعت نهی یعنی آلوده
باع آب  آلودگی  روانی، ضررهای  ث  زیرا  جسمانی، 

بر  و    اقتصادی  است.  رسول اجتماعی  از  اساس  این 
نوشید در ظرف  خاتم روایت شده است: »وقتی آب می

ندمید اثبات شده  130همان، ص  )   «4آب  امروز   .»)
است که بازدم در آلودگی آب و غذا تأثیر نامطلوبی 

 اذا شرب احدکم فال یتنفس فی االناء   4



 

774 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
چنین در حدیث دیگری، به آلوده نکردن آب  دارد. هم

فرمود: »هیچ بول دستور  درتوسط  از شما  آب   یک 
کنید  راکدی که جریان ندارد و با آن شستشو می 

همین حدیث با بیان  .  (131)همان،    1ادرار نکند«
که عالوه  )ع( روایت شده است    دیگری از امام علی

بر رعایت اخالق در مورد آب، رعایت آداب اخالقی در  
مورد آبزیان ساکن در آب را هم باید موردتوجه قرار  

می  داد؛ زندگی  آب  در  و  »موجوداتی  ادرار  با  کنند، 
، 1)عاملی، بی تا، ج؛  2مدفوع در آب آنها را میازارید«

یعنی آبی    »ماء آسِن«و    »ماء آجِن«استفاده از  .  ( 45
چنین  زیاد راکد باشد و هم  مدتکه در یک مکان به

روی در نوشیدن آب در روایات نهی شده است زیاده
روی )ع( فرمود: »در نوشیدن آب زیاده  و لذا امام علی

،  1405)کلینی،  3نکنید که آن مایه هر بیماری است« 
(. و یا فرمود: »نوشیدن آب در ظرف طال و 382، 6ج

با توجه   (. 385)همان، ص    4نیست«  نقره شایسته
تعلیمات   و  دین  بزرگان  احادیث  در قرآنبه  ی، 

فارسی   ادب  و  عرفا  و  دانشمندان  سخنان 
اخالق نمونه  رعایت  و  حفاظت  در  فراوانی  های 

می  دیده  آب  مورد  در  محیطی  دزیست  ر شود. 
سهراب  اشعار  از  آن  نمونه  یک  به  فقط  اینجا 

در فرو ،  آب را گل نکنیم  شود:سپهری اشاره می
انگار می،  دست  در  کفتری  که  یا  آب،  خورد 

می بیشه  پر  سیرابی  دور  آبادی   شوید،ای  در  یا 

آب را گل نکنیم، شاید این    گردد.ای پر میکوزه 
دست درویشی  ،  رود پای سپیداری می،  آب روان
آب  شاید   در  برده  فرو  خشکیده  نان 

 (. 345،  1383)سپهری،

 گیری نتیجه 
آب در ادیان و اقوام گذشته مورد احترام وافر بوده  

دستورات  است.   آب  مورد  در  باستان  ایران  در 
المی  در دیدگاه اس  اخالقی زیادی وارد شده است.

و اجتماعی، به اخالق   عالوه بر اخالق الهی، فردی 
از دیدگاه  نیز توجه شده است.  زیست محیطی 

موجودات    قرآن همه  زندگی  و  حیات  مایه  آب 
و احادیث    قرآناست. اوامر و نواهی بسیاری در  

پیامبر و اهل بیت ایشان، در مورد محیط زیست 
گیاهی و آب وارد شده است. در عرفان و اشعار 

آب و تاثیر میت  ادیبان مسلمان ایرانی نیز، به اه
انسان سالمت  در  دیده  نمونه   آن  فراوانی  های 

فعالیت   شود.می  اثر  در  آب  انسان آلودگی  های 
آن  حفظ  برای  جهانی  مجامع  تا  شد  موجب 

مچنان روند  قوانین و مقرراتی وضع کنند، اما ه
و نیاز به تعالیم ادیان الهی    آلودگی آب ادامه دارد

می  رخ  اخ  نماید.بیشتر  دیدگاه  اسالم،   القیدر 
و اسراف و تبذیر در استفاده از   آلوده کردن آب

 آب نهی شده است.  
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 کریم قرآن تجربی نامعتبر بر بررسی انحاء الصاق علوم

 
 3مرتتی فاضلی  ،2سیدامین موسوی بیدلی، 1مقدمانصاریمجتبی 

 

 و حدیث دانشگاه میبد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه  قرآندکتری علوم  -1
 کریم.  قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآنکارشناس ارشد تفسیر و علوم  -2

 ( fazelimorteza100@yahoo.comل: )نویسنده مسئو  و حدیث دانشگاه میبد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه قرآندکتری علوم  -3
 

 چکیده: 
 این  در.  گیردبرمی   در  را  معنوی  و  مادی  حیات  هایساحت  همه  انسان،  برای  الهی  هدایت  پیام  عنوانبه   قرآن
  جز  و  آخرتی  و  دنیایی  حقوقی،  و  اخالقی  اجتماعی،  فردی،  معنوی،  و  مادی  زندگی  قلمروهای  تمام  جامع،  کتاب
.  است  الهی  تشریع   توجه  مورد  همه   نهایی،  سرمنزل  و  زندگی  برنامه   و   مسیر  تا  مبداشناسی  و  آفرینش  آغاز   از  آن،

  ذره  از  و  ملکوت  تا ملک  از و  جنان تا جنین از  کمال، به هاانسان  رسیدن  راستای  در قرآن معارف کرانبی  فتای
دارد. مقاله حاضر    نهفته  خود  در  را  انسان  تربیت  و  هدایت  لوازم  همه  کالم،  یک  در  و  گیردمی   فرا  را  کهکشان  تا

 قرآنآیات علمی در    تطبیقی ابتدا به مباحثی چون »مفهوم علم، اقسام علوم، طیف  -تحلیلی   -با روش توصیفی 
شود و در ادامه به الصاق علوم کریم« پرداخته می   قرآنهای مهم در مورد وجود علوم تجربی در  کریم، دیدگاه

های مصنوعی )ماهواره  کنیم: »ماه پردازیم و از باب نمونه به موارد ذیل اشاره می کریم می   قرآنتجربی نامعتبر به  
مثبت  و  منفی  الکتریسته  بارهای  میکروب،  مالئکه،  هواپیماهای جنگی،  اتم،  بمب  فتایی(،  علوم  و  و صنعت 

 ت دیگر«. اریم، سفر به سیارک قرآن)الکترون و پروتون( در  
 

 کریم.  قرآنواژگان کلیدی: مصادیق معتبر، نامعتبر، علوم تجربی، 
 

 مقدّمه
  با   تجلی  تشابه  به  عنایت  با  حقیقت   این  راز

  خداست   تجلی  قرآن.  شودمی   روشن  کننده تجلی
  عصر   هر  در  آدمی  ناپذیرزوال  فطرت  آن  مخاطب  و
  در   قرآن  های پیام  روی،بدین   نژاد،  و  نسل  و

  و   مکانی  فرا  زمانی،  فرا  ژرف،  محتوایی  بردارنده
 قرن  چند  در  دیگر،  سوی   از.  هستند   شمول  جهان
  در  تجربی  علوم  چشمگیر  رشد  پی  در  و  اخیر

  و   آسمانی  های کتاب   با  معارضه  ترینبیش   غرب،
  با .  است   گرفته  صورت  «علم»  نام  به  دینی  متون

 از  علوم،  گوناگون  های بخش  به  التفات
  داروین  شناسیزیست  و  کوپرنیک  اخترشناسی

  که  بوده  این  بر  ادعا  فروید،  شناسیروان  تا  گرفته، 
 های آموزه  از  بعضی   علمی،  اکتشافات  برخی

  دست   ـ  یا  و  ابطال  را  آسمانی  های کتاب   بنیادین

  که   شد  موجب  ادعا  این  و  کنندمی   تضعیف  ـ  کم
  و   علم  های حوزه  کامل  جداکردن  به  جمعی
 نظریات:  مانند  آورند  روی   آسمانی  های کتاب
  و   ها،پوزیتیویست  و  هااگزیستالیست  کانت،

 متون  های گزاره  تاویل  و  توجه  به  دیگر  ای عده 
 اعتباری بی   از  وسیله،بدین   تا  پرداختند  دینی
  جلوگیری   متدینان  سرخوردگی  و  آن  قطعی
 کشف  و  شدن  نزدیک  برای   ای وسیله  تفسیر  .کنند 
  شرط   و  است  آن   فهم  و  قرآن  مدلوالت  و  معانی

  ایگونه به   که  است  آن  ،قرآن  به  سخنی  انتساب
  استناد   نحوه  و  شود   کشف  قرآن  متن  از  روشمند

 به  اگرچه  قرآن  زیرا  شود؛  داده  نشان  متن  به  آن
 حال،عین   در  اما   شده،   نازل   مردم  فهم   هدف
  و   شیوایی  و  بالغت  و  فصاحت  نهایت   در  کتابی

  اشاره،   تشبیه،  تمثیل،   استعاره،  کنایه،  از  مشحون
 فرایند  اقتضای   به   نیز  و  است  ادبی  بدایع  و  رمز
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  عصر   اسالمی  جامعه  گیری شکل  و  اسالم  نهضت
 و  شده  نازل(  سلّم  و   آله  و  علیه  اهلل  صلی)  پیامبر

  نزول  فضاهای   از   بعدی   های نسل  مستلزم  آن  فهم
  متن   ناپیوسته  و  پیوسته   قراین  از   آگاهی  و  آیات
 . باشد می قرآن

 . مفهوم علم:1
 . مفهوم لغوی علم:1-1

واژه علم »علم«  ریشه  از  که  است  عربی  ای 
معانی  نای آموزش، مشتق شده و در لغت به معبه

است   آمده  دریافت  و  دانش  و  معرفت  یقین، 
علم(. ابن فارسی    ماده  ذیل  ش،  1345  )دهخدا،

»علم:  ین بیان کرده است:  چنعلم در لغت را این
العین و اللّام و المیم اصل صحیح واحد یدّل علی  

غیره«  عن  به  یتمیِز  بالشّیء   فارس،  )ابن  اثر 
کریم در برخی   قرآن(. در  663  ص  ش،  1387

دست وسیله استدالل عقلی به چه که بهموارد آن
آیه   جمله  از  است،  برده  نام  »علم«  است  آمده 

أَلَم تَرَوا أَنَّ اهللَ سَخَّرَ لَکُم ما فی السَّمواتِ  ﴿ شریفه:  
ظاهر نِعَمَهُ  عَلَیکُم  أَسبَغَ  وَ  االرضِ  فی  ما   و  ۀًو 

لمٍ وَ ع  بِغَیر  اهللِ  فی  یُجادِلُ  مَن  النَّاسِ  مِنَ  وَ  باطِنَۀً
(. »برخی از  20  /ن)لقما  ﴾ال هدٍی و ال کتابٍ مُنیر 

بی و  مردم  جهل  روی  از  روشن  کتاب  از  خبر 
  کنند«. گمراهی در دین خدای متعال مجادله می 

نوع   این کلمه در مورد هر  عامیانه،  در اصطالح 
محیط و مسائل پیرامون  آگاهی که فرد در مورد  

می  کسب  می خود  اطالق  بنابراین، کند،  گردد. 
ر باشد، او تهرچه میزان آگاهی و معلومات او بیش

عالم میرا  حصر  تر  از  را  علم  برخی  دانند. 
ه، دارای دو معنای متفاوت معنایی بیرون آوردتک

اند عدم تمایز میان این دو معنا اند و گفته دانسته
مغا و  اشتباهات  پیدایش  بزرگ  موجب  لطاتی 

به  علم  یکی  شد:  علومخواهد  که  معنای  تجربی 
دانستنی  به  میمنحصراً  اطالق  از   شودهایی  که 

دست آمده باشند.  طریق تجربه مستقیم حسی به 
گیرد، بلکه  جا، در برابر جهل قرار نمیعلم در این

دانستنی  همه  برابر  می در  قرار  که  هایی  گیرد 
برنمی حسی  آزمون  از  اخالق مستقیماً  خیزند. 

خوبی بدی )دانش  و  )دانش ها  متافزیک،  ها(، 
عرفان )تجارب  احکام و عوارض هستی مطلق(،  

)ابزار هدایت فکری(،  درونی و شخصی(، منطق 
و بالغت،  اصول،  و    فقه،  علم  از  بیرون  همه   ...

میبه قرار  آن  دوم  این گمعنای  به  همه  و  یرند 
غیرعلمی واژه  معنا،  تلفظ    Scienceاند.  )با 

سیانس( در انگلیسی و فرانسه، معادل این معنای 
هستند. هم  علم  علم،  دوم  معنای  مطلق اما  ان 

برابر  در  که  است  دانستن  و  معرفت  یعنی  علم، 
نظر  ها، صرف انستن قرار دارد. به همه دانستنیند

آن نوع  می از  علم  اینها،  مطابق  معنا،  گویند. 
دستور مذهب،  فقه،  ریاضیات،  زبان،    اخالق، 

علمزیست همه  نجوم،  و  هرکسی  شناسی  و  اند 
آن از  رشته  چند  یا  عالم  یک  بداند،  را  ها 

معنا، علم در  شود. در ایندانسته می   )دانشمند(
می  قرار  جهل  واژه  برابر  در   Knowledgeگیرد. 

در فرانسه، معادل این    Connaissanceانگلیسی و  
 مدخل ذیل م،2009 معنای علم هستند )کابلی،

مفهوم لغوی واژه    (.3  ص  ،1375  سروش،  علم؛
علم و مشتقات آن، معرفت و دانش است؛ که در  

نادانی و جهل قرار دارد. علم یعنی هرچیز   مقابل 
صور  حصول  یا  مطلق  ادراك  معلوم.  و  دانسته 

که نفس معلوم باشد، که  اشیاء نزد عقل، چه آن
واسطه، معلوم باشد که  علم حضوری است و یا به

علم حصولی است. یقینی باشد یا وهمی و شکی، 
  مدخل ش، 1381 علم به کُنه یا به وجه )معین،

 علم(.
 . مفهوم اصطالحی علم: 1-2

به  را  علم  آیه  این  تفسیر  در  طباطبایی  عالمه 
می  و  است  کرده  تفسیر  عقلی  »و گوید:  حجت 

بان   تلوَّح  الکتاب  و  الهدی  و  العلم  بین  المقابله 
عقلیه« حجه  من  مکتسب  هو  ما  بالعلم    المراد 

  فی   المیزان»  محمدحسین،   سید  )طباطبایی،
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)و    .(229  ص  ، 16ج  ،1372  ، «قرآنال  تفسیر
بین علم و هدی ومقابله  انداخته،    ای که  کتاب 

این به  داد  آن حجتاشاره  علم  از  مراد  های  که 
به اکتساب  و  تحصیل  با  که  است  دست عقلی 

علم در اصطالح معانی مختلفی دارد که    آید(.می 
اشارات   خود  مقصود  شدن  روشن  برای  ما 

آن به  می مختصری  یقینی  1  کنیم: ها  اعتقاد  ـ 
مرکب،    مطابق و  بسیط  جهل  برابر  در  واقع،  با 

باشد.  واحدی  قضیه  در  مجموعه  2  هرچند  ـ 
آن بین  مناسبتی  که  گرفته  قضایایی  نظر  در  ها 

شود، هرچند قضایای شخصی و خاص باشد و به  
این معنی است که علم تاریخ )دانستن حوادث  
بیوگرافی   و  رجال،  علم  تاریخی(،  خاص 

می شخصیت  نامیده  »علم«  هم  ـ 3  شود.ها 
برای  خاصی  محور  که  کلی  قضایای  مجموعه 

ها قابل صدق و  ها، لحاظ شده و هرکدام از آنآن
می  متعدد  مصادیق  و  موارد  بر  باشد،  انطباق 

به   باشد؛  قراردادی  و  اعتباری  قضایای  هرچند 
معنا علوم غیرحقیقی و قراردادی مانند لغت  این

می  خوانده  علم  هم  زبان  دستور  ـ 4  شود.و 
عه قضایای کلی حقیقی )غیرقراردادی( که مجمو

علوم   اصطالح  این،  و  باشد  خاصی  محور  دارای 
نظری و عملی، از جمله الهیات و مابعدالطبیعه را  

مجموعه قضایای حقیقی که از راه    -5 دربرگیرد.
همان   این  و  باشد  اثبات  قابل  حسی  تجربه 

  است   ها )مکتبیاصطالحی است که پوزیتویست
  بنیاد (  م  1798  - 1857)  کنت  آگوست  توسط  که

  بود   هیوم  حس  اصالت  در  او  ریشه  و  شده  نهاده
  حسی   تجربه  به   محدود  را،  بشر   معرفت   که
بهمی  میداند(  عکار  آن،  براساس  و  و  برند  لوم 

نمی علم  را  غیرتجربی  این  معارف  شمارند؛ 
اصطالح امروزه در سطح جهان رواج یافته و طبق 

  دهند )مصباح فلسفه قرار می، علم را در مقابل  آن
کار  به   (. 64-63  صص  ، 1ج  ش،  1388  یزدی،

ها مبتنی  بردن این اصطالح از طرف پوزیتویست

معرفت  دایره  که  است  ایشان  خاص  دیدگاه  بر 
یقینی و شناخت و اقعی انسان را، محدود به امور 

اندیشیدن، در  حسی و تجربی می  لذا  پندارند و 
بی و  لغو  را  طبیعت  می ح ماورای  دانند  اصل 

ـ در اسالم »علم« معنای  6  (.64  ص  ،1ج  )همان،
دیگری هم آمده است: علم نوری است مقتبس  
از مشکات نبوت در دل بنده مومن که بدان راه  

  کار خدا، یا به حکم خدا )معین، یابد به خدا، یا به 
این    علم(.  مدخل  ش،   1381 در  علم  از  مراد 

می  پنجم  معنای  علنوشتار  یعنی  قابل  باشد.  وم 
تجربه حسی که با شیوه آزمایش و خطا درستی 

ها و قوانین حاکم بر طبیعت را یا نادرستی نظریه
می  ظاهری  بررسی  علوم  حقیقت  در  و  کند 

 هستند. 
 . اقسام علوم:2

به واقع»علم«  نوع  هر  آن،  قدیم  و معنای  بینی 
از راهجهان ی گوناگون )تجربه،  هاشناسی را که 

به  تفکر(  می وحی،  می دست  شامل  از   شود،آید 
رو در قدیم »علم«، مشتمل بر معارف حسی،  این

ولی  اجتماعی،   بود،  هم  حقوقی  و  اخالقی 
توضیح  همان علم  اصطالحی  معنای  طور که در 

دادیم، این کلمه معنای جدیدی پیدا کرده و آن 
براساس  طبیعت  قوانین  درك  از  است  عبارت 

ح، یک تجربه و مشاهده حسی. پس این اصطال
معنای قدیمی حکمت یا فلسفه سیر طوالنی را از  

معنای عام، تا علم تجربی خاص کنونی پیموده  به
 (. 153 ص ش،  1386 اصفهانی، است )رضایی

 . اقسام علوم در عصر جدید:2-1
اندازه   -الف موضوع  با  که  ریاضی  گیری علوم 

علوم    -ب  مقادیر اعداد و اشکال سر و کار دارد.
شیمی و طبیعی( که از خواص  طبیعی )فیزیک،  

بحث   حیات  به  مربوط  کیفیات  و  ماده  کلی 
بهمی  تجربه  و  مشاهده  براساس  )و  دست  کند 
انسان    -ج  آید(.می  آن  موضوع  که  اخالق  علوم 

است و شامل علم اخالق خاص، علوم اجتماعی و  
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)سیاسی،  است  تاریخی    صص   ش،  1336  علوم 

ت ندی مباحث الهیابدر این تقسیم   (.257-258
 در تقسیم علوم جای نگرفته است. 

 . اقسام علوم براساس روش و سیاق:2-2
بندی، علوم به چهار گروه منقسم  در این تقسیم

علوم تجربی: شامل دو قسم است:   -الف شود:می 
شیمی،  فیزیک،  مانند  طبیعی  علوم  اول؛ 

...زیست و  مانند    شناسی  انسانی،  علوم  دوم؛   .
روش این علوم، براساس ...    شناسی، اقتصادجامعه

است. تجربه حسی  و  عقلی:    -ب   مشاهده  علوم 
این نیز شامل دو قسم است: اول؛ علوم منطق و  

 ریاضیات. دوم؛ علم راجع به واقع، یعنی فلسفه. 
 علوم نقلی: مانند علم تاریخ، لغت و ... .  -ج
به  -د علم حضوری،  با  که  شهودی:  دست  علوم 

علومی  مانند  )آید؛  پیامبران  این  م  عرفا.  و  ع( 
کطبقه  که  املبندی  است  علوم  تقسیم  ترین 

  1381  اصفهانی،   تاکنون ارائه شده است )رضایی
 (. 35-34 صص ،1ج ش،
 کریم:  قرآن. طیف آیات علمی در 3

در   آیانی  علمی،  هستن  قرآنآیات  که    د کریم 
پدیده  و  هستی  مسائل  به  مکرر  های اشارات 

دانس باید  اما  دارند.  که  طبیعی  کتاب   قرآنت 
انسان برای  تمامی هدایت  حاوی  و  هاست 

ه بشر در حوزه ایمان و عمل به چیزهایی است ک 
ها، دعوت مردم  ها نیاز دارد. یکی از این اهرمآن

ن پیرامون خویش است. به تفکر و تعمق در درو
به آیات  پیاین  و عظمت منظور  قدرت  به  بردن 

خالق   برابر  در  انسان  کرنش  و  خضوع  و  الهی 
کریم   قرآننازل شده است. صدها آیه در  هستی  

یا به و  مستقیم  علوم    صورت  به  غیرمستقیم 
شناسی اشاره دارد. درباره تعداد طبیعی و هستی 

این آیات بین مفسران اختالف است. برخی تعداد 
ی هزار آیه یا بیشتر و کمتر  آیه، برخ  800آن را  
)رفیعی گفته    (. 32  ص  ش،  1386  محمدی،  اند 

از   مفسر  بینش  و  برداشت  نوع  به  اختالف  این 

با  مربوط می   قرآنآیات   از مفسران  شود. برخی 
آیهکوچک مناسبتی  رشته ترین  به  را  از  ای  ای 

الفضل مرسی    ابی   اند. مثالً ابنعلوم مربوط کرده
آیاتش    قرآنق(،    570)متولد   به  استناد  با  را 

جدل،   طب،  علم  جبر،  دارای  هندسه،  هیئت، 
 داند و برای علم طبهای دیگر میو دانش مقابله  

وَ کَانَ بَینَ ذالِکَ ﴿زند. آیه شریفه:  دو آیه مثال می 
آیه  67)فرقان/    ﴾قَواماً و  أَلوانُهُ  ﴿(  مُختَلِفٌ  شَرَابٌ 

(؛ که آیه اول حفظ 69)نحل/    ﴾فیهِ شِفَاءٌ لَّلنَّاسِ
بیان   را  آن  قدرت  استحکام  و  بدن  نظام صحت 

اعتدامی  با  که  دوم کند  آیه  و  است  مزاج  ل 
نماید چگونگی سالمت بعد از بیماری را بیان می 

  (.145- 144  صص  ،3ج  ش،  1381  )ذهبی،
 قرآنغزالی نیز از کسانی است که معتقد است در  

هفتاد و هفت هزار و دویست علم وجود دارد، زیرا  
برای هر کلمه علمی است و این علوم چهار برابر  

ر و باطن و حد و  ای ظاهشود؛ چون هر کلمهمی 
)غزالی، دارد    (. 289  ص  ،4ج   ق،  1402  مطلع 

فی   العلمیه  »االشارات  کتاب  در  ابراهیم  حافظ 
علمی    قرآنال آیات  چهار    قرآنالکریم«،  به  را 

کند و برای هر دسته نیز فروع  دسته تقسیم می 
فیزیولوژی، می  آیات  طبیعی،  علوم  آیات  آورد: 

و   انسانی  و  اجتماعی  علوم  علوم  آیات  آیات 
تصوری و ذهنی و مثالً علوم فیزیولوژی را به علوم 

بیماری تشر اعضاء، امراض و  ها، علم یح، وظایف 
نباتات تقسیم میحیوان   کند )رفیعی، شناسی و 
روشن است که این ادعا و   (.32  ص   ش،  1386
دی تقسیم  و  برداشت  درباره  از  بندی  مفسر  دگاه 

یم بر تمام کر  قرآنطور حتم  کریم است و به  قرآن
علوم بشری با تمام جزئیات داللت ندارد و اصواًل 

این برای    طرح  عظمتی  محسوب    قرآنمطلب 
 ص  ،1ج  ش،  1379  محمدی،  شود )رفیعینمی
119 .) 
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های مهم در مورد وجود علوم تجربی  . دیدگاه4

 کریم:   قرآندر 
وجود دارد.    قرآنسه دیدگاه درباره علمی بودن  

معتقدند که تمام علوم گروهی افراطی هستند که  
دارد. گروهی دیگر   قرآنبشری در   کریم وجود 

کنند  کریم انکار می   قرآنوجود علوم تجربی را در  
 رو هستند. و گروه دیگر میانه

در  4-1 بشری  علوم  همه  وجود  اول:  دیدگاه   .
 قرآن 

از   پاسداری  برای  دیدگاه،  این  ،  قرآنحامیان 
آیات وحیتالش می نقلی،  با دالیل  بر    کنند  را 

دستاوردهای علوم تجربی منطبق کنند. ابوحامد  
ال جواهر  و  العلوم  احیاء  کتاب  در  ، قرآنغزالی 
و   قرآنطنطاوی جوهری در الجواهر فی تفسیرال

آن معتقدند.  دیدگاه  این  به  سرسختانه  ها  ... 
انگ بی  با  به محابا  را  الهی  آیات  دفاع  یزه 

دانشمندان و  زنند.  های علمی پیوند می پیشرفت 
ها را نادرست  بین اسالمی، روش آنمفسران واقع

نکومی  در  آنان  نظیر  دانند.  اشخاصی  هش 
که در دلیل آناند: »وی بهطنطاوی چنین گفته 

زیست، علوم غربی، تازه به مصر  ای که می زمانه 
مسلمانان  افکار  بر  اروپایی  فرهنگ  و  یافته  راه 

او به گمان  سیطره پیدا کرد  برای ه بود و  خود، 
برابر فرهنگ  آن از فریفتگی در  را  که مسلمانان 

بسیار  خویش  تفسیری  اثر  در  بازدارد،  غرب 
 قرآنکوشید تا بسیاری از مسائل علمی را با آیات  

 (. 227- 226 صص یزدی، تطبیق دهد« )مصباح 
دوم:  4-2 دیدگاه  تجربی    قرآن.  علوم  کتاب 

 نیست: 
فقط کتاب    قرآنپیروان این دیدگاه معتقدند که  

علوم   مسائل  بیان  برای  و  است  دین  و  هدایت 
ابواسحاق   متقدمین،  از  است.  نیامده  تجربی 
الشاطی   بنت  عایشه  متأخرین،  از  و  شابطی 
طرفداران چنین دیدگاهی هستند. بنت الشاطی  

را   قرآنگوید: »برخی در عصر حاضر آیاتی از می 

قانون   اتم،  اکتشاف  با موضوعاتی چون  متناسب 
هندسه و ... تأویل و   گردش زمین، قوانینجاذبه،  

اند که نه در عصر بعثت و صدر اسالم تفسیر کرده
ن بوده  به اندیشه هیچ عربی خطور کرده و نه چنا

از صحابه، شمه  از آناست که کسی  را هایی  ها 
از   و  باشد«    قرآندریافته  کرده  برداشت 

 (. .93-92 صص  ش، 1376 )عبدالرحمن،
 :قرآنتدال . دیدگاه سوم: اع4-3

وجود    قرآندر این دیدگاه، علوم بشری در ظواهر  
اصلی   هدف  و  هدایت  قرآنندارد  و نیز  گری 

از  است؛  الهی  مطلوب  کمال  به  انسان  رساندن 
دیگر،   دعوت   قرآنطرف  علم  و  تفکر  به  کریم 

اشاره  کند؛چنان می  علمی  مطالب  برخی  به  که 
کند که بیانگر وجود علوم تجربی در عرضی می 

)رضایی  قرآن   صص   ش،  1386  اصفهانی،  است 
38-39 .) 

 کریم:  قرآن. الصاق علوم تجربی نامعتبر به  5
در فصل گذشته به بحث و بررسی در مورد وجود 

چنین  کریم اشاره شد و هم  قرآنعلوم تجربی در  
پیش کشیده  هم  بحث  و   این  مفسرین  که  شد 

به چند گروه تقسیم می  شوند که  علمای شیعه 
 قرآندر    آنان مخالف تجربی بودن علومگروهی از  

میانه  نظر  برخی  و  علوم هستند  که  دارند  ای 
در   افراطی   قرآنتجربی  گروهی  اما  دارد  وجود 

هستند و معتقدند که تمام علوم تجربی جهان در 
بیان شده و با تفسیراتی غیرعقالنی برخی    قرآن

اند که گاهاً  نسبیت داده  قرآناین علوم را به    از
شود. کریم می   قرآنسخر آیات شریفه  ب تمموج

ای که و مقایسه   های پیشین که ارائه شد در بحث 
و علوم تجربی نوین گردید آیات   قرآنبین آیات  

به آن علوم تجربی    کامالً  قرآن منطقی و واضح 
از مفسرین و علمای   اما برخی  بود.  اشاره کرده 

  قرآن متعصب سعی در القای این مطلب دارند که  
اش تفسیری   تجربی است که هر آیهالًکتابی کام



 

781 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
پی دارد که به برخی این علوم تجربی  تجربی در

 کنیم. و آیات اشاره می 
های مصنوعی )ماهواره و صنعت و علوم  . ماه5-1

 فتایی(:
وَ إذا وَقَعَ القَولَ عَلَیهِم، أَخرَجنا  ﴿قال اهلل تعالی:  

تُکَلَّمُهُم اأَلرضِ  مِنَ  دَابَّهً  »و 82)نمل/  ﴾لَهُم   )
بههنگامی  کافران(  )عذاب  وعده  وقوع که 

ای از زمین برانگیزیم که با آنان بپیوندند، جنبنده 
بعضی از افراد این آیه را در مورد   سخن گوید«. 

اند. عبدالرزاق قمرهای مصنوعی )ماهواره( دانسته
می  همان  نوفل  )جنبنده(  دابه  »این  گوید: 

زمین   از  که  است  مصنوعی  خارج  قمرهای 
شود« شود و از آن سخنان الحادآمیز گفته می می 

به    (.216-212  صص   ق،  1393  )نوفل، باتوجه 
معنای موجود زنده است و این  که لغت دابه بهاین

اصطالحی آیه، سازگاری  تفسیر با معنای لغوی و  
به  و  نشانهندارد  مورد  در  آیه  قیامت  عالوه  های 

تفسیر   نوع  این  باست؛  آیات، تحمیل   قرآنر  از 
می  بدین محسوب  تفسیر  شود.  که  جهت 

الهی مجمع عذاب  آمدن  مورد  در  را  آیه  البیان، 
دانسته است. از طرف دیگر، روایات متعددی در 

»دابه«  از   مورد  یکی  منظور  که  شده  وارد 
، تکلیف  های قیامت است که در آن هنگامنشانه 

نمی قبول  توبه  و  )طبرسی،برداشته   تا،بی   شود 
نمونه    (.235-232  صص  ،7ج تفسیر  صاحب 

معنای جنبنده اعم از انسان و گوید: »دابه بهمی 
طور سربسته از آن  به  قرآن... و    انسان استغیر

تنها   بوده،  ابهام  و  اجمال  بنابر  گویی  گذشته، 
ذکر آن  برای  که  با    وصفی  که  است  این  کرده 

می  سخن  بی مردم  افراد  اجماالً گوید  را   ایمان 
روایات اسالمی و سخنان  مشخص کند، ولی در  

مفسران دو تفسیر در مورد آن وارد شده است:  
گروهی آن را یک موجود جاندار و جنبنده    -الف

غی از  عجیب  غیرعادی  شکلی  با  انسان  ر جنس 
از اند که در آخرالزمان، ظاهر می دانسته و  شود 

جمعی دیگر به   -گوید. بکفر و ایمان سخن می 
ر  از  انسان  وایات  پیروی  یک  را  او  متعدد، 

دانند که افشاگر است و در روایات  العاده میفوق
تطبیق   )ع(  امیرالمومنین  شخص  بر  متعددی 

)مکارم   ، 15ج   ش،  1374  شیرازی،  شده است« 
 (. 552 ص
 . بمب اتم و هواپیماهای جنگی:5-2

تعالی:   اهلل  فَالعاصِفاتِ  ﴿قال  عُرفاَ  المُرسالتِ  وَ 
»قسم به رسوالنی که از  (.  2و1)مرسالت/    ﴾عَصفاً

اند، پی هم )بر خیر و سعادت خلق( فرستاده شده 
سرعت تندباد، به انجام  نی که به قسم به فرشتگا 

شتابند و قسم به آنان که )وحی و  حکم حق می
سید    دهند«.رع الهی( را در جهان نیکو نشر میش

ال ظالل  فی  کتاب  در  می قرآنقطب  گوید: ، 
هواپی به  آیات  این  که  »تفسیر  جنگی  ماهای 

بمب به های همراه  می شان  در  سرعت  و  روند 
شهرها  میدان ساکنان  و  اهالی  بر  و  جنگ  های 

هایی برای دعوت، یا خبر دادن )طبق نظر اعالمیه
می خود(  رعب  دولت  و  ترس  ایجاد  با  و  ریزند 

پراکنده می جمعیت را  تفسیر  ها  یک   ... و  کنند 
قسم   پنج  به  خداوند  چن  است  از انحرافی 

خورد که کامالً غامض است  مخلوقاتش، قسم می 
ها مناسب قسم، برای عالم غیبی است و و همین

قول   چند  آیات  این  تفسیر  در  گذشتگان  حتی 
گفته  بعضی  که  است،  دارند  منظور  بادها  اند، 

گفته  بعضی  بعضی  و  است  مالئکه  منظور  اند، 
،  6ش، ج  1386اند« )شاذلی،  تفصیل قائل شده

مورد آیات شریفه سوره معارج:    و در  (.379ص  
الجِبالُ  ﴿ تَکُونُ  وَ  کَالمُهلِ  السَّماءُ  تَکُونُ  یَومَ 

گویند: »منظور  (، می 18-8)معارج/    ﴾...  کَالعِهنِ
های قابل انفجار روزی است که هواپیماها و بمب

می  کوه ظاهر  فروپاشی  منظور  و  با  شود  ها، 
بمب  که  دینامیت،  است  هیدروژنی  و  اتم  های 

کوه   داًجدی و همه  ها، ها، ساختمان اختراع شده 
درختان، انسان، حیوانات و گیاهان را مانند ذرات 
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میالدی در بعضی 1945کند که در سال  هوا می 

صورت  دوم،  جهانی  جنگ  در  ژاپن،  شهرهای 
گرفت و این روزی است که افراد از مادر و پدر  

این در حالی است   کنند« )همان(.خود فرار می
ان هر  یک  که  را  معارج  سوره  اگر  سالمی،  سان 

مطالعه سطحی کند، پی خواهد برد که این آیات  
در مورد روز قیامت است که خداوند وعده آن را 

ها داده است. و تطبیق آن بر بمب اتم و  به انسان
به  هم  آن  تفسیر هیدروژن  یک  قطعی،  صورت 

است که    قرآننادرست است زیرا نوعی تحمیل بر  
 یست. منطقی و عقلی ن 

 . مالئکه و میکروب:5-3
الحَمدُ هللِ فاطِرِ السَّماواتِ ﴿در تفسیر آیه شریفه:  

وَ اأَلرضِ جاعِلِ المَالئِکهِ رُسُالً أولِی أَجنِحَهٍ مَثنی  
(  1)فاطر/    ﴾وَ ثُالثَ وَ رُباعَ یَزِیدُ فِی الخَلقِ ما یَشاءُ

ها و  »سپاس خدایی راست که آفریننده آسمان
فرشت و  است  پیامبران زمین  رسوالن  را  گان 

خویش گردانید و دارای دو، سه و چهار بال و پَر  
آفرینش  در  بخواهد  هرچه  او  داد.  قرار  )قدرت( 
و   لغوی  معنای  برخالف  بعضی  بیفزاید«. 

گویند:  گونه می توجه به تفسیر این آیه، اینبدون
میکروب عالم »پس  این  در  خدا  رسوالن  از  ها 

را مالئکه بنامیم. بعضی  ها  هستند و جایز است آن 
کنند و بدن  ها )مالئکه( امراض ایجاد میمیکروب

نمی پاشیده  هم  از  با مردگان،  مگر  شود، 
اگر  میکروب  ... و  می   حورها  ماده  و جزء  شود 

متحد با جسم، پس بعید نیست که خروج روح  
به  میکروبانسان،  همین  وسیله  بر  و  باشد  ها 
وَ لَو تَری ﴿:  شود کهای دیگر حمل می مطلب آیه

إِذِ الظَّالِمونَ فِی غَمَراتِ المَوتِ وَ المَالئِکَهُ باسِطُوا 
( »اگر ببینی  94)انعام/  ﴾أَیدِیهِم أَخرِجُوا أَنفُسَکُمُ

مراحل سخت  در  ستمکار،  افراد  که  را  هنگامی 
آن روح  قبض  برای  مالئکه  و  هستند  ها، مرگ 

د«.  در کنیدست برآورند و )گویند( جان از بدن به
در  انسان،  جسم  غمرات،  و  مرگ  موقع  چون 

موقع از هم پاشیدن  شدیدترین حالت است و آن
دس و  است  از  بدن  کنایه  مالئکه،  گشادن  ت 

کنند و گونه می هایی است که با بدن آنمیکروب
یه یک شریفه سوره فاطر  هاست. و آزبان حال آن

کند، ممکن  های فرشتگان را ذکر می هم که بال 
می بر  بعضی کروباست  زیرا  شود،  تطبیق  ها 

ها مانند میکروب وبا، دارای شاخ و برگ  میکروب
اصفهانی،   )رضایی  صص    1386هستند  ش، 

گونه تفاسیر و نسبت دادن علوم این   (.436-437
اشاره   قرآنربی که در  تج آن  به  نشده کریم  ای 

شود انسان از حقایق دور گردد و  است، باعث می 
مادی   تفسیر  سمت  حوزه به  وارد  و  کشیده 

 مادیات و اصالت حس شود. 
. بارهای الکتریسته منفی و مثبت )الکترون  5-4

 کریم:  قرآنو پروتون( در 
هُوَ الَّذی  ﴿ فرماید:  خداوند متعال در آیه شریفه می 

زَوجَها  مِنها  جَعَلَ  وَ  واحِدَهٍ  نَفسٍ  مِن  خَلَقَکُم 
حَمَلَت   تَغَشَّها  فَلَمَّا  إِلَیها  خَفیفاًلِیَسکُنَ    ﴾ حَمالً 

( »اوست خدایی که همه شما را از 189)اعراف/  
یک تن آفرید و از او نیز جفتش را مقرر داشت، 
تا به او انس و آرام گیرد؛ پس چون با او خلوت 

بدالرزاق ع  )نزدیکی( کرد باری سبک برداشت«.
ها همان  گوید: »آیا ایننوفل در ذیل این آیه می

یستند که مثبت و منفی  ها نها و الکترونپروتون
بین   جنس  زوجیت  واحد  نفس  یعنی  هستند؟ 
مثبت و منفی«. بر همین مطلب آیه اول سوره 

یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُم مِن ﴿نساء:  
سوره    89و آیه    ﴾نَفسٍ واحِدهٍ وَ خَلَقَ مِنها زَوجَها

را حمل   ﴾ واحِدَهٍهُوَ الَّذی أَنشَأَکُم مِن نَفسٍ ﴿انعام:  
اند گوید: »دانشمندان گفته کند. و سپس می می 

منفی   و  مثبت  بار  و  که،  الکترون  و  پروتون  در 
آن می مساوات  موجب  باقی  ها  اتم  هر  تا  شود، 

ود و  بماند و توازن، تعادل و سکون آن حفظ ش
ها موجب نابودی هر اختالف کوچکی، در بار آن

 189در آیه    قرآنشود و این حقیقت را،  اتم می



 

783 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
است که سبب سکون   داشته  بیان  اعراف  سوره 
نفس را زوج او قرار داده است و این همان است 

گوید« در مورد بار پروتون و الکترون میکه علم  
صص    1393)نوفل،   رضایی    (.158-156ش، 

تجربی  و  علمی  تفسیر  این  بررسی  در  اصفهانی 
نوفل  گوید: »عبدالرزاق  کریم می   قرآننامعتبر از  
می  الکترون،  کند  فکر  و  پروتون  و  اتم  که 

درحالیکوچک است  ذره  در  ترین  امروزه  که 
فیزیک، ثابت شده که خود الکترون و پروتون از 

اند. و این  نام کوراك تشکیل شده ذرات دیگری، به
با نظریات اثبات    قرآنیک نمونه از تفسیر آیات  

)غیرقطعی(   تفسیر   قرآننشده  این  در  است. 
آیه )نفس و زوج( و معنای لغوی  مراعات الفاظ  

ها نشده و نوعی تفسیر به رأی صورت گرفته  آن
نظریات   نقلی،  یا  عقلی  قرینه  بدون  زیرا  است، 

او   ت. تطبیق و تحمیل کرده اس  قرآنعلمی را بر  
ها  فرماید: جعل من توجه نکرده که آیه شریفه، می 

درحالی آفرید(  را  زوجش  او  از )از  الکترون  که 
وجود نیامده است« )رضایی اصفهانی،  پروتون به

 (. 439 -438ش، صص  1386
 . سفر به سیارت دیگر: 5-5

یا مَعشَرَ الجِنِّ وَ اإِلنسُ إِن ﴿در تفسیر آیه شریفه:  
فُذُوا مِن أَقطارِ السَّماواتِ وَ األرضِ  استَطَعتُم أَن تَن 

بِسُلطانٍ إِلَّا  تَنفُذُونَ  ال  ( 31)الرحمن/    ﴾فَانفُذُوا 
می  اگر  انس،  و  جن  گروه  اطراف »ای  از  توانید 

پس  آسمان شوید(  )خارج  بگذرید  زمین  و  ها 
نمی  و  قدبگذرید  با  مگر  در  توانید  بعضی  رت«. 

گفته  آیه  این  منظور  تفسیر  که  همان    ،قرآناند 
علو دانشمندان  که  است  فضایی  م سفرهای 

یافته دست  آن  به  امروزه  منظور    اندتجربی،  و 
به   مبنا  رسیدن  این  بر  است،  دیگر  سیارات 

ها قبل از علوم، انسان را قرن  قرآنتوان گفت،  می 
به فضا کرده است )خطیب،   به مسافرت  دعوت 

دیگر نیز در تفسیر    برخی  (.250ش، ص  1390
گفته فوق  منظور  آیه  که  عجز قرآناند  بیان   ،

انسان است چون نفوذ از اقطار، همانا داخل شدن 
آن  دیگر  طرف  از  شدن  خارج  و  زمین  کره  در 

رخورد با مواد مذاب داخل زمین  است که موجب ب 
اینمی  از  بهشود،  می   دنبال رو  فرماید: آیات 

فَ نُحاسٌ  وَ  نارٍ  مِن  شُواظٌ  عَلَکُما  ال  »یُرسَلُ 
شراره  ما  سر  »بر  مس تَنتَصِرانِ«  و  آتش  های 

شوید«. و اما آورد و یاری نمیگداخته، فرود می
آسمان در  خورشیدها،  نفوذ  از  عبور  منظور  ها، 

غباره و  شدت ستارگان  که  است  کیهانی  ای 
آن است،سوزاندن  زیادتر  ماه،    ها  به  سفر  ولی 

ها نیست  معنای نفوذ در آسمانمریخ و زهره به
گروهی دیگر نیز   (.126-125  صص  تا،بی   )فندی،

معنای برهان است اند که: »سلطان در آیه بهگفته 
معنای قدرت نیست، زیرا آیه در مقام تحدّی و به

)کمک   انتصار  ردّ  به  توجه  با  و  است  تعجیز  و 
شود منظور سفرهای  می رساندن( در آیه، معلوم  

)ابوحجر، نیست«  - 434  صص  تا،بی  فضایی 
تف  (.437 را  در  آیه  این  البیان،  مجمع  سیر 

معنای فرار از مرگ گرفته است و این معنا را  به
توانید از که »فقط با قدرتی که خداوند بدهد، می 

عنوان یک ها فرار کنید« بهاطراف زمین و آسمان
خود وی عدم کند و سپس  قول ضعیف نقل می 

  ص  ،9ج تا،بی  پذیرند )طبرسی، امکان فرار را می
ت  (.310 برای در  احتمال  چهار  نمونه،  فسیر 

می  ذکر  آیه  »الفمعنای  از:  عبارتند  که    - کنند 
نمی انسان  که  باشد  قیامت  به  از  مربوط  تواند 

منظور دنیا و   -چنگال عدالت الهی فرار کند. ب 
هم اشاره به رستاخیز    -سفرهای فضایی باشد. ج

و هم نظر به دنیا باشد. یعنی نه در دنیا قادرید  
مان نفوذ کنید و نه در قیامت قادرید.  به اقطار آس

ها منظور نفوذ فکری و علمی، در اقطار آسمان  -د
پذیر  باشد که با قدرت استدالل برای بشر امکان

می  ترجیح  را  اول  معنای  سپس  و است.  دهند 
)می  است«  آن  موید  اخبار  بعضی  مکارم  گویند 

جش  1374شیرازی،   ص  23،  به    (.49،  عالقه 
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و   دادن  علمی  نشان  چشم   قرآنتجربی  گاهی 

می  دیگران  نظریات  روی  بر  را  اگر  انسان  بندد. 
مفسران دیگر هم مثل تفسیر نمونه، متذکر همه  

تر را انتخاب شدند و سپس نظر قوی نظریات می
شد و  کردند، تفسیر علمی آیه، مخدوش نمیمی 

نظریات علمی و    آنان نیز دچار تطبیق و تحمیل
بر   )رضایینمی   قرآنشخصی    اصفهانی،   شدند 

 (. 453-452 صص   ش، 1386
 گیری:نتیجه
و    قرآن تفحص  به  را  انسان  همواره  کریم 

می جست دعوت  هستی  عالم  در  و  وجو  کند 
نماید  پیوسته انسان را تشویق به تفکر و تعقل می 

محیط   بودن  تجربی  بر  مبنی  آیاتی  آوردن  با  و 

ند  کند. هرچاطراف انسان را وادار به کندوکاو می
کریم اشاره مستقیم به علوم تجربی   قرآنآیات  

مانند علوم طبیعی، زیستی، شیمی و فیزیک و 
کند اما قصد دارد با بیان  ریاضی و پزشکی نمی

فرابخواند که  تفکر وسیع  به  را  انسان  آیات  این 
هرچند    قرآن است.  بهتر  زندگی  برای  کتابی 

در   عظیمی  علمی  و    قرآنسرمایه  است،  نهفته 
ه این سرمایه در صورتی ممکن است که  رسیدن ب

یعنی   خدا،  تکوینی  کتاب  در  تدبر  با  مسلمانان 
او،   تشریعی  کتاب  درست  فهم  برای  طبیعت، 

، تالش و حقایق هر دو را کشف کنند.  قرآنیعنی  
البته این نیز نیاز به تفاسیر علمی درست دارد.  

 های افراطی.گیری نه تفاسیری با جبهه 
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 و علوم بشری قرآن رابطه 

 
 1ی احمد ی محمدنبو  1فر ید یفرهان سع
 ایالم قرآندانشکده علوم و  -1

 ( marzi.adib0011@gmail.comنویسنده مسئول: ) 
 

 کیده چ
کریم کتابی جامع و کامل بوده،   قرآناز آنجاکه   .باشدمی و علوم بشری    قرآنرابطه  این پژوهش، در ارتباط با  

کریم به این   قرآن باشد، از این رهگذر  در فراگیری علوم مختلف می جهت هدایت بشر و یکی از نیازهای بشر  
ها رابه فراگیری علم و دانش فراخوانده است در این مقاله، در ابتداء به اهمّیت انسان  و   موضوع پرداخته است

علوم و    قرآنشده، بحث عدم تعارض بین  ، در ارتباط با علوم تجربی، بیان قرآنتوجه شده، سپس دیدگاه   قرآن
اند. از جمله کریم الهام گرفته شده که دانشمندان، آنها را کشف کرده   قرآنبشری مطرح، و به علومی که از  

باشد. در  ای می ها، عمل لقاح بادها، آب که علّت پیدایش هر موجود زنده زوجیت اشیاء، حرکت زمین و کهکشان
 باشد کریم می  قرآنلهام گرفته از شود که خیلی از علوم بشری انهایت به این نتیجه منتهی می 

 
 .کریم، علوم، علوم بشری، علوم تجربی، دانشمندان قرآن ها: واژه کلید

 
 مقدمه 

کریم، یکی از مباحث    قرآنلوم بشری، از منظر  ع
اگرچه    قرآنباشد،  مهّم و مورد توجه می  کریم، 

قوانین کلی و اصولی را بیشتر مورد توجـه قرار  
از   ولی  است،  کـریـم   قرآنآیات    الی البهداده 

اشاراتی هـم بـه مسأله علوم شده است؛ اگرچه 
اصلی   آشنایی    قرآنهدف  و  بشر  هدایت  کریم، 

رساندن   و  الهی  انبیاء  دستورات  بـا  انـسان 
منزل  انسان سر  به  میها  داوند  خ.  باشد مقصود 

توحیدی   فطرت  با  را  بشر  روح  تعالی،  و  تبارك 
کند:  آفریده، و آن را غیرقابل تبدیل معرفی می

تَبْدِیلَ   لَا  عَلَیْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِی  اللَّـهِ  «فطرتَ 
  قرآن ر همین رابطه پیام  ( د30روم/  )لِخَلْقِ اللَّـهِ»  

اکرم پیامبر  است  (ص)  به  متعال    خدای  :این 
ت  که، توان علم به آن نداشتی به تو آموخآنچه

تَعْلَمُ»  « تَکُن  لَمْ  مَا  به   (113نساء/  )وَعَلَّمَکَ  و 
می تَکُونُوا  «  فرمایددیگران  لَمْ  مَّا  وَیُعَلِّمُکُم 

به .  (115بقره/  )تَعْلَمُونَ»   می یعنی:  آموزد شما 
نمی   آنچه که  نگاه    . دانستیدرا  از  بشری،  علوم 

اول،   قرآن مرحلۀ  در  است؛  توجّه  مورد  کریم، 
بر    قرآن قدرت  بشر  که  علومی  از  خیلی  کریم، 

تعلیم  بشر  به  نداشت  را  آنها  و کشف  یادگیری 
کریم همانند   قرآن،  (ص)داد، توسط پیامبر اکرم

راه  تا  قرار دارد؛  بشریت  فراروی  پرفروغ  چراغی 
و در  ببرد  وافر  بهره  علم  از  و  بپیماید  را  روشن 

های علمی خود عمل کند  ل بکوشد به آموختهعم
 .و آنها را در معرض استفاده دیگران قرار دهد

 اهمیت علم و دانش

از گرایش انسان حقیقت یکی  جویی  های فطری 
های انسان قدرت شناخت  است و یکی از توانائی 

واقعیات است. شناخت خود و جهان پیرامون یا  
دیگبه دیگرآگاهی  عبارت  و  خودآگاهی  از ر 

انویژگی است.  انسان  از  های  آگاهی  با  سان 
شود چیزهای دیگر را بشناسد  خویشتن، قادر می

اهمیت  این،  از  پیش  گردد.  خداشناس  حتی  و 
تأکید    خودشناسی اکنون  شدیم؛  یادآور  را 

های کنیم که خودشناسی مبدأ همه شناخت می 
و کسی  اواًل ضرورت که خماست  بشناسد:  را  ود 
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میهای  شناخت  آشکار  او  بر  به  شودیگر  زیرا  د، 

می پی  خود  وجودی  و  غایت  ضعف  به  و  برد 
م  آگاه  بالفعل خویش  و  ی کاستی  ضرورت  گردد 

سوی مقصد را  شناخت مسیر و شیوه حرکت به 
می شناخت در  ثانیاً  و  او  یابد  برای  دیگر  های 

می  علیه ممکن  ـ  امیرالمؤمنین  ـ گردد.  السّالم 
نفسه :  اندفرموده یجهل  من  غیره  یعرف    کیف 

خویشکسی   (565:  1384)خوانساری، به  تن که 
چگونه   است  میجاهل  را  خود    .شناسدغیر 

بنابراین اهمیت و امکان تحصیل علم و شناخت،  
م آشکار  ما  بر  خودشناسی  طریق  و یاز  گردد 

وقتی علم برای رسیدن به کمال و غایت وجودی  
انسان ضرورت و اهمیت داشته باشد، پرورش قوه 

خواهد داشت. قوه عاقله    درك حقایق نیز اهمیت
شد، مقصد  تر باچه در درك حقایق تواناانسان هر

به حرکت  موانع  و  مسیر  بهتر  و  را  مقصد  سوی 
بیشتمی  را  کمال  به  رسیدن  امکان  و  ر  شناسد 

کند. و بالعکس، اگر قوه شناخت انسان  فراهم می 
از دست د را  هد، حرکت در مسیر کارآیی خود 

ود و گمراهی و هالکت را در  شکمال ناممکن می
خودشناسی  این مطالب هم از طریق    .آوردپی می 

و هم کتاب و سنت آن را تأیید   شودفهمیده می 
در  کندمی  معصومین  قرآن.  روایات  و  ـ    کریم 

علمعلیهم  و  علم  فضیلت  در  ـ  آموزی السالم 
سخنان زیبایی وجود دارد که در اینجا برخی از  

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ وَ    :کنیمآنها را ذکر می 
وَ بِالْقِسْطِ؛ الْمَالئِکۀُ  قائِماً  الْعِلْمِ  أُولُوا     

ل قیام دارد خدا که همواره به عد  (18عمران/)آل
دهد که جز او هیچ معبودی نیست و گواهی می 

دهند(. ئکه و صاحبان دانش نیز )شهادت میمال
دت رسیدن به مرتبه درك توحید پروردگار و شها

ت و این  پذیر اسبه آن، برای صاحبان علم امکان 
تنهایی کافی است.  در فضیلت و ضرورت علم به

خداو دارد  دلپذیری  ثمره  چنین  علم  ند چون 
یرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ الَّذِینَ    :فرموده است

خداوند کسانی    (11مجادله،  )  أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ؛
را که ایمان آوردند و آنان را که علم داده شدند  

بلندمرتب می بسیار  مواضع  ه  در  خداوند  فرماید. 
فراوانی برتری عالم را نمایان ساخته است و در  

قُلْ هَلْ  :  آیاتی به این برتری تصریح نموده است
زمر،  )  یسْتَوِی الَّذِینَ یعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ ال یعْلَمُونَ؛

کسانی   (9 آیا  می بگو  کسانی که  و  که  دانند 
آموزی تشویق و به علم  قرآندانند یکسانند؟  نمی

إِنْ کنْتُمْ ال :  کند بلکه امر می  أَهْلَ الذِّکرِ  فَسْئَلُوا 
دانید از آگاهان  پس اگر نمی  (43نحل،  )  عْلَمُونَ؛تَ

ـ  بپرسید. از پیامبر اکرم ـ صلّی اهلل علیه و آله  
برای کسی   که: خداوند چون  است  روایت شده 
دین  در  نگر  ژرف  عالمی  را  او  بخواهد  نیکی 

،   سازد؛می  کاشانی    ( 17ص،  1ج  :1389)فیض 
هفتاد   عالم  است:  شده  نقل  ایشان  از  همچنین 

،  1389  )فیض کاشانی،   درجه از عابد برتر است
 .  (18ص ،1ج

   قرآن  دالیل جاودانگی
 یقرآن الف. دالیل 

 :پاره ای از آیات مورد استناد عبارتند از
اهلل  »قل أی شیء أکبر شهادۀً قل    :آیه من بلغ-1

ال هذا  الی  أوحی  و  بینکم  و  بینی   قرآنشهید 
بگو چه گواهی    19ألنذرکم به و من بلغ« انعام/

)از گواهی خدا(، بگو خدا میان من    تر استبزرگ
کند به من آیات این و شما گواه است و وحی می

را؛ تا با آن شما و هرکس از افراد بشر را که   قرآن
این   او رسد    قرآنخبر  ترین و  بترساند. کوتاه به 

بر جاودانگی  قرآن ترین دلیل  رساترین و جامع  ی 
می آیه  این  دادن   قرآنباشد.  وحی  بیم  وسیله 

مورد   که  کسانی  یعنی  شماست؛  )راهنمایی( 
خطاب مستقیم آن هستید و نیز کسانی که مورد 

نمی  )مشافهه(  مستقیم    باشند خطاب 
اصل اعتبار و  .  ( 37ص    7: ج  1360)طباطبایی، 

غیرمخاطبل برای  وحی  پذیرش  مورد  زوم  ان 
می آیه  این  مفسران  مفهوم  پذیرش  و  باشد، 
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منظور البته  است.  همین  رسیدن    جاودانگی  از 

 قرآن یابی به عین الفاظ  وحی به گیرنده آن، دست 
با    قرآننیست، بلکه منظور رسیدن پیام و مفهوم  

می  ممکن  زبان  مفسران  هر  از  زمخشری  باشد. 
نقل   به  سنت  جباهل  بن  سعید  می از  گوید: یر 

)ص( را   به او برسد انگار که محمد  قرآنکه  کسی
است کرده  ج  1389  )زمخشری،  مالقات  ص  2: 

آیه .  (11 این  مفهوم  به  توجه  با  اینکه  خالصه 
( مخاطبان  قرآنوحی  )راهنمایی(  انذار  جهت   )

 .زبانی و مردم غیرمخاطب نازل شده است
 :آیه بعثت -2
فی  " بعث  الذی  یتلوا  هو  منهم  رسواًل  األمّیین 

علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ 
و إن کانوا من قبل لفی ضالل مبین. و آخرین 

الحکیم العزیز  هو  و  بهم  یلحقوا  لمّا    "منهم 
میان جمعیت    3ـ2جمعه/ است که در  او کسی 

تا   برانگیخت  ناخوانده رسولی از خودشان  درس 
ند، و آنها را پاکیزه کند، و  آیاتش را بر آنها بخوا

کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن در  
که   دیگری  گروه  بر  و  بودند.  آشکاری  گمراهی 
هنوز به آنها نپیوسته اند، و او عزیز و حکیم است. 

نویسد و خواند و نه می امّی کسی است که نه می 
)ص( هستند؛    در اینجا منظور عرب معاصر پیامبر 

ز آنها سواد خواندن و نوشتن داشتند.  زیرا اندکی ا
ویژگی این رسول این است که از جنس آنهاست.  

)ص(    بنابر ظاهر آیه منافاتی میان اینکه پیامبر
خود از امیین بوده و در میان آنها مبعوث شده  
شده   هم  آنها  غیر  به  مبعوث  سویی  از  و  باشد 

خاطر رد. و اینکه به زبان عربی است به باشد؛ ندا
است.   آنان  تزکیه  و  تعلیم  هرحال، به وظیفه 

ای است که در میان  گونه مراحل اولیه دعوت به
)ص( وظیفه تزکیه یعنی رشد    اعراب است. پیامبر

به   شدن  مزین  با  برکت  و  خیر  با  همراه  نیکی 
کتاب،   تعلیم  و  نیک  رفتارهای  و  فاضله  اخالق 

را، و تعلیم حکمت،   قرآنیعنی بیان الفاظ آیات  

معارف حقیقی   خ  قرآنیعنی  قوم  میان  و را  ود 
آیند؛ پیوندند و پس از او می دیگران که به آنها می 

گان و گذشتگان در  دارد. هیچ تفاوتی میان آیند
به پیامبر  و وجود  آنان  زندگی  راهنمای  عنوان 

پذیرش دستورات وی وجود ندارد. شمول دیگران 
ح چنان واض)ص( آن  غیر از اعراب معاصر پیامبر

است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد. بسیاری از  
پیامبر  از  معروفی  آیه حدیث  این  ذیل    مفسران 

کرده  نقل  را  )ص(  آیه  این  پیامبر  وقتی  که  اند 
اینها )الحقان( کیانند؟   تالوت فرمود، پرسیدند: 

)ص( دست خود را به شانه سلمان گذارد    پیامبر
رجال من    و فرمود: لوکان اإلیمان فی الثریا لنالته

این گروه هؤالء. اگر ایمان در ثریا باشد مردانی از  
:  1389)زمخشری،  یابند)ایرانیان( بدان دست می 

 (11ص 2ج 
 :آیه تدبّر -3

ال غیراهلل    قرآن»أفالیتدبّرون  عند  من  لوکان  و 
نساء/ کثیراً«  اختالفاً  فیه  درباره   82لوجدوا  آیا 

ناحیه  نمی  قرآن از  اگر  بود اندیشند؛  غیرخدا 
آ در  فراوانی  می اختالف  لغت  ن  در  تدبر  یافتند. 

کارها  پیامد  و  نهایت  به  توجه   یعنی 
و تدبّر در این آیه یعنی تأمّل و   ( 1389،)طبرسی

  ، 1389  )طبرسی،  دقّت در هر آیه پس از آیه دیگر
مخاطبان خود را تشویق و    قرآن.  ( 124ص  2ج  

کند؛ تا اینکه در هر  ترغیب در تدبّر در آیات می
و موعظه، آیات  حکم و حکمت آشکار و داستان  

نویسد: »از را درنظر بگیرید. عالمه طباطبایی می 
شود؛   می  روشن  مهمی  نتایج  نظر،  مورد  آیه 

فهم عادی و معمولی آن را درك    نخست اینکه
رخی آیات، دیگر آیات  ب  قرآنکند. در ثانی در  می 

پذیر و  نسخ  قرآن  کند، و سوم اینکهرا تفسیر می
هذیب  پذیر نیست و نیازی به تکمیل و نه ت ابطال 

نمی  قرآنندارد.   اختالف  و  چون  تفسیر  پذیرد؛ 
این   این مطالب  ندارد و الزمه  راه  تحول در آن 

تا   یعنی؛ شریعت اسالمی  قرآناست که محتوای 
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می جاودان  و  مستمر  قیامت    «باشدروز 

 . (124ص، 3جلد ، 1360  )طباطبایی،
 :ناپذیریآیه عزّت و شکست -4

»إنّ الّذین کفروا بالذّکر لمّا جاءهم و إنّه لکتاب  
عزیز. الیأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه 

فصّلت/ حمید«  حکیم  من  همانا   42ـ41تنزیل 
این   به  که  آمد    قرآنآنان  آنها  هدایت  برای  که 

می  مالقات  جهنم  ]در  شدند؛  در  کافر  شوند؛[ 
این کتحالی به حقیقت عزتکه  مند است و  اب 

رو و پس آن حق، باطل نشود؛ زیرا  هرگز از پیش
آن، فرستاده خدای مقتدر و حکیم ستوده صفات  
است. این آیه و آیه پیشین، کفر و الحاد و انکار 

یعنی   الحاد  است.  کشیده  تصویر  به  را  به  حق 
نمونه از  یکی  که  رفتن،  آن بیراهه  آشکار  های 

)ص( و الغای آیات   بر پیامبر  دروغ بستن بر خدا و
.  (18ص7)همان،ج    و تأویل نادرست آیات است.

، همان کفر به آیات است؛ با هدف  قرآنالحاد به  
صر و زمانی قالب  ی که در هر عقرآنابطال حقایق  

می  خاص  مصداقی  این  و  حاضر  عصر  در  یابد. 
عنوان  ی الحادی مطرح شده است که دین به ادعا

ا تحول فرهنگ ها و  جاودان( بامری ثابت )وحی  
مخوان  های فردی و اجتماعی هآداب و مناسبت 

نویسد: »افراد و طبقاتی نیست. شهید مطهری می
به  واقعاً  را  مسئله  این  که  یک  هستند  صورت 

ناپذیر صورت یک تضاد آشتی معمای الینحل و به 
»مقتضیات  می  و  »اسالم«  معتقدند  و  نگرند 

و ناسازگارند و از این  زمان« دو پدیده غیرمتوافق  
دو حتماً یکی را باید انتخاب کرد؛ یا باید به اسالم  
هرگونه   از  و  نهاد  گردن  اسالمی  تعلیمات  و 
نوجویی و نوگرایی پرهیز کرد و زمان را از حرکت 

یات متغیر زمان  بازداشت، و یا باید تسلیم مقتض 
به گذشته    ای متعلقعنوان پدیدهشد و اسالم را به

بایگان تاریخ سپردبه  .  ( 422ص 17)همان،ج    «ی 
افراط سخن  این  برخی  که  دارند  دیگری  گونه 

عقب ثبا مایه  را  زمانه  تغییر  و  وحی  ماندگی  ت 

دانسته اینمسلمانان  در  گوستالوبون  اند.  مورد 
عدم   را  مسلمین  انحطاط  با  علت  اسالم  انطباق 

زمان عوض  نویسد: »داند و می مقتضیات زمان می
و   کرد  تغییر  میمسلمانشد،  باز  ها  خواستند 

عد نگاه  های باسالم را با همان خصوصیات در قرن
جای اینکه که امکان نداشت. و بهدارند در صورتی

را  قرن  مقتضیات  و  کنند  رها  را  اسالمی  تعلیم 
  « یم اسالمی را گرفتند و منحط شدندبگیرند، تعل

با توجه به این باورهای  .  (1/58، 1389مطهری،)
کالم  ناپذیری  بطالن  و  عزّت  در  دقّت  الحادی، 

می ضرورت  چهالهی  پیقرآنبسا  یابد.  شاپیش  ، 
ها داشته و به مقابله  توجه به این شبهات و اتهام

بر عزت   قرآنه است. تأکید با آن شبهات پرداخت
شکست حقیق و  این  بر  تأکید  وحی،  ت  ناپذیری 

سوی آن باز است که راه باطل از هیچ جهت به
از هیچ سو بطالن  .  ( 59:  1389  مطهری،)  ت نیس

هد و فساد به سراغ این کتاب بزرگ نیامده و نخوا
باشد، نه چیزی  آمد. تناقضی در مفاهیم آن نمی

نه   و  است  آن  ضدّ  بر  پیشین  علوم  و  کتب  از 
خواهد  مخالفت  آن  با  آینده  علمی  اکتشافات 

های گذشته آن  هیچ کتابی از کتاب   [17]  داشت.
های آینده کند و هیچ کتابی از کتابرا باطل نمی

کند. در خبرهایش از گذشته و  آن را نسخ نمی
نکرده است باطل گویی   ،مکارم شیرازی )   آینده 

ج1390 نزول  .  (297ص  20:  کیفیت  این  البته 
حقایق   دائم  خدای قرآن)حقانیت  توسط  ی( 

که دارای کماالت نامعین    حکیم، با علم نامحدود
ر از سوی شخص ریزی شده است، و اگاست طرح 

ریزی شده بود پر از تناقض  دارای علم محدود پی
ایش او دائمی است؛ چون کالم  و اختالف بود. ست 

نمیحق باطل  و  بوده  دائم  او  فعلش  گونه  شود. 
)کالم وحی( متقن است و سستی )ابطال( در آن 

ندارد. جاودا  [ 19]  راه  نشانه و  آن  حقایق  نگی 
 .استواری آن و حکمت صاحب آن است
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 :آیه حفظ -5

  9»إنّا نحن نزّلنا الذّکر و إنّا له لحافظون« حجر/
را در هر زمان و از هر زیادی و کمی    قرآنخداوند  

  )طباطبایی،   کندمی   و تحریف و تبدیل حفاظت
ج139 کلمه   (425ص  ،  17  :  به  توجه  با  و 

ندارد و حال و آینده را »حافظون« که قید زمان 
کار حفاظت نظر به آینده نیز  گیرد، سازودر برمی

به این آیه  .  (572ص  2،ج 1389)زمخشری   دارد
استناد شده است؛    قرآنبرای اثبات عدم تحریف  

می  داللت  اینکه  زیرا  بر  هرگونه    قرآنکند  از 
تغییر و تحریف و تصرّف  زیادی و کمی و نقص و  

مصون است و این مصونیت تا ابد )همیشه( ادامه 
 .دارد
ها، انذارها و  پایداری و جهان شمولی بشارت  -6

 :قرآنهای پیام
لیکون   عبده  علی  الفرقان  نزّل  الذی  »تبارك 

ناپذیر و پایدار است زوال  1للعالمین نذیراً« فرقان/
کرد تا جهانیان  اش نازل  را بر بنده   قرآنکسی که  

دهنده باشد. »و ما أرسلناك إاّل کافّۀ للنّاس را بیم 
الیعلمون«   الناس  أکثر  لکنّ  و  نذیراً  و  بشیراً 

اینکه   28سبأ/ برای  جز  نفرستادیم؛  را  تو  ما  و 
عموم بشر را بشارت دهی و انذار کنی؛ ولی بیشتر  
مردم از این حقیقت آگاه نیستند. واژه »تبارك« 

پایداری ذات و صفات فرستنده    که بیان کنندهٌ
وحی است، حکایت از آن دارد که فرقانی که او 
باطل  از  حق  جداسازی  و  حق  بیان  برای 

زمان و فراگیر نسبت    فروفرستاده نیز پایدار از نظر
و الزمهٌ این  جوامع بشری است.    ها وبه همهٌ ملت 
های هستی سویی با حقایق و واقعیت پایداری، هم

علمی و  در برابر دستاوردهای    ناپذیری و شکست 
که در باشد، چنان عملی بشر در طول تاریخ می 

از   متعددی  و  قرآنآیات  جهان  پیامبر  رسالت   ،
های آن  ی برای همهٌ جهانیان و خطابقرآن  پیام

باشد؛ از آن جمله: »یا أیها النّاس  متوجه مردم می
  أیها   »یا  21/بقره  «…  اعبدوا ربّکم الّذی خلقکم

  التتّبعوا   و  طیباً   حالاًل  األرض  فی  ممّا  واکل  النّاس
  قد   النّاس  أیها  »یا  168/بقره  الشّیطان«  خطوات
  در  همچنین   174/نساء  ربّکم«  من   برهان   جاءکم
ی، ذکر برای جهانیان  قرآن  وحی  ،قرآن  از  آیه  شش

ها همگانی و گونه خطاباینمعرفی شده است.  
را    قرآنبسیار است،    قرآنفراگیر که نمونه آن در  

ع مخاطبان  و  زمان  به  نسبت  محدودیت  صر  از 
ای به وسعت تمام نزول مبرّا دانسته و جاودانگی 

زمانانسان برای  ها و همه  مطرح کرده    قرآنها 
 .است
 :قرآنتوصیفات  -7

ی و ویژه های کلرا با مشخصه   قرآنآیاتی فراوان،  
می  نور،    قرآنکند.  معرفی  شفا،  به  را  خودش 

گفتار  آشکار،   بهترین  قیم،  محفوظ،  رحمت، 
و القول(    این   و.  کندمی   توصیف  …  )أحسن 

  من  ننزّل  »و:  رساندمی  را  آن  پایدار  تأثیر  اوصاف
  خدای  82/اسراء  رحمۀ«  و  شفاء  هو  ما  قرآنال

که  نمی  قرآناره  درب  سبحان دارو  قرآنفرماید   ،
بخشی گوید: او شفاست و اثر شفا ، بلکه می است

بیاید و   قرآنکس به محضر  هرآن قطعی است و  
طور قطع  را بفهمد و بپذیرد و عمل کند، به آن  

  ، طباطبایی)  روداش ازبین می های درونیبیماری 
در جهات مختلف   قرآن.  (103ص  12: ج  1369

هم   است؛  کرده  ایفا  را  خود  شفابخشی  نقش 
حکمت    هایی را که مربوط بهی ها و بیمار ضعف

می  شفا  برهان،  با  است  هم  نظری  و  دهد 
ست با  هایی را که مربوط به حکمت عملی امرض

می بهبود  دل  تصفیه  و   قرآنبخشد.  تهذیب 
برانسخه همه ای  به  بخشیدن  سامان  ی 

بهب نابسامانی  انواع ها،  از  جامعه  و  خود  ودی 
  ،ایی طباطب)  های اخالقی و اجتماعی استبیماری 
موعظۀ من ربّکم و شفاء    قد جاءکم  (234:  1395

یس/ الصّدور«  فی  پروردگارتان    57لما  سوی  از 
 .نازل شد دهنده دل اندرز و شفا 
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 :از هر کاستی قرآنآیه پیراستگی 

لم   و  الکتاب  عبده  علی  أنزل  الّذی  هلل  »الحمد 
یجعل له عوجاً. قیماً لینذر بأساً شدیداً من لدنه«  

ستایش و سپاس مخصوص خداست    2ـ1کهف/
بر بنده خود این کتاب بزرگ را نازل کرد و  که  

در آن هیچ نقص و انحرافی ننهاد، تا با این کتاب،  
خلق را از عذاب سخت خدا بترساند. آیاتی که از  

می  بهآنها  غیرمستقیم،  توان  یا  مستقیم  طور 
پیام  جاودانگی  و  فراگیری  پایداری،  ها، کمال، 

کرد    ی را استفاده قرآنها و اصول  رهنمودها، ایده
ا به بیش  تنها  شد  یاد  آنچه  و  اینهاست  عنوان ز 

 تواند مورد توجه قرار گیردنمونه می 
 قرآن زوجیت در -1

به زوجیت هر شیء اشاره    قرآن کریم در آیاتی 
میکند و میفرماید: »وَهُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ  
فِیهَا   الثَّمَرَاتِ جَعَلَ  فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنْهَارًا وَمِن کُلِّ 

او کسی است که زمین    (3رعد/  ) زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ»  
د و  ها و نهرهایی قرار دارا گسترده و در آن کوه 

میوه  تمام  آفریداز  جفت  دو  آن  در  خداوند   .ها 
برای  زوجیت  به  اشاره  مختلف  آیات  در  متعال 

می اشیاء  می تمامی  بیان  و  در نماید  که  دارد 
  ... و  جامدات  نباتات،  حیوانات،  انسان،  زندگی 
ماده  و  نر  دارای  هرکدام  و  دارد  وجود  زوجیت 

بارور می  لقاح،  از طریق عمل  شوند.  هستند که 
قرن  ا در  سوئدی،  معروف  دانشمند   18گر 

در  میالدی  زوجیت  مسأله  کشف  به  موفق   ،
دارد که جهان گیاهان،  شود و بیان می گیاهان می 

همچون حیوانات از طریق آمیزش نطفۀ نر و مادۀ  
را  در چهارده قرن قبل، آن   قرآنوند،  شبارور می 

زوجیت در   .(1370  )شیرازی،  است  داشته  بیان 
ها، ود دارد و از جمله در عالم اتمهمه اشیاء وج

امروزه روشن شده است که اتم از اجزاء مختلفی 
الکتریسیته  بار  دارای  که  اجزائی  شده،  تشکیل 

شوند و اجزائی  منفی هستند و الکترون نامیده می
ه مثبت هستند و پروتون که دارای بار الکتریسیت

شوند، ممکن است مقصود از زوجیت نامیده می 
تقابل باشد، مانند شب و روز، آسمان  دو جنس م

... چنانچه    و زمین، دریا و خشکی، نور و ظلمت و
خداوند    آمده است که  (ع)  در روایتی از امام رضا 

اشیاء جهان را متضاد آفرید تا روشن شود، برای 
آن و  نیست  قریناو ضدی  باهم  را  تا ها  ساخته 

ضد   را  نور  نیست،  او  برای  قرینی  شود  معلوم 
خشکی را ضد تری، و خشونت را ضد    ظلمت و

ه در عین حال  نرمش، و سرما را ضد گرما قرار داد 
را جمع متضاد  نزدیک    اشیاء  و موجودات  کرده 

هم را ازهم جدا نموده تا این جدایی، دلیل بر  به
دهنده    جدا کننده، و آن پیوستگی دلیل بر پیوند

و من کلّ شیء خلقنا  "باشد و این است معنای  
 (100: 1395 ])حویزی،زوجین 

 ها حرکت فلک-2
فرماید: »وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ خداوند حکیم می

یَسْبَحُونَ  فَلَکٍ  فِی  وَالْقَمَرَکُلٌّ  وَالشَّمْسَ    وَالنَّهَارَ 
رو  (33انبیاء/  ) و  شب  که  است  کسی  و او  ز 

هر که  آفرید  را  ماه  و  از  خورشید  در یک  آنها 
آیۀ مذکور، اشاره به حرکت  »  مداری در حرکتند

از فلک منظور  شناورند،  آسمان  در  که  دارد  ها 
حرکت خورشید، حرکت دورانی به دور خویش و 

مه شمسی دارد. یا حرکتی است که همراه منظو 
ها در حرکتی شناورند که  شده تمامی فلک  گفته 

 قرآن آنها رسیده است، ولی    علم امروز به برخی از
در هزار و چهارصد سال پیش بر آن اشاره نموده  

سوی زمین و کنترل آن  ها به حرکت شهاب  .است
اطراف  گازهای  و  زمین  برابر  در  نیرویی  توسط 

شگفتی  از  کرات،  دیگر  و  که  زمین  هست  هایی 
.  اندامروزه دانشمندان بر برخی از آنان آگاه شده 

اگر هوای محیط زمین    کرسی موریسین میگوید«
رقیق ا هست  آنچه  از  می ندکی  اجرام  تر  بود 

شهاب و  بهسماوی  هرروز  که  چند  هایی  مقدار 
اصابت می  به آن  و در همان  میلیون عدد  کنند 

شود، دائماً به سطح زمین  فضای خارج منفجر می
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آنرسیدند  می  گوشه  هر  قرار و  اصابت  مورد  را 
 .  (1354 )کرسی، دادندمی 
 عمل لقاح بادها -3

 »فرماید: »وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَخداوند کریم می
»آیۀ   ما بادها را برای تلقیح فرستادیم  /22)حجر(

... برای   شریفه اشاره دارد که برخی از درختان و
با  لقاح،  عمل  به  نیاز  از  بارورشدن  دارند.  دها 

تواند اند. آیۀ شریفه، می ه کنند  روی بادها باروراین
به   به اشاره  گیاهان  و  تلقیح  بادها  وسیله 

در هگرد مهمی  نقش  بادها  زیرا  باشد.  افشانی 
های نطفۀ نر و بارور ساختن گیاهان  انتقال گرده 

همچنان می دارد،  شریفۀ  آیۀ  اشارکه  ه تواند 
باشد که موجب  به بادها  توسط  ابرها  لقاح  عمل 

دامه آیه از نزول باران  نزول باران است. زیرا در ا
گفته  در    سخن  کشاورزان  اینکه  است،  شده 

مینخلستان نر  نخل  گرد  از  به  ها  و  گیرند 
تواند،  پاشند که بارور شوند می های ماده مینخل

 . دملهم از همین آیۀ شریفه باش 

 گهواره بودن زمین   -4

الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فرماید: »خداوند متعال می
سُبُلًا«   فِیهَا  لَکُمْ  وَسَلَکَ  همان   (53طه/(مَهْدًا 

آسایش   محل  شما  برای  را  زمین  که  خداوندی 
راه و  داد  کردقرار  ایجاد  آن  در  خداوند .  هایی 

تشبیه می  را  به همزمین  که   کند  گهواره  چون 
مکانی است آماده برای نشستن و خوابیدن، در  

فه، زمین را مهد آرامش و آسایش قرار آیۀ شری
حرکت  و  است  آن داده  انتقالی  و  وضعی  های 
واسطۀ کرویت زمین و قانون  بسیار آرام است و به

که   هوایی  عظیم  قشر  همچنین  و  آن،  جاذبه 
تواند محل آسایش  اطراف آن را گرفته است می 

  )مودب،  و راحتی و مکان امنی برای زندگی باشد
ای است یهرکت زمین، نظرنظریه ح  (58:  1379

کریم به آن اشاره کرده است، با ظرافت    قرآنکه  
عنوان روزه بشر به آن رسیده و آن را به اگرچه ام

 .یک نظریه علمی مطرح کرده است

 آب مایة حیات  -5
کُلَّ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا  میفرماید:  متعال  خداوند 

یُؤْمِنُونَ   أَفَلَا  اکرم    (30انبیاء/  )شَیْءٍ حَیٍّ  پیامبر 
هرچیزی از آب    فرمود: »کُلُّ شَیءٍ خُلِقَ من الماء

ق:    1403محمدباقر مجلسی،  )  شده است آفریده
طبق آیۀ شریفه و فرموده .  (170،ش    280/  54

اکرم   منشأ هستی  (ص )پیامبر  ، همۀ موجودات 
بن اند، مرحوم صدوق از جابرخود را از آب گرفته

  –   رودمی  شماربه   تابعین  بزرگان  از  که  –جُعفی  
در  پرسش )ع(    باقر  امام  از جمله  از  دارد،  هایی 

می  جهان  آفرینش  آغاز  با  در رابطه  امام  پرسد، 
ای که خداوند فرماید: نخستین آفریدهجواب می

آن  خلق   از  اشیاء  تمامی  که  است  چیزی  کرد، 
 ،الحسینمحمدبن علی بن )  است و آن آب است

1346) . 
 گیری نتیجه

نتیجه   این  به  شد  تحقیق  آنچه  مجموع  از 
کریم یکی از    قرآنرسیم علوم بشری از منظر  می 

باشد که بشریت  مباحث مهم و درخور توجه می
ت  در طول قرون مختلف و سالیان متمادی از برک

دست  قرآن علوم  از  خیلی  به  است،  کریم  یافته 
کریم   قرآنخصوص دانشمندان مسلمان اگرچه  به

آیات آن،   الی البهکتاب هدایت بشر است، امّا در  
اشارتی به مسائل علمی هرچند گذرا دارد. همین  

برداری از  انگیزه شده برای دانشمندان جهت بهره 
ها  نای مسائل دقیق علمی در آگونه آیاتی که به

مله حرکت زمین، باروری مطرح شده است. از ج
به و درختان  انسان  کیفیت خلقت  بادها،  وسیله 

تشکیل   که  انسان  بودن  بعدی  دو  آن،  تطورات 
شده از جسم و روح و علوم مختلف پزشکی، و  

نوبه خود پزشکی و روانشناسی که هرکدام به روان
علوم با جسم و جان آدمی سروکار دارند. خیلی از  

ی است از قرآنبشری امروزه الهام گرفته از علوم  
ستارگان،   آسمان،  زمین،  یعنی  طبیعت،  جمله 

ها خورشید، ماه، باران، جریان باد، حرکت کشتی 
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در دریاها، گیاهان، جانداران، هر امر محسوسی  

بیند. از صنایع مختلف که بشر در اطراف خود می
شد   قرآندر   برده  کهکش  افالكاز    .نام  ها،  ان و 

و  زندگی  و  حیات  مایۀ  که  آب  اشیاء،  زوجیت 
منشأ پیدایش همه چیز است. به موازات پیشرفت 

تری  شود. ابعاد تازهبیشتر می   قرآنعلوم نیاز به  
شود، و نیاز بشر  آشکار می  قرآناز اعجاز علمی  

کریم جهت    قرآنتر آیات  نسبت به مطالعه دقیق
ازگی شود و سرّ تکشف مطالب علمی بیشتر می 

پویایی   طرف    قرآنو  از  که  است  همین  کریم، 
های علمی آن خداوند حکیم نازل شده و حکمت 

با مرور زمان شکوفاتر شده و غبار گذشت زمان  
 .نشیندبر چهره تابناکش نمی 

 
 منابع 

 .565، ص 4شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج  .1

 .18آل عمران،  .2

 .11مجادله،  .3

 .9زمر،  .4

 .43نحل،  .5

 .17، ص 1المحجۀ البیضاء، ج   .6

 .18همان، ص  .7

 . 37/ 7،تهران، دار الکتب اإلسالمیه،  قرآنطباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر ال .8
 .11/ 2زمخشری، محمود بن عمر، الکشّاف، قم، نشر ادب الحوزه،  .9

 و المیزان، ذیل آیه مورد نظر آمده است.  قرآنر، فی ظالل الاین حدیث در تفسیرهای مجمع البیان، کشّاف، الدرّ المنثو .10
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 .23طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، /  .19
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 السالمعلیهمکریم و احادیث ائمه معصومین  قرآن در  جایگاه زنبورعسل و عسل

 
 2 علی آذرو  1سامان مهدوی
 

 ( S.mahdavi@iau-maragheh.ac.ir)نویسنده مسئول:   گروه میکروبیولوژی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالمی، مراغه، ایران -1

 هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه،  دانشگاه آزاد اسالمی، مراغه، ایراناستادیار و عضو  -2
 

 چکیده 

سال قبل به شفابخش بودن عسل اشاره کرده و در آیات سوره نحل اهمیت عسل و    1400کریم نیز در    قرآن
کند. همچنین در  یاد می عنوان درمانی برای مردم  تولید آن توسط زنبور عسل را متذکر شده است و از آن به

نوعی خوراکی  را  به مومنان و نیکوکاران وعده بهشت داده است، در واقع عسل  که  سوره مبارکه محمد )ص(  
ویتامین امیده است. عسل یک تغذیه کامل می نبهشتی   انواع  و دارای باشد که حاوی  و مواد معدنی است  ها 

دلیل االیام به گردد. عسل از قدیم های آزاد در بدن می ادیکالباشد که باعث از بین بردن بردن راکسیدان میآنتی 
دست آمده، یونانیان باستان ای و دارویی مورد توجه حکما بوده است. بر اساس شواهد به اثرات چشمگیر تغذیه 

اند. در کتب خوردند، فناناپذیر و ابدی گشته ان که خدایان چون خوراک بهشتی می کردند که خدایتصور می 
کردند که در آن نهرهایی از عسل و شیر جاری است. در  بی یهودی نیز از سرزمین موعود چنین یاد می مذه
الشأن اسالم، طبیعت یاد شده است. پیامبر عظیم  بهایعنوان هدایای گرانل نیز از عسل و گیاهان دارویی بهانجی

اند.  ردن عسل طبیعی بارها تاکید کرده حترت محمد )ص( و ائمه اطهار )ع( نیز در احادیث مختلف بر مزایای خو
آسای  زندگی زنبور عسل و تاثیرات معجزه لذا دراین مقاله که با رویکرد کیفی و مروری نوشته شده است، بر  

 تغذیه با عسل و تاثیرات درمانی آن در شفای امراض مختلف از دیدگاه مذهبی و پزشکی پرداخته شده است.  
 

 دیث، زنبور عسل، عسل، سالمتی. کریم، احا قرآنکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه
انواع عسل یک تغذیه کامل می  باشد که حاوی 

حاوی ویتامین  و  است  معدنی  مواد  و  ها 
میآنتی  کاکسیدان  بردن باشد  بین  از  باعث  ه 

رادیکال می بردن  بدن  در  آزاد  گردد. عسل  های 
طور خالصه، عسل  به اندازد.  پیری را به تاخیر می 

یک غذای سالم و مفید برای افراد مسن، کودکان  
است بزرگساالن  مولتی   .و  مقوی  ویتامین  عسل 

خا دارای  است،  و  دارد  باکتری  ضد  صیت 
اکسیدان است. تهوع، سرفه، سرماخوردگی  آنتی 

و غیره با مصرف عسل قابل درمان است. افرادی  
می  نیز  دارند  آسم  از  که  عسل  توانند  مصرف 

برای  کنند.    روزمره  استفاده  خود  سالمتی 

 
1. Ayurveda 

)یک سیستم دارویی جایگزین با سابقه    1آیورودا 
 عنواندر شبه قاره هند است( عسل را به  تاریخی

افزایش   توانایی  که  را دارویی عجیب  طول عمر 
می تصدیق  بیماری دارد،  استخوان  پوکی  کند. 

از  توان  دیگری است که با مصرف منظم عسل می 
بروز آن جلوگیری کرد. تحقیقات جدید تأثیرات  
سرطان   پیشرفته  موارد  برابر  در  را  عسل  مثبت 
معده و استخوان موثر دانسته است. مصرف یک 
چایخوری   قاشق  یک  با  عسل  غذاخوری  قاشق 
بار در روز( عالئم سرطان را   پودر دارچین )سه 

می  کاهش  ماه  یک  عرض  دارای  در  عسل  دهد. 
آنتی  که  اکسچندین  است  رشد یدان  برابر  در 

یا تنهایی  توانید عسل را بهسرطان موثر است. می 
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همراه یک پیمانه پودر همراه با شیر یا آب، با یا به

عادت  یک  به  را  عسل  کنید.  مصرف  دارچین 
پربار  تبدیل کنید؛ این امر شما را سالم، قوی و  

می  و  نگه  ویروس  ضد  باکتری،  ضد  عسل  دارد. 
ه و  است  قارچ  برای  ضد  را  آن  این خواص،  مه 

دلیل  کند. همچنین به آل می ها، ایده بهبود زخم 
طور موثری خشک  ها را بهمحتوای کم آب، زخم

حالیمی  در  رشد  کند  از  قند  زیادی  مقدار  که 
می جلوگیری  ها  عسل  میکروارگانیسم  کند. 

همچنین حاوی آنزیمی است که هنگام تماس با  
عفونی کننده  سطح مرطوب مانند زخم، ماده ضد

می تولید  را  هیدروژن   Sampathکند  پراکسید 

Kumar, et al, 2010)).  ترین کی از خاصی  عسل
به خوراکی خداوند  که  است  وسیله هایی 

عسل در اختیار انسان قرار داده است. این زنبور
ماده شفابخش در فرهنگ اسالمی ریشه دوانیده  

ز جا ا  بر عسل است. در دو  قرآنآن تاکید  و علت  
صحبت شده است که نشان    سلد  ع در مور  قرآن

از اهمیت این ماده خوراکی دارد. با توجه به اینکه  
وجود   زیادی  گل  عربستان  در  پیامبر  زمان  در 
نداشته و عسل نیز به احتمال زیاد در آن منطقه  

شده، نازل شدن آیاتی در مورد زنبور  تولید نمی 
این العاده است. جالب است که در  و عسل فوق

و   عسل  زنبور  مورد  در  تفکر  به  متفکران  آیات 
اند. موضوعی که  نحوه تولید عسل فراخوانده شده 

باعث شده تا سالیان سال دانشمندان مسلمان و  
زنبورعسل  و  عسل  در  تفکر  به  را  غیرمسمان 

 .تشویق کند
 مبانی نظری 

شده    قرآندر   استفاده  عسل  واژه  دوبار  کریم 
محمد )ص( در آیه   است. ابتدا در سوره مبارکه

که به مومنان و نیکوکاران خداوند در جایی  15
ت، سخن از عسل پاك و ناب وعده بهشت داده اس

میان آورده است. این بدان معنی است که  روان به
که به  در واقع عسل نوعی خوراکی بهشتی است  

زنبور طریق  از  نیز  شده  زمینیان  اعطا  عسل 
کلمه نحل    که واژه عسل بادر دومین جایی.است

سوره نحل در   69  و  68در آیات  کار رفته است  به
به   دراین آیات  شده و   کریم ذکر  قرآن  14  ءجز

خلقت زنبور عسل اشاره شده و جایگاه عسل در 
یات آای از  نین نشانهچهم  ،ذکر شده است  قرآن

است شده  شمرده  فکر  اهل  برای  .  خداوند 
 نیز به احتمال(  زنبورعسل)  نحل  هنامگذاری سور

آیات است که درباره عسل  به زیاد خاطر همین 
در ادامه، عسل را مایه    بیان شده است.  قرآندر  

دو    قرآنکند. در واقع در  شفای مردم معرفی می 
عنوان شفایخش معرفی شده است؛ اولین  چیز به 

دومی    قرآن شفابخش،   و  اسراء(  )سوره  کریم 
است. باری   عسل  شفای   را  قرآن  تعالی،خداوند 

که   قرار   شفای جسم  را  عسل  و  روح است  داده 
تامل جای  آیه  دو  این  دارد  مقایسه   .بیشتری 

را  آن  عسل  زنبور  که  است  معطر  غذایی  عسل 
درمانی می  را  آن  )ص(  محمد  حضرت  و  سازد 

 . ها معرفی کرده استبرای تمام بیماری 

 کریم   قرآنایگاه عسل در ج آیات مرتبط با 

وَأَوْحَى رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ    : نحل  سوره  68  آیه
وَمِمَّا  الشَّجَرِ  وَمِنَ  بُیُوتًا  الْجِبَالِ  مِنَ  اتَّخِذِی 

تو  .یَعْرِشُونَ  ،ترجمه )مکارم شیرازی(: پروردگار 
وحی )الهام غریزی( فرستاد که از   ،به زنبور عسل

داربستکوه  و  درختان  و  مردم ها  که  هائی 
 این آیه دو پیام دارد  .هائی برگزین سازند خانه می 

تالش و حرکت حیوانات و انتخاب مسکن    -1  :
اى است که خداوند در نهاد آنها بر اساس غریزه

  …»  آنها قرار داده است. »اوحى ربّک الى النحل
بهترین نوع عسل، عسلِ زنبورهاى کوهستان   -2

کنند.  است که از گل و گیاه کوهى استفاده مى 
یکی    «…  الشجر  نم   و  …   الجبال  من  اتّخذى »

سوره نحل    68های بیان شده در آیه  از شگفتی 
این است که خداوند به زنبورعسل وحی فرستاده 

العاده  است. این یعنی که زنبور این فعالیت فوق 



 

795 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
دهد و زیاد خود را به دستور پروردگار انجام می 

ها ناشی از ها و انجام آناین پیچیدگی مسئولیت 
وحی   اسهمین  مسئولیت  ت.  الهی  آیه  این  در 

سازی است. اولین اقدامی  خانه   ، اولیه زنبورعسل
دهد این است که جمعیت زنبور عسل انجام می

خانه به  اقدام  می که  بدون چرا،  کندسازی  که 
گذاری غیرممکن ساماندهی و قانون   ،ساخت خانه

به  شاید  از است.  بسیاری  که  است  علت  همین 
ها الهام گرفته از زنبور و  ناسبات شهری انسانم

آیه  این  واقع  در  است.  کلنی  در  موجود  قوانین 
می  انجام نشان  و  بقا  برای  اول  شرط  که  دهد 
برای  ماموریت  سرپناه  که  است  این  های سخت 

باشد داشته  وجود  برای ،  زنبور  که  موضوعی 
به انسان نیز  استها  منوال  دومین  .  همین 

وند به زنبور وحی کرده است،  ماموریتی که خدا
است.  مهمتری طبیعت  برای  او  وظیفه  ن 

کاربردی گرده و  مهمترین  از  یکی  ترین  افشانی 
توان به این  رود که نمیشمار میوظایف زنبور به

  ، که زنبوری از کنار آن عبور کرد. در صورتیسادگ
بهکار گرده  را  ندهد خیلی  افشانی  انجام  درستی 

خشک و بی آب و علف بدل زود زمین به کویری  
شود. در خالل این ماموریت، به زنبور دستور  می 
عنوان ثمره ه شده تا هر آنچه که در طبیعت به داد

  .پاك طیب نیز هست، تناول کند  "است که قطعا
داده شده   زنبور  به  که  ماموریتی  آخرین  در  اما 
قرار است از درون بدن زنبور نوشیدنی مخصوصی  

تا  هاخارج شود که رنگ ی مختلفی دارد. شاید 
دهه عسل    چند  که  موضوع  این  درك  گذشته 

های مختلفی دارد کمی سخت بود اما امروزه  رنگ
عسل وجود  رنگبا  گل،  تک  مختلف های  های 

 .تر هستندعسل شناخته شده 
 : سوره نحل  69آیه 

ثُمَّ کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا 
أَلْوَانُهُ مُّخْتَلِفٌ  شَرَابٌ  بُطُونِهَا  مِن    فِیهِشِفَاء   یَخْرُجُ 

ترجمه   تَفَکَّرُونَ. َقَوْمٍی  یَهًلِّ  آل  َذَلِک  إِنَّفِی  لِلنَّاسِ

شیرازی( تناول )مکارم  ثمرات  تمام  از  سپس   :
هائی را که پروردگارت برای تو تعیین  کن، و راه 

نوشیدنی    راحتی بپیما، از درون شکم آنهاکرده به 
که   های مختلف،به رنگ  شود،خاصی خارج می 

دراین امر نشانه روشنی    درآن شفای مردم است
تفکرند اهل  برای جمعیتی که  پیام    .است  چند 

از آیه  می   -1  :سوره نحل دریافت کرد  69توان 
میوه  انواع  عصاره  کل  عسل،  من  »کُلى  هاست. 

غذاى   تنها انتخاب مسکن ونه    - 2  …»  الثمرات
حیوانات با هدایت الهى است، بلکه همه کارهاى 
آنها راهى است که خداوند پیش رویشان گذاشته 
اطاعت  براى  مهاجرت  مقدمات  کندو  در  است. 
دست   در  را  عسل  زنبور  سرنوشت  که  خدایى 

اعجاز   - 3.  «…  »سُبل ربک  شودگرفته فراهم مى 
سازى در شکم حیوانى  خلقت: یک کارخانه عسل 

  عسل طبیعی   - 4.  «...  ابطونه کوچک! »یخرج من  
الوانه« رنگبه »مختلفاً  است.  مختلفى  هاى 

هاى سفید، زرد، قرمز، که شاید این اختالف )رنگ
در    -5  . ها باشدها بر اساس اختالف رنگ گل رنگ

ها، خواص درمانى است که از طریق  گیاهان و گل 
شف مىعسل،  ما  دردهاى  شفاء  اى  »فیه  شود. 

)ناگفته پیداست که عسل، شفاى همه   للناس« 
آمده   »شفاءٌ«  نکره  بصورت  لذا  نیست،  دردها 

ها، براى کسانى  ها و عبرتمام درست  -6  .است
»لقوم   باشند  اندیشه  و  فکر  اهل  که  است 
یتفکرون« وگرنه افرادى هستند که در تمام عمر  

مى  استفاده  عسل  ولاز  چند  کنند  به  حاضر  ى 
 نکته دیگری که در  .آن نیستند   دقیقه فکر درباره 

 خداوند  که   است  این  دارد  وجود  نحل   سوره69  آیه
ها را بیان کرد،  که اختالف تنوع رنگ بعد از این

این    و  خاصیت شفابخشی عسل را نیز مطرح کرده
ها  دهنده نوعی رابطه میان اختالف رنگامر نشان

عسل  با می است    شفابخشی  از  که  را  آن  توان 
ثابت    قرآناعجاز   علم جدید  دانست، چراکه در 

به تنوع عناصر   هاتنوع رنگ  شده است   درعسل 
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ها  گردد. نوع رنگد در گیاهان برمی قندی موجو

را در شفابخشی عسل دخالت داده و این امر را  
در حقیقت آنچه  .  به خود عسل نسبت نداده است 

از   عسل  زنبوران  مىرا  انواع خآن  بالقوه  ورند، 
گیرد کمک آنها، شکل مى هایى است که به میوه 

این  با  کلمهو  است  پرمعنى  چه  کُلِّ  "  حال 
  ، هازنبوران براى رسیدن به منطقه گل   ."الثَّمَراتِ

و از طریق   کنندگذارى مى گاهى راه خود را نشانه
پراکندن بوهاى مختلف در مسیر راه، و مانند آن، 

مشخ را  راه  مى چنان  امکان  ص  کمتر  که  کنند 
جمله فَاسْلُکِی سُبُلَ    .دارد زنبورى سرگردان شود

جاده )در  ذُلُلًا  و  رَبِّکِ  رام  که  پروردگارت  هاى 
این   به  اشاره  گویا  بگذار(  گام  است  تو  تسلیم 

است از    .واقعیت  نحل،  سوره  اینکه  عجیب 
دانیم در منطقه مکه  هاى مکى است و مى سوره 

گیاهى وجود دارد و نه زنبوران عسل، نه گل و  
 این   با  آنقدر باالست که  قرآن ولى ارزش عسل در  

  تعبیر  با  و  گویدمى  سخن  آن  از  ظرافت  و  دقت
  بُطُونِها   مِنْ  یَخْرُجُ  مانند   جالبى
مایعى   "انُهُ:أَلْو ٌمُخْتَلِف ٌشَراب زنبوران  درون  از 

مى  رنگخارج  به  مختلفشود  به    "هاى  حتى 
کرده  هکاری ریزه اشاره  نیز  عسل  ساختن  اى 
نباید در ظرف  .است را  هاى فلزى ذخیره عسل 

ما  به  دانشمندان  که  است  مطلبى  این  کرد، 
اینکه  گومى  جالب  و  هنگامى   قرآنیند  از  به  که 

مى  سخن  عسل  مىزنبوران  مِنَ    "فرمایدگوید 
یعنى    "الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ

سنگنهخا در  تنها  را  عسل  زنبوران  و هاى  ها 
اینکه. کندها خالصه مى چوب مهم دیگر   ،نکته 

براى رسیدن به خواص درمانى و بهداشتى عسل  
صورت پخته  باید هرگز آن را حرارت ندهند و به

بعضى   نکنند،  استفاده  دیگر  غذاهاى  میان  در 
تعبیر   در    قرآنمعتقدند  )نوشیدنى(  شراب  به 

به ا  ،عسل  مورد نکته شاره  آن  است  همین  را که 
نوشید بسیاری   .باید  روایات  و  احادیث  در   ،در 

مصرف  .  آمده است  خواص درمانی عسل  ارتباط با
سیره ائمه اطهار    جزئی از  عسل درمانی  عسل و

اشاره  ازاین احادیث  به برخی  ادامه  بوده که در 
همه این موارد   الزم به ذکراست که در.  شودمی 

واقع   در.  نقل شده است  سل کامالًروش استفاده ع
باید را  مطلب  ک  خاطر  این  طب    ردنشان  که 

بنا  روایات  و  احادیث  همین  اساس  بر  اسالمی 
صحت   بر  علم  پیشرفت  با  امروزه  است.  شده 
مطالب مطرح شده در طب اسالمی افزوده شده  

های آکادمیک هم استفاده  و حتی از آن در درمان
بر شما باد    د:حضرت محمد )ص( فرمودن  شود.می 

زا  نزد من برای زن تازه  .قرآن  و  عسل  دو درمان
درمانی همانند خرما و برای بیمار درمانی همانند  

ندارد وجود  نوشیدنی   .عسل  خوب  چه    ی عسل 
  را   سینه  سردی   و  کندمی   مراقبت  را  قلب  است.

در    برد.می   ازمیان باشد،  درمانی  چیزی  در  اگر 
تن با    . عسل استنیشتر حجامتگر و نوشیدنی از  
شود. بوی خوش، سه چیز شاداب و پروریده می
عسل  نوشیدن  و  مالیم  مومن،    .لباس  حکایت 

پاکیزه   و  پاك  جز  است.  عسل  زنبور  مانند 
رسول اکرم    کند.خورد و جز پاك تولید نمینمی

ها عسل است  بهترین نوشیدنی   اند: )ص( فرموده
می  نشاط  قلب  به  گرم  که  را  سینه  و  بخشد 

قوه حافظه کمک می می  به  و  پیامبر  سازد  کند. 
که در هر ماه یک بار  کسی   اکرم )ص( فرمودند:

  قرآن عسل بخورد به قصد شفایی که خداوند در  
خطر   از  است  فرموده  عسل  مرض    77درباره 

از هر    السالم(:)علیه  علی  حضرت  ماندمصون می 
علمی بهترینش را فراگیرید، همانا زنبور عسل از 

از او دو گوهر    .گزیندباترینش را برمی هر گلی زی
شود، در یکی از آن دو )عسل(  گرانقدر تولید می

روشنایی   و  نور  دیگری  در  و  مردم  درد  شفای 
است فرمودند:  .)موم(  )ع(  رضا  که    امام  هر 

خواهد در همه زمستان از سرماخوردگی دور  می 
بخورد )عسل(  شهد  لقمه  سه  روز،  هر    . بماند، 
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ر عسل قرار داده است. درمان  خداوند برکت را د

دوام  پیامبر  هفتاد  و  است  آن  در  دردها، 
اگر کسی    .اندسودمندی آن را از خداوند خواسته

  . به شما شربتی از عسل را تعارف کرد رد نکنید 
کند و بلغم را از بین  سه چیز حافظه را زیاد می

در    .کندر  و  عسل  ،قرآنقرائت    برد،می  هرکس 
  . پدید آمد، شیر یا عسل بخورداش نقصانی  نطفه 

خداوند متعال در عسل برکت گذاشته و شفای  
نمونه تفکر از نظر    .دردها را در آن قرار داده است

امام    :درباره عسل و زنبور عسل(  ع)  امام صادق
مفضل را درباره عسل و    ،)ع( شاگرد خود  صادق

به زنبور  "  کند:زنبورعسل چنین وادار به تفکر می
سازی و تهیه عش در صنعت عسلعسل و اجتما

آنچهخانه و  بنگر  در جمع   های شش ضلعی  را 
زیرکی  ظرائف  اززنبوران   میو  مسلمأ  ها  بینی، 

تامل و دقت قراردهی مورد    در  را  چنانچه کار آنها
بینی، وقتی کارهایشان را شگفت و ظریف میآن

ردیف   در  و  شریف  و  عظیم  را  آن  بنگری  را 
ولی چون به خود زنبوران  .  یابیکارهای انسان می

را حتی نسبت به خویشتن جاهل و    بنگری آنها
دلیل واضح و آشکاری   ،در این  و  یابینادان می

است بر اینکه صواب و حکمت در این صنعت از 
بلکه ازآن کسی است که    زنبورعسل نیست،آن  

آن    این صنعت را در  این طبیعت آفریده و  آنرا با
قرا انسان  مصلحت  استبرای  امامان    ."رداده 

های گوناگون، السالم( نیز در روایتمعصوم )علیه 
ارزش غذایی و خواص دارویی زیادی برای عسل 

کرده  )علیهبیان  صادق  امام  از  نقل اند.  السالم( 
شده است که پیامبر اسالم )ص( بسیار به عسل  

و فرموده مِن  عالقه داشتند  بِالشَّفاءِ  اند: »عَلَیکَم 
« بر شماست که شفا را از عسل  قرآنال  العَسَلِ وَ

  )ص(  حدیث دیگری از آن رسول  بگیرید.  قرآنو  
سه    ،که در هر ماهکسی :  فرمایدمی  دارد که  وجود

خداوند   که  شفایی  قصد  به  بخورد  عسل  بامداد 
کریم درباره عسل فرموده است از   قرآنمتعال در  

زیاد مصون می بیماری  نیز .  ماندهای  روایات  در 
که امیرالمؤمنین علی )ع( گاهی اوقات    استآمده  

 .نمودندروزه خویش را با عسل باز می 

 های زنبور عسل خواص درمانی فرآوردهبرخی 

بر تفکر   قرآنرسد یکی از دالیل تاکید نظر می به
در  موجود  درمانی  خواص  عسل،  زنبور  روی  بر 

ای  های زنبورعسل باشد. وقتی در منطقه فرآورده
شده صحبت از ندرت یافت می زنبور بهکه در آن  

حیرت حشره  می این  منظورانگیز  یعنی    ، شود، 
نه فقط  یک پیام جهانی برای تمام زمان هاست 

هنوز و بعد از گذشت    .مربوط به یک زمان خاص
در قرن آزمایش  و  تحقیق  و  تفکر  وجود  با  ها 

به وردهآفر هنوز  عسل،  زنبور  مختلف  تمام های 
برده نشده است. در ها پی ردهوآهای این فرویژگی

درمان ژل رویال که برای    واقع بعضی مواد مثل
های زنانه مورد استفاده  و یا درمان سرطان  نازایی

گیرند، هنوز مواد ناشناخته بسیار زیادی  قرار می
آن علم  هنوز  که  آندارند  خواص  و  را  ها  ها 

نشناخته است. حتی از ژل رویال در درمان کبد  
استفاده می  نیز  آنکه تحقیقات در شود بی چرب 

باشد تکمیل  آن  ا  .مورد  نیز  موم  جمله بره  ز 
های گذشته موردبررسی مواردی است که از زمان

سینا  قرارگرفته و دانشمند ایرانی مسلمان ابوعلی
است گفته  آن سخن  مورد  در  از   ،نیز  هنوز  اما 

العاده آن اطالعات جامعی در دست  خواص فوق
در ماده  این  از  امروزه  کولیت  نیست.    ، درمان 

سرطان درمان درمان  فشارخون،  درمان   ،
نازائی  خونی، درمان سردمزاجی،کم  یا  درمان   و 

جنسی قوای  می  تقویت  هرچند  ،  شوداستفاده 
فوق خواص  این  منشاء  مشخص هنوز  العاده 

را باید در وحی نشاء آن رسد م نظر مینیست. به 
الهی که به زنبور شده جست و جو کرد که نوعی 

  69خداوند متعال در آیه    !پیام سری بوده است
فرماید که در عسل شفا قرار داده سوره نحل می 

مصرف   با  شما  که  معناست  این  به  شفا  است. 
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های مختلف  توانید به مبارزه با بیماری عسل می

عسل   ،کنید. در واقع  ها را مغلوبپرداخته و آن
صورت آید و بهحساب میطبیعی دوای هر درد به

بیماری  برای  استفاده  عمده  مورد  مختلف  های 
این معناست که  قرار می به  گیرد. شفای مطلق 

خداوند در عسل طبیعی نیرویی قرار داده است 
استفاده قرار گیرد درمان   درستی موردکه اگر به 

به بیماری  قطعی  می ها  نکته    .رسد نظر  البته 
وند در مورد  تامل این است که شفایی که خداقابل 

، مختص عسلی است ناب  عسل طبیعی بیان کرده
در حال حاضر    "هایی که عموماو خالص نه عسل 

دارد در    .وجود  خداوند  که  کریم    قرآنعسلی 
  ، عنوان شفا یاد کرده است، عسلی است طبیعی به

هیچ نبدون  از  که  جانبی  عوارض  وشیدن  گونه 
ها بدست آمده است و  شهد گیاهان و ثمرات آن

نیافته  هیچ راه  آن  در  ناخالصی  و  آلودگی  گونه 
کوه در  بیشتر  امروزه  عسل  نوع  این  و است.  ها 

صعب  می مناطق  یافت  جاییالعبور  نه  شود.  که 
و  بیمارستان  نه  و  دارد  وجود  کشاورزی  زمین 

سل حتی انسانی که بتواند آلودگی را به زنبور و ع
)ص( فرمودند:    پاك آن منتقل کند. پیامبر اسالم

»لم یستشف المریض بمثل شربۀ العسل« »هیچ 
پیدا   شفاء  عسل  نوشیدن  مانند  به  مریضی، 

در  واژه.  کند«نمی »شفاء«  دربارهقرآنی  ی ، 
در   کار نرفته است، مگر برای عسل.ها بهخوردنی

شگفتی  عسل،  زنبور  برای زندگی  فراوانی  های 
 قرآناندوزی نهفته است که  موزی و عبرتآدرس

از وحی به زنبور    قرآنکند.  ما را بدان دعوت می 
به  نشانگر  عسل سخن  نکته  این  که  آورده  میان 

شرافت و عظمت این حشره به ظاهر حقیر است.  
فرد برخی بر این باورند که سه ویژگی منحصربه 

را   آنان  خداوند  شده  موجب  عسل  زنبوران  در 
فت مدال افتخار وحی کند: ویِژگی شایسته دریا

و  تسکین طبیعی  محصولی  سالم،  غذایی  دهی، 
به   دلپذیر عسل  زنبور  نیش  از  علت همچنین 

درمان   در  آن  بودن  اسیدی  و  قلیایی  خاصیت 
می بیماری  استفاده  نیز  ها،  عسل  خود  کنند؛ 

هم   کمی  مقدار  همچنین  و  درمانی  خاصیت 
روس دارد.  کنندگی  ضدعفونی  دخاصیت  ر ها، 

از دوم،  جهانی  زخم    جنگ  پوشش  برای  عسل 
می استفاده  اینخود  به  زخم،  کردند،  ترتیب، 

جای زخم ترمیم   کرد ورطوبت خود را حفظ می 
به می  همچنین  یا شد.  قارچ  عسل،  غلظت  دلیل 

نمی در زخم رشد  از  باکتری  که  فردی  به  کرد. 
نیز عسلی که    بردحساسیت گیاه خاصی رنج می 

دادند تا نسبت  شده است میاز همان گیاه ساخته
به آن حساسیت مقاوم شود. عسل از لحاظ قند  

بنابراین می   K  و ویتامین  برای  غنی است.  توان 
با    قرآنبار دیگر تأکید کرد که دانش   در رابطه 

عسل، منشاء و خصوصیات آن بسیار از زمان خود 
ت شده است  ثاب  این نکته امروز  .جلوتر بوده است

شود، یعنى از غذاهایى  که عسل هرگز فاسد نمى 
رسد،  دست ما مى ه است که همیشه تازه و زنده ب

هاى موجود خود را هرگز از دست  و حتى ویتامین 
علت این موضوع را دانشمندان وجود”    .دهدنمى

طور فراوان وجود  هدانند که در آن بپتاسیم” مى 
ست، و عالوه بر آن  ها ابودارد و مانع رشد میکر

مانند”   کننده  ضدعفونى  مواد  مقدارى  داراى 
نیز هست لذا عسل هم خاصیت    .اسیدفورمیک 

هم   و  دارد  میکرب  رشد  از  جلوگیرى 
بهبومیکر و  است  مصریان  کش  جهت  همین 

براى  بودند  از این خاصیت عسل آگاه  قدیم که 
استفاده   آن  از  خود  مردگان  کردن  مومیایى 

مى زنبورشن  .کردندمى  عسل  اسان  زنبور  گویند 
اش کافى است که دو و یا سه  براى رفع گرسنگی

بمکد را  حالى  ،گل  بدر  ساعت  هر  در  طور ه که 
مى گل  پنجاه  و  دویست  روى  و نشمتوسط  یند 

کار است که در قدر پررود و آنکیلومترها راه مى
تنابهى عسل  یک مقدار مع مدت عمر کوتاهش هر

حال این تالش و فعالیت و به هر  کنندتولید مى 
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چشمگیر او دلیل این است که او تنها براى خود  

نمى که  کار  چنان  آن  بلکه  گوید مى  قرآنکند 
عسل    .کند ا تالش میللناس و براى همه انسانه

به  است.  آفتاب  نوعی  پرتو  عسل  بهتر،  عبارت 
انرژی متراکم گرفته شده از خورشید است. عسل  

ان و  روشنایی  از  است  تشعشعی  ترکیبی  رژی 
گرفته شده از خورشید که به زمین رسیده، در  

وسیله ان افتاده و از طریق شهد گلها به دام گیاه
نتایج   است.  شده  تبدیل  انگبین  به  عسل  زنبور 
این تحقیقات علمی در زمینه زنبور عسل و عسل، 

کریم و    قرآنهمگی بخشی از کالم الهی یعنی  
صوم )ع(  سخنان پیامبر اسالم )ص( و امامان مع

قرن  که  اخیر بوده  تحوالت  از  پیش  و  قبل  ها 
بشری در زمینه فناوری و علوم جدید بیان شده  
است و منبع آن، اتصال آن بزرگواران به منشاء  

گیری از ذات مقدس الهی بوده است  خلقت و بهره 
که همگی سعی در بیدار کردن مسلمانان و تفکر 

انی که  های بیکرو شکرگزاری آنان در برابر نعمت
باشد تا راه خداوند به انسان هدیه داده است می

با تفکر و  درست زندگی کردن و تقرب الهی را 
در   الهی  آیات  به  احادیث   قرآنعمل  و  کریم 

گهربار پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( عملی 
 سازند. 
 گیری نتیجه

انواع عسل یک تغذیه کامل می   باشد که حاوی 
موادویتامین  و  دارای  معد  ها  و  است  نی 

میآنتی  بردن اکسیدان  بین  از  باعث  که  باشد 
میرادیکال بدن  در  آزاد  کریم    قرآنگردد.  های 
سال قبل به شفابخش بودن عسل    1400نیز در  

اشاره کرده و در آیات سوره نحل اهمیت عسل و  
تولید آن توسط زنبور عسل را متذکر شده است  

کند.  اد می عنوان درمانی برای مردم یو از آن به 
در   )ص(  همچنین  محمد  مبارکه  به  که  سوره 

مومنان و نیکوکاران وعده بهشت داده است، در  
نامیده است.  نوعی خوراکی بهشتی  را  واقع عسل  

انواع عسل یک تغذیه کامل می  باشد که حاوی 
حاوی ویتامین  و  است  معدنی  مواد  و  ها 

میآنتی  بردن اکسیدان  بین  از  باعث  که  باشد 
می رادیکالبردن   بدن  در  آزاد  گردد. عسل  های 

طور خالصه، عسل  به اندازد.  پیری را به تاخیر می 
یک غذای سالم و مفید برای افراد مسن، کودکان  

کریم دوبار واژه عسل   قرآندر    .و بزرگساالن است
استفاده شده است. ابتدا در سوره مبارکه محمد  

خداوند در جایی که به مومنان    15)ص( در آیه  
از  سخن  است،  داده  بهشت  وعده  نیکوکاران  و 

به ناب روان  میان آورده است. این عسل پاك و 
معنی است که در واقع عسل نوعی خوراکی  بدان

بهشتی است که به زمینیان نیز از طریق زنبور 
است اعطا شده  دومین جایی  .عسل  واژه در  که 
  68  در آیاتکار رفته است  عسل با کلمه نحل به

شده    کریم ذکر  قرآن  14  ءنحل در جز  سوره  69  و
به خلقت زنبور عسل اشاره شده و    این آیات  در  و

نین  چهم  ،ذکر شده است  قرآنجایگاه عسل در  
از  نشانه  فکر شمرده  آ ای  اهل  برای  یات خداوند 

  نیز (  زنبورعسل)  نحل  هنامگذاری سور.  شده است 
احتمال که  به زیاد به  است  آیات  همین  خاطر 

در   عسل  است.  قرآندرباره  شده  خداوند    بیان 
شفای   را  عسل  و  شفای روح  را  قرآن   تعالی،باری 
قرارداده است که مقایسه این دو آیه جای    جسم
عسل غذایی معطر است که  .  یشتری داردب  تامل

سازد و حضرت محمد )ص( زنبور عسل آن را می 
ها معرفی کرده  آن را درمانی برای تمام بیماری 

 در ارتباط با   ،یات بسیاری در احادیث و روا  . است
  مصرف عسل و .  آمده است   خواص درمانی عسل

.  جزئی ازسیره ائمه اطهار بوده است   عسل درمانی
ذکر به  در  الزم  که  روش    است  موارد  این  همه 

درواقع این  .  نقل شده است  استفاده عسل کامالً
که طب اسالمی    ردنشان ک  خاطر  مطلب را باید 

بنا شده است.    براساس همین احادیث و روایات 
بر صحت مطالب مطرحامروزه   علم  پیشرفت    با 
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 اکبر دهخدای در دیوان اشعار عالمه علیقرآن تلمیحات 

 
 هژیر حیاتی

 

مدیر پشتیبانی پروژه عمرانی خط لوله  -کمیلی دانشگاه پیام نور تهران، ایران دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، مرکز تحصیالت ت
)نویسنده مسئول:   عضو سازمان بین المللی دانشگاهیان -عضو انجمن مدیریت ایران  -اینچ انتقال گاز سراسری هفتم  56

hajirhayati@gmail.com ) 
 

 چکیده 
منظور توضیح کاربرد باشد، بهاکبر دهخدا می ی در دیوان اشعار عالمه علی قرآن  مقاله حاضر باعنوان تلمیحات

کتب نثر و اشعار بعد از اسالم  هستند. ادبیات فارسی خصوصاً    قرآنهای  تلمیح در اشعاری است که حاوی آیه
مستقیم از شارات غیرصورت مستقیم و ا اند. این استفاده بهی بهره برده قرآنو آیات    قرآناز    ایصورت ماهرانه به

هایی آمده است. در این مقاله، صورت اشعار و یا متون و داستانکه در کتاب بزرگان ادب فارسی به   است  قرآن
صورت بوده که پس از خواندن کتاب دیوان اشعار عالمه دهخدا مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت. روش کار بدین

معین   اندازههایی که به طریق فیش ی است استخراج نموده، بهقرآنآیات  اشعار دهخدا، ابیاتی که حاوی تلمیح به  
بندی نموده، سپس به شرح آن ابیات، با استفاده و رجوع به منابع متعدد پرداخته از قبل تهیه شده بود، دسته 

ما باشد ی  پژوهان علم و ادب در متون و شناخت گنجینه فرهنگشد. امیدوارم که این تحقیق کمکی برای دانش 
آفرینی در ادبیات فارسی  ترین منابع معنی دبیات معاصر با تلمیح که از نافع اندرکاران او نیز باعث شود که دست 
 است اُنس بیشتری یابند. 

 
 ، دهخدا، دیوان اشعار دهخداقرآنتلمیح،  واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

 شرح تو دریابد ... بی 
 کی بود کز پیرهن یوسفیعقوب صفت 

 او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد 
 یا تشنه چو اعرابی در چَه فکند دلوی                           

 در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد 
 یا موسی آتش جو کآرد به درختی رو                     

 آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد 
 یا همچو سلیمانی بشکافد ماهی را                   
 اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد
 یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو               

 تا صید کند آهو خود صید دگر یابد
 ره رو، بحل افسانه، تا محرم و بیگانه             

بی  نَشرَح«  »اَلم  نور  )مولوی، از  دریابد  تو  شرح 
توجه .  (598شماره    1395 در  اسالمی  فرهنگ 

خود به تاریخ ملل، به تاریخ ایران هم توجه کرد 
کشورداری،  آیین  در  ایرانیان  اینکه  مخصوصاً 

های کهنی بودند و این مورد توجه دارای سنت
اسالم فرهنگ جدیدی   برخی از خلفا بود، بعد از

اسالمی   فرهنگ  به  که  آمد  بوجود  ایران  در 
شاعر است،  جزو معروف  که  نویسندگان  و  ان 

این   به تحصیل  با فضل بودند هم خود  مردمان 
فرهنگ پرداختند و هم خود موجب اشاعه این 

استفاده معمواًل  ازتلمیحات  شدند،  های فرهنگ 
شود )مانند حافظ( یعنی سیاسی و اجتماعی می 

رود، کار نمی صورت تلمیح بودن بهتلمیح فقط به 
ر زیبای زیر، گویی  که شاملو در تلمیح بسیاچنان

هم داستان رستم و اسفندیار در آن خالصه شده 
است، حافظ وار تلمیح را به مسائل اجتماعی عصر 

تو   ،خود مربوط کرده است: »آه اسفندیار مغموم
چشمم که  به  آن  باشی«.    ،را  پوشیده  فرو 
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نکته در آن است که اگر  . (29ص   1352)شاملو،

چشم او که   پوشید تیر بهاسفندیار چشم فرو می
خلید پس هالك او در دیدن  روئین نبود فرو نمی

های متعددی شاعران از تلمیح استفاده ...    بود و
اغراق، اشاره اند از جمله برای باالبردن خبر،  کرده

معنی   به ایجاز،  عصر،  تاریخی  و حوادث  آفرینی 
زبان  ایجاد  و  تمثیل  مقام  در  تلمیح  از  استفاده 

همه  که  است  بدیهی  نظر رمزی  از  شاعران  ی 
استفادۀ از تلمیح در یک سطح نیستند و قدرت 
برخی در سود جستن از تلمیح از دیگران بیشتر  

به  که  شاعرانی  از  یکی  از  است،  سرشاری  طور 
تلمیحات استفاده کرده مولوی است و او شاعری  

طور وسیعی با فرهنگ اسالمی آشنا است که به 
بی  و  کالمبوده  از  زیادی  آیات  در  اهللشک  را   

اینکه  خالصه  است.  داشته  خاطر  گنجینۀ 
های فرهنگی هستند و  تلمیحات عصارۀ داستان

توان به محتوای فرهنگ قومی با مطالعۀ آنها می
توجه یافت و نحوۀ تلقی و برخورد تاریخی اقوام 

  . 1375،  را با جهان و فرا جهان دریافت )شمیسا
 ( 133ص 
 پیشینه تحقیق -2

به   در  تلمیح  لمح(  ریشه  )از  میم  بر  الم  تقدیم 
معنی دیدن و نظرکردن و آشکار ساختن  لغت به 

به بدیع   و اشاره کردن است و در اصطالح علم 
شرطی  اشاره به قصه یا شعر یا مثل سائر است به 

که به آن اشاره چنان که از معنای اشاره برآید 
تمام داستان یا شعر یا مثل سائر را دربرنگیرد از  

حاوی راین که  عبارتی  یا  بیت  درك  برای  و 
باید داستان یا شعر یا مثل سائر  تلمیحی است می 

مورد اشاره را به تمامی دانست شاید بتوان معنای  
تلمیح را گسترش داد و اشاره به فرهنگ عامه و 
نیز جزو  را  عقاید و آداب و رسوم و علوم قدیم 
به   کسی  امروز  اگر  زیرا  داشت  محسوب  تلمیح 

از اعتقادا نباشد  آشنا  قدما  طبی  یا  نجومی  ت 
)فهم( بسیاری از ادبیات شاعرانی چون انوری و 

خاقانی باز خواهد ماند، تلمیحات یا ایرانی است 
که   هندی(  و  )یونانی  اینها  جزو  یا  سامی  یا 

می را  اینها  از  و هرکدام  غنایی  لحاظ  به  توان 
در   اسالم  پیشرفت  با  کرد  تقسیم  نیز  حماسی 

مختل عالقهکشورهای  مسلمان  حتی  ف،  و  مند 
نیازمند شدند که از احوال ملل مغلوب و ازتاریخ  

های خود و مطالبی از این و شرح حوادث جنگ
 دست آگاه شوند. 

 ی: قرآنتلمیح به آیات  -3
داشت ار پا قُل چه برده به کار زیر چار آینه چَهار 

این بیت اشاره است به چهار آیۀ آغازین   ،حصار
کریم که چون محافظ و چشم    قرآناز چهار سورۀ  

یا خود می زخمی می و  هُوَ    داشتند: نوشتند  قُل 
اَحد   او خدای    –الُله  بگو  به خلق  ما  ای رسول 

آیۀ   اخالص،  )سوره  یآاَیُّها  .  (1یکتاست  قُل 
ای رسول ما بگو ای کافران مشرك   –الکافِروُنَ  

ای    –قُل اَعُوذُ بِرِبِّ النّاس  .  (1ره کافرون، آیۀ  )سو
می پناه  ما  آدمیان رسول  پروردگار  به  جوئیم 

ای    –قُل اعُوذس بِربِّ الفلِقِ  .  (1)سوره ناس، آیۀ  
جوئیم به خدای فروزنده صبح  رسول ما پناه می

و همچنین چار آینه:  .  (1روشن )سوره فلق، آیۀ  
پوشش از  قدیمیکی  جنگجویان  از های  نوعی   ،

اسلحه و این عبارت از چهارپاره آهن پهن باشد  
که در زه در سینه پیوند کنند: آمادۀ جنگ است  

ی آن ترك چار آینه آئینه  شب و روز به عاشق
)پادشاه، چار  .  (235ص   1336جفاجوست  و 

حصار: دعایی که بر پیراهن غازیان نوشتندی تا  
 1377از آسیب و گزند در امان بمانند )دهخدا،

 . (743ص 5ج 
 این ندای اِرّجعی بشنید و رفت  

 مرغ روحش تا فَرازِ سدره تَفت 
المُطَمئنَّۀُ   النَّفسُ  ایَّها  »یآ  آیه:  به  دارد  اشاره 
فی  فَادخُلی  مَرّضَیۀٍ  راضِیَۀً  رَبِّک  اِلی  اَرجِعِی 
عِبادی وَ ادخُلی جَنتَّی « ای نفس قدسی مطمئن  
و دل آرام )به یاد خدا( امروز به حضور پرودگارت 
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های ابدی او( و او باز آی که تو خشنود )به نعمت 

نیک( توست باز آی و در صف   راضی )از اعمال
بهشت رضوان من  بندگان خاص من در آی و در  

 . (30الی  27)سوره فجر، آیات  داخل شو
 وان شاهد نغز بزم عرفان 

 بنمود چو وَعدِ خویش مشهود 
آیه:   این  به  است  عَلَی  "اشاره  نمُنَّ  اَن  نُریدُ  وَ 

اَئِمَّۀ   نَجعَلَهمُ  و  االرضِ  فی  استُضعِفُوا  الذَین َ 
و ما اراده کردیم بر آن طایفۀ  .  "نَجعَلَهُم الوارثینَو

ذیل و ضعیف در آن سرزمین منّت گذارده و آنها 
را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه 

 .  (5فرعونیان گردانیم )سوره قصص آیۀ 
 دامن از ظلمت فراهم چیده نور  

 نیست مستکبر نه مختال و فخور 
کَیالَ تَاسَوا عَلی ما فاتَکُم  لِ"اشاره است به این آیه:  

و َ التَفرَ حُوابِمآ اتیکُم وَ للّه ال یُحِبُّ کُلَّ مُختال ٍ  
)این را بدانید( تا هرگز بر آنچه از دست   "فخورٍ

به آنچه  به  و  نشوید  دلتنگ  رود  رسد شما  شما 
دوست خدا  و  نگردید  دلشاد  هیچ )مغرور(  دار 

 ( 23یۀ  متکبّر و خودستانی نیست )سورۀ حدید آ
 گفتم این هجر کی شود طّی؟ گفت:  

 یَوم فطوی السَّما کَطّی سِجلّ 

یَوم فَطوِی السَّمآءَکُطِیُّ  "اشاره است به این آیه:  
وَعداً  نُعیدُهُ  خُلقٍ  اَوَّلَ  بدًانآ  کِما  لِلکُتُبِ  السِّجِلّ 

ها را مانند  روزی که آسمان  "عَلَینآ اِنّاکُنّا فاعِلینَ
و   پیچیم  درهم  آفریدیم به طومار  که  اول  حال 

بازگردانیم این وعده است که البته انجام خواهد  
شد )شاید مقصود آن باشد چنانچه کرات سماوی  

صورت یک جوهر، ذات بودند در هدر بدو خلقت ب
به را  آنها  )سوره  قیامت  برگردانیم(  حال  همان 

 .  (104انبیاء آیۀ 
 در صفات ملکوتیش زدندی چون فال 

 ذلک فضل اهلل بود  زبَرو بَینه از 
ذلک فَقلُ اهللِ یُوتیهِ مَن "اشاره دارد به این آیه:  

این فضل و نعمت   "یّشآءُ وَ هللُ ذوالفَضلِ العَظیم
بخواهد   هرکه  حق  در  را  لطف  آن  که  خداست 

خلقمی  بر  را  خدا  و  رحمت   کند  و  فضل 
 . (4منتهاست )سوره جمعه آیۀ بی 

 شیخ ابو در جواب من هَر بار  
 ین اَعُوذُ و استغفاربعد چند

  "اَعوذُ بِاهلل مِنَ الشیطانِ الرَّجیم"اشاره است به:  
می  شده  پناه  رانده  دیوه  شر  او  خدای  به  برم 
 . (32ص ،  1362 )دهخدا،

 
 فهرست اشعار حاوی تلمیح در دیوان دهخدا که در این مقاله درج شده است: -1جدول 
 صفحه بیت شماره 

 2 زیر چار آینه چَهار حصار    داشت ار چار قُل چه برده به کار  1
 3 مرغ روحش تا فراز سدره تَفَت    این ندای ارجعی بشنید و رفت 2
 3 بنمود چو وَعدِ خویش مشهود    وان شاهد نغز بزم عرفان 3
 3 نیست مستکبرنه مختال وفخور   دامن از ظلمت فراهم چیده نور  4
 4 یَوم فطوی السَّما کَطّی سِجِلّ   گفتم این هجر کی شود طّی؟ گفت:  5
 4 زبَرو بَینه از ذالک فضل اهلل بود   در صفات ملکوتیش زاندی چوغال 6
 4 بعدِ چندین اَعُوذُ و استغفار   شیخ ابو در جواب من هربار  7

 
 گیری:نتیجه

به جایگاه  تلمیح  زیباشناسی،  عنصر  یک  عنوان 
ویژه استفاده و کاربرد  ای در ادبیات فارسی به ویژه

متعدد در اشعار شاعران ایران پس از اسالم دارد. 
شود.  در بسیاری از اشعار شاعران تلمیح دیده می 

همانند تلمیح به اشخاص، تلمیح به امثال، تلمیح  
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عار  به اماکن و اسماء خاص، تلمیح به تضمین اش

یا   نجومی  اصطالحات  به  تلمیح  شاعران،  دیگر 
... لیکن در    صورفلکی، تلمیح به آیات و احادیث و

، موردنظر بود و در قرآناین مقاله تلمیح به آیات  
اکبر دهخدا استفاده  آن از کتاب اشعار عالمه علی 

نابغه  یک  معاصر  ادبیات  در  که  دهخدا  گردید. 
درستی و شایستگی تمام  رود بهشمار می ادبی به 

از این عنصر استفاده کرده و در همه سطوح مورد 
بهره  اشعار  دیوان  در  تلمیح  از  است.  اشاره  برده 

گیری عالوه بر نبوغ نگارنده دیوان اشعار، این بهره
را در ادبیات صد    قرآننفوذ دقیق و زیبای آیات  

آنجاکه   از  است.  کرده  معتبرترین    قرآنچندان 

ر کتب الهی است، و بقول ال ریب  منبع و سند د
فیه، استفاده از این سند مستحکم، اعتبار اشعار  
نکردنی،   وصف  اعتباری  با  را  نویسندگان  آثار  و 

مانند، و صد چندان کرده است. در این مقاله بی 
سعی شده است هرچند کوتاه، اما مفید تعدادی  

ی موردبررسی قرار گرفته و فتح  قرآناز تلمیحات  
، قرآنمندان، عرصه ادب و  برای عالقهبابی شود  

تا با مطالعه و تحقیق بیشتر از این منابع عظیم  
و   بر   را  قرآنسود جسته  تا  داده  قرار  راه  نقشه 

تاثیر این کتاب آسمانی و الهی بر ادبیات فارسی  
 ویژه تلمیح به آیات در دستور کار قرار گیرد.و به

 
 ع مناب
 ، تهران: چاپخانه جاوید، چاپ اول. 16جلد  1371کریم، حاج شیخ صادق احسانبخش  قرآن .1
(: » فرهنگ آنندراج «، زیر نظر دکتر محمددبیر سیاقی، تهران: انتشارات کتابخانه 1336پادشاه، محمد متخلص به شاد، ) .2

 ضایم تهران. 
دکتر سیروس شمیسا، تهران: انتشارات نگاه،    تلمیحاتآتش «، به نقل از فرهنگ    (: » ابراهیم در1398شاملو، احمد، ) .3

 چاپ اول. 
 (: » فرهنگ تلمیحات «، تهران: چاپخانه رامین، چاپ پنجم.1375شمیسا، سیروس، ) .4
 (: » دیوان اشعار «، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تهران: چاپ تیراژه، چاپ اول. 1362دهخدا، علی اکبر، )  .5
 نامه دهخدا «، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. (: » لغت 1377دهخدا، علی اکبر، )  .6
 (: » دیوان شمس «، سیروس شمیسا، تهران: انتشارات قطره، چاپ سیزدهم. 1395موالنا، جالل الدین محمد بلخی، ) .7
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 مطالعه موردی: دیوان اشعار عالمه علی اکبر دهخدا یقرآنواکاوی تلمیح به قصص 

 
 2حسینیطاهره شاه و  1هژیر حیاتی

 

مدیر پشتیبانی پروژه عمرانی خط   -دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران، ایران  -1
)نویسنده مسئول:  عضو سازمان بین المللی دانشگاهیان -عضو انجمن مدیریت ایران   -لوله انتقال گاز سراسری هفتم 

hajirhayati@gmail.com) 
 ارشناسی راهنمایی و مشاوره، دانشگاه پیام نور، صحنه، ایرانک -2

 
 چکیده 

اکبر دهخدا ی و با استفاده از مطالعه موردی در دیوان اشعار عالمه علی قرآنمقاله حاضر با عنوان تلمیح به قصص  
هستند. ادبیات فارسی  ی  قرآنهای  منظور توضیح کاربرد تلمیح در اشعاری است که حاوی داستانباشد و بهمی 

از اسالم به  بعد  نثر و اشعار  از  صورت ماهرانهخصوصاً کتب  بردهقرآن و آیات    قرآنای  این استفاده ی بهره  اند. 
صورت اشعار و یا متون است که در کتاب بزرگان ادب فارسی به  قرآنصورت مستقیم و اشارات غیرمستقیم به  به

ه، کتاب دیوان اشعار عالمه دهخدا مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت.  هایی آمده است. در این مقالو داستان
بدین  کار  قصص  روش  به  تلمیح  حاوی  که  ابیاتی  دهخدا،  اشعار  خواندن  از  پس  که  بوده  است قرآنصورت  ی 

بندی نموده، سپس به شرح هایی که به اندازه معین از قبل تهیه شده بود، دستهطریق فیش استخراج نموده، به
پژوهان ابیات، با استفاده و رجوع به منابع متعدد پرداخته شد. امیدوارم که این تحقیق کمکی برای دانش   آن

اندرکاران ادبیات معاصر با علم و ادب در متون و شناخت گنجینه فرهنگی ما باشد و نیز باعث شود که دست 
 س بیشتری یابند. آفرینی در ادبیات فارسی است اُنترین منابع معنی تلمیح که از نافع 

 
 ی، دهخدا، دیوان اشعار دهخدا قرآن  ، تلمیح، قصص قرآنواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه

 بی شرح تو دریابد ... 
 یعقوب صفت کی بود کز پیرهن یوسف                   

 او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد    
 یا تشنه چو اعرابی در چَه فکند دلوی           

 در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد   
 یا موسی آتش جو کآرد به درختی رو        

 آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد      
 یا همچو سلیمانی بشکافد ماهی را                   

 آن خاتم زر یابد اندر شکم ماهی
 یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو               

 تا صید کند آهو خود صید دگر یابد   
 ره رو، بحل افسانه، تا محرم و بیگانه             

از نور »اَلم نَشرَح« بی شرح تو دریابد )مولوی،  
 (598شماره   1395

فرهنگ اسالمی در توجه خود به تاریخ ملل، به 
ایران هم توجه کرد مخصوصاً اینکه ایرانیان تاریخ  

سنت  دارای  کشورداری،  آیین  کهنی  در  های 
  بودند و این موردتوجه برخی از خلفا بود، بعد از

اسالم فرهنگ جدیدی در ایران بوجود آمد که به  
و  شاعران  است،  معروف  اسالمی  فرهنگ 
هم   بودند  فضل  با  مردمان  که جزو  نویسندگان 

فرهنگ پرداختند و هم خود   خود به تحصیل این
از شدند،  فرهنگ  این  اشاعه  تلمیحات   موجب 

شود  های سیاسی و اجتماعی می معمواًل استفاده 
صورت تلمیح )مانند حافظ( یعنی تلمیح فقط به

به  نمی بودن  چنانکار  تلمیح رود،  در  شاملو  که 
و  رستم  داستان  هم  گویی  زیر،  زیبای  بسیار 

شده   خالصه  آن  در  وار اسفندیار  حافظ  است، 
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مربوط   اجتماعی عصر خود  مسائل  به  را  تلمیح 

 کرده است:  
 »آه اسفندیار مغموم 

 تو را آن به که چشمم       
ص    1352فرو پوشیده باشی« )شاملو،            

نکته در آن است که اگر اسفندیار چشم فرو .  (29
فرو  می  نبود  روئین  که  او  چشم  به  تیر  پوشید 

شاعران از خلید پس هالك او در دیدن بود.  نمی
استفاده کردهتلمیح  متعددی  جمله  های  از  اند 

اش اغراق،  خبر،  بردن  باال  به برای  حوادث    اره 
تاریخی عصر، ایجاز، معنی آفرینی و استفاده از 

یجاد زبان رمزی بدیهی  تلمیح در مقام تمثیل و ا
ی شاعران از نظر استفادۀ از تلمیح  است که همه 

سود د در  برخی  قدرت  و  نیستند  سطح  یک  ر 
بیشتر است، یکی از جستن از تلمیح از دیگران  

طور سرشاری از تلمیحات استفاده  شاعرانی که به 
به  او شاعری است که  طور کرده مولوی است و 

بی  وسیعی و  بوده  فرهنگ اسالمی آشنا  شک  با 
اهلل را در گنجینۀ خاطر داشته  آیات زیادی از کالم

های صه اینکه تلمیحات عصارۀ داستاناست. خال
می  آنها  مطالعۀ  با  و  هستند  به فرهنگی  توان 

محتوای فرهنگ قومی توجه یافت و نحوۀ تلقی  
اقو تاریخی  برخورد  فرا جهان  و  و  با جهان  را  ام 

 .  (133، ص 1375)شمیسا،  دریافت
 پیشینه تحقیق -2

تقدیم الم به  در    تلمیح  لمح(  ریشه  )از  میم  بر 
کردن و آشکار ساختن  معنی دیدن و نظرلغت به 

به بدیع   و اشاره کردن است و در اصطالح علم 
شرطی  ست به اشاره به قصه یا شعر یا مثل سائر ا

اشاره چنان آن  به  برکه  اشاره  معنای  از  آید که 
تان یا شعر یا مثل سائر را در برنگیرد از تمام داس

حاوی این که  عبارتی  یا  بیت  درك  برای  رو 
باید داستان یا شعر یا مثل سائر  است می تلمیحی  

مورد اشاره را به تمامی دانست شاید بتوان معنای  
تلمیح را گسترش داد و اشاره به فرهنگ عامه و 

نیز جزو  را  عقاید و آداب و رسوم و علوم قدیم 
به   کسی  امروز  اگر  زیرا  داشت  محسوب  تلمیح 
از  نباشد  آشنا  قدما  طبی  یا  نجومی  اعتقادات 

بسیاری از ادبیات شاعرانی چون انوری و )فهم(  
خاقانی باز خواهد ماند، تلمیحات یا ایرانی است 

این جزو  یا  سامی  که  یا  هندی(  و  )یونانی  ها 
این از  میهرکدام  را  بهها  و توان  غنایی  لحاظ 

در   اسالم  پیشرفت  با  کرد  تقسیم  نیز  حماسی 
عالقه مسلمان  مختلف،  حتی  کشورهای  و  مند 

که از احوال ملل مغلوب و ازتاریخ    نیازمند شدند
های خود و مطالبی از این و شرح حوادث جنگ

 دست آگاه شوند. 
 ی قرآنتلیمح به قصص  -3

 کز بهشت برین به امر سروش -1-3
 دَر به دَر چون شدید و خانه به دوش

و  و حوا  آدم  داستان  بر  دارد  تلمیحی  بیت  این 
برین. بهشت  از  آنها  شدن  = آدم    رانده  )عبری 

و کتاب مقدس به    قرآن خاکی یا سرخ رنگ( در  
با زنش حوا در  نخستین بشری که خدا آفریده 

کرد و چون نافرمانی کرد و از بهشت زندگی می
  ه خورد از بهشت به دنیا رانده شد درخت ممنوع

ج 1345)مصاحب،   و  .  (1،  آدمیان  پدر  آدم 
ابوالبشر کُنیت اوست و آدم خاکی عبارت از این  

آوردهاست   تحقیق  اهل  بعضی  که صاحب  و  اند 
)بیضاوی( و تفسیر سوره فجر نوشته که به اوالد  
خاص بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عاد گفته  

چنانمی  بنی شود  هر  پس که  هاشم  را  هاشم 
مالک   باشد  درست  نیز  آدم  اوالد  بر  آدم  اطالق 

 قزوینی گوید: 
 ی مردم شناس کو زبان گفتگو کو دیده

 کیب آدم صورت دیوار را گر بود تر
در  و سیدعلی  طرازالغات  خان شوشتری صاحب 

آنجا گفته که آدم در اصل سریانی »آدمانوس«  
نام داشته و در کتب قدیم اهالی پارس آدم و هوا  

چه امام محمد اند چنانرا »میشاومیشی« نامیده 
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غزالی در سیرالملوك شرح داده است و در غیاث  

االرض  که از ادیم  وجه تسمیه آدم چنین نوشته 
بعضی   و  بود  شده  مخلوق  زمین  روی  از  یعنی 

گندم او  که  اینگویند  در  و  بود  از صورت  گونه 
گونی  معنی گندم »آدمت« مأخوز است با ضم به 

معنی شتر سپیده و آهوی سفید که بر  و آدم به
مترادفات پشتش خط  آمده  نیز  باشد  های سیاه 

پ  آدم: روزه،  چهل  طفل  خاکیان،  یر  آئینۀ 
ی، صفی اهلل، ابا محمد و برج سراندیب، گنج خاک

خلیفۀ  چهل آدم  سالکان  اصطالح  در  و  ساله 
آدم: نخستین پدر    خداست روح عالم آدم است!

ابوالوری،  ابوالبشر،  )نوریۀ(،  حّوا  جنت  آدمیان، 
حّوا: مادر آدمیان، زوجه   معلم االسماء جمع اوادم.

زوجه آدم  که  است  اسمی  را  آدم،  بدان  ی خود 
معنی زندگی است و بدان واسطه حّوا نامید و به 

ام امر  به  اطاعت  حوا  چون  و  شد  ملقب  البشر 
عالمیان   خداوند  ننموده  را  الهی  اقدس  حضرت 
که   گفتند  کرده  چندان  دو  را  او  حزن  و  غم 
به   تو  اشتیاق  و  زائیده  خواهی  اوالدها  بزحمت 
خواهد  تسلّط  تو  بر  او  و  بود  خواهد  شوهرت 

 داشت.
 جهان بود از سر آدم فراز  تا

 نیاز )رودکی(کسی نبود از راز دانش بی 
 حدیث عشق اگر گویی گناه است 

گناه اول ز آدم بود و حّوا )سعدی( )دهخدا، 
 ( 6و  1 ، ج1373

معادل   سامی،  ادیان  روایات  طبق  حّوا:  و  آدم 
کیومرث ایرانیان، خداوند وی را خلق کرد و در 

ی او کرد و مزوجبهشت جای داد و حّوا را خلق  
که   را  گندم  یا  سیب  حوا  یا  آدم  چون  گردانید 
شدند.   اخراج  بهشت  از  و  خوردند  بود  ممنوع 

ج  1371)معین،   فارسی .  (5،  در  حوا:  و  آدم 
معنی نوکر و معنی انسان و مردم و کس و بهبه

گویند آدم نخستین بشری  خدمتکار مرد هم می 
وا را از  بوده که خداوند او را از خاك آفرید و ح

معنی  چپ او خلق کرد حوا مؤنث احوی به  پهلوی 
زی یا سرخ مایل به سیاهی زن  سیاه مایل به سب 

گون و مادر قابیل و هابیل که او را نخستین  گندم 
)عمید،    دانندزن و دومین بشر و مادر آدمیان می

ج  1374 میوه  .  (1،  خوردن  از  بعد  حوا  و  آدم 
عری به  و  کردند  پیدا  معرفت  خود ممنوعه  انی 

اینپی از  و  ستر  بردند  انجیر  درخت  برگ  با  رو 
گفته کردند،  از  عورت  اخراج  از  بعد  آدم  که  اند 

بهشت به کوه سر اندیب در هند هبوط کرد، حّوا 
و شیطان و مار هم با آدم از بهشت اخراج شدند 

ترتیب به جده و سمنان و اصفهان افتادند،  و به
از پس  آدم  که  است  آمده  روایات  از    در  اخراج 

به  )ص(  بهشت  محمد  حضرت  به  توسل  سبب 
او  توبه  و  بازگشت  الهی  تقرب  مقام  به  مجدداً 

 پذیرفته شد. 
 از امر مبارك تو رفته

الدین هم بر سر حرفت خود آدم )جمال
 اصفهانی(

و عمر حضرت آدم را هزار سال بوده است و اسم 
دخترش »اقلیمیاست« و نزاع هابیل و قابیل بر  

است پس آدم صورت عقل کل است    سر او بوده
 ( 1375و حوا نفس کل است )شمیسا،  
 که به نقصان ها ز نوعِ سرکشم 

 یا دو آب و خاکی نی از آتشم
اشاره است به اینکه ابلیس در مقام فخر بر آدم 
از   من  و  است  پست  از خاك ِ  او سرشته  گفت: 

ی کمالی دارم  آتش تابناك و نسبت به او مرتبه
نش به آدم سرباز زد و سرکشی  کرُسبب از  و بدین 

آیه    کرد اعراف،  از .  (11)سوره  ناامید  ابلیس: 
رحمت و نام شیطان مترادفات آن: شعله، خصم  

 یک چشم، شیخ بخدی، بوخالف، بومره و ... 
 چو آدمی و پری را با هبوطوا افکند

بر آمد از دل هر یک هزار نالۀ زار )ظهیر  
 ( 1، ج 1336فاریابی( )شاد، 
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به ابالس  مادۀ  از  یا ابلیس  کردن  نومید  معنی 

اند و آن مهتر دیوان است  ای اجنبی شمردهکلمه
که پس از نفخ روح در جسم آدم چون از سجدۀ 
آدم سرباز زد مطرود گشت و او تا روز رستاخیز 

کرد  زنده باشد و جز بندگان مخلص را اغوا تواند
زردتشت دین  اهریمن  ،  1373)دهخدا،    نظیر 

از .  (1ج اهریمن  نمام، شیطان،  و  ابلیس: کذاب 
)معین،   بودن،  بنام  بودن، سخت  کفر، مشهورتر 

ج  1371 از  5،  بود  عزرائیل  نامش  ابلیس   )
آدم  شدن  آفریده  از  پس  بود  مقرب  فرشتگان 

ی فرشتگان به امر خداوند او را سجده کردند  همه
برخی از .  (1، ج  1374... )عمید،    مگر عزرائیل و

ر شیطان  و  صوفیه  خوانده  العارفین  سلطان  ا 
امتناع او را ازسجده بردن بر آدم کمال توصیه و 

دانسته او  هرکسی  اخالص  نفس  در  پس  اند، 
کند.  شیطانی است که او را به سیئآت وسوسه می 

فرمود:   پیغمبر  یَدِی "و  عَلَی  شَیطانی    "أسلَمَ 
به 148، ص  1395)مولوی،   ابلیس  سبب گناه  ( 

است   چهره  سیاه  فریفتن  بسیار،  ابلیس  کار  و 
 مردمان است. 

 گر به پیر بی دانش به گوهران افزون شدی
روسیه تر نیستی هر روز ابلیس لعین  

 (1375( )شیمسا، 190)منوچهری، 
 داشت از بوالبشر هنوز به دل 

 چون عزازیل بُغض و کینه و غِل 
برای توضیح بوالبشر یا آدم مراجعه شود به بیت  

... اما در مورد    وکو بهشت برین به امر سروش  
از سه   بگویم که طبق روایات یکی  باید  عزازیل 
که  است  عزازیل(  و  ماروت  )هاروت،  فرشته 
میان   تا  فرستاد  زمین  کره  به  را  آنها  خداوند 
کنند   از محرمات دوری  و  زندگی کنند  آدمیان 
بر   امتحان  این  عهده  از  دانست  چون  عزازیل 

ش معاف  آید اظهار عجز کرد و از ادامه آزماینمی
شد اما هاروت و ماروت که به آزمایش ادامه دادند 
گولِ زنی به نام زهره )= ناهید( را خوردند و هم 

شراب نوشید و هم اسم اعظم را بدان زن گفتند  
دند  و به پاد افراه این کردار در چاه بابل معلق ش

 حال خواهند ماند. و تا روز رستاخیز بر این
 و گر درد هد یک صالی کرم

 زیل گوید نصیبی برم )سعدی(عزا
 بد ز گستاخی کسوف آفتاب

شد عزازیلی ز جرأت رد باب )مولوی( )دهخدا، 
 ( 10، ج 1373

 بیتِ احزان مرا هر شامگاه 
 انداز رخ انور منّور کرده

ای به داستان یعقوب پیامبر دارد، این بیت اشاره 
یعقوب، محبوبیت خاصی نزد مادر و پدر داشت 

و ادعا کرد که خدا به او برکت  ی او اسحق درباره
همین   کند  عنایت  گوارا  زندگی  و  عمر  طول  و 
محبوبیت سبب شد که برادرش عیبو خشمگین  
نماید،  تهدید  و  کند  یاد  بدی  به  را  او  و  شود 

اشاره  با  به  یعقوب  فلسطین  از  مادرش  و  پدر  ی 
)البان(   داییش  مسکن  که  آرام  نجران  سرزمین 

عهده  خود را به  بود رفت و در آنجا خدمت دایی
گرفت و در نظر داشت که در مقابل این خدمات  
دختر او )راحیل( را تزویج کند ولی داییش دختر  
دیگر خود )لیئه( را به همسری یعقوب نامزد کرد  

)صحفی،    و غم 1349...  خانۀ  احزان،  بیت  ها، ( 
ای که یعقوب برای خود گزید و در  خانه، خانه غم

 گریست. ق یوسف مینشست و در فراآن خانه می
 ورا بیت االحزن نهادند نام 

که به خانه حزن و اندوه تمام )شمسی( 
 ( 4، ج 1373)دهخدا، 

ی مهتر یعقوب )ع( و یا بیت احزان کنایه از خانه
 که در مفارقت مهتر یوسف در آن شده بود: 
 یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

مخور  کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم 
 )حافظ(

شکسته  بیت بدین  میی  که  نشان  الحزن  آورد 
،  1336یوسف دل از چه زنخدانش )واله( )شاد،  
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پیامبران به .  (1ج   از  یعقوب  دیگر  عبارت 
از  بنی  یکی  کنعان  ساکن  او  است  اسرائیل 

شهرهای قدیم فلسطین بود یعقوب، یوسف را از  
داشت و بر آن بود تا او تر می دیگر پسران دوست

جانشین خود کند براداران یوسف حسد بردند را 
را   او  پیراهن  و  انداختند  چاهی  در  را  او  و 

آلوده کرده و به یعقوب نمودند و گفتند که  خون
 .....  گرگی او را دریده است و بقیه داستان
 اال تا از صبوران است، نام چاه پیغمبر

 هم اندر مصحف اولی، هم اندر مصحف اخوی
 اسحق و دیگر یوسف چاهییکی یعقوب بن 

سوم ایوب پیغمبر، چهارم یونس متّی  
 ( 1375( )شمیسا، 135 –)منوچهری 

 ای همره ِتیه پور عمران 
 بگذشت چو این سنین مَعدود

اشاره دارد به سرگردانی حضرت موسی و قومش  
بنیبه از  گروهی  گستاخی  تیه:  علت  اسرائیل، 

جزیره شبه  در  و  بیابانی  مصر  مرز  که  سینا  ی 
دهد جغرافیون عرب آن را  وریه را تشکیل می س

خوانده نیز  اسرائیل  بنی  تیه  صحرای  بیابان  اند 
میجنوبی  تشکیل  را  فلسطین  بخش  داد  ترین 

اسرائیل پس از خروج  است. بنی   زاربیشتر آن شن 
از مصر در این بیابان سرگردان شدند. )مصاحب،  

( تیه بیابانی که حضرت موسی )ع(  1، ج  1345
ده سبط که هر سبط پنجاه هزار نفر بودند  با دواز

در آن بیان مدت چهل سال سرگردان بودند بالد 
 ...  تیه مابین بیت المقدس قنسرین است و

 سه ماهه سفر هست چهل ساله رنج
 )خاقانی(  که از تیه موسی برون آمدیم

ز گنه در  یه است و تو موسی و ما ااین جهان ت
.  (5، ج  1375)دهخدا،  تیه ماندیم مبتال )مولوی(  

باال  توضیح آنندراج هم چیزی شبیه توضیحات 
 . باشدمی 

 گُرسَنه گرگ از کِه کرد سؤال
 کاین خر عیسی است یا دَجّال؟

به حضرت   به مناسبت سواری دادن  خر عیسی 
به  دجال  خّر  و  دجّال  عیسی  به  خدمتِ  سبب 

عنوان خدمت به مظهر نیکی و  ترتیب بهملعون به
حال توضیح این مقوله خر عیسی:  بدی مشهورند  

د،  )االغی بود که آن حضرت بر آن سوار شدی )شا
گاه سیاحت و  ( خری بود که عیسی )ع( به1336

شرفنامه   )از  کردی  بار  او  بر  انجیل  مسافرت 
 . منیری(

 خر عیسی گرش به مکه برند 
 چون بیامد هنوز خر باشد )گلستان سعدی(

چون   خر دجال: خر متعلق به دجال، معروفست
بر آن سوار است  او  دجال ظهور کند خری که 

جمله پشکل آن چه خواص عجیب دارد که از آن
انگارند  مردمان ابتدا آن پشکل را نقل و نبات می 

آن چون  می به  را ولی  میکار  آن  بردند  فهمند 
به آنکه  دیگر  و  است  طبل پشکل  آن  موی  هر 

می  باعث  خر  این  بودن  است  که  آویخته  شود 
هنگامه عجیبی در عقب آن خر و دجال   ازدحام و
 راه افتد. 

 به اره مر خر دجال را میان بِبُرم 
که خرسوار بیندازد از نصیب عصا )سوزنی(  

 ( 7، ج 1375)دهخدا، 
دجّال: مردی کذاب که در آخرالزمان ظهور کند  

( دجال در 5، ج  1371و مردم را بفریبد. )معین،  
انند و  اصل آب طال که با آن روی چیزی را بپوش

گویند معنی کذاب و شخص کذابی که می نیز به 
شود در آخرالزمان پیش از مهدی موعود پیدا می

خورند و دور او جمع و بسیاری از مردم فریب می 
دجال سرگین و    .( 1، ج  1374شوند )عمید،  می 

و  بزرگ  گروه  و  شمشیر  جوهر  کذاب  دجال 
زردآب زر و فریبنده مرتلبیس کننده و دروغگو 

ب مسیح کذاب که در آخرالزمان ظاهر شود  و لق
 . (2، ج 1336و دعوی الهیت کند )شاد، 

 تو منکری که از لب عیسی نفس منم 
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  ،من آگهم که از خر دجال دم تویی )خاقانی

931 ) 
 به تدریج ارکنی توپی خر دجال از روزه

ببینی عیسی مریم که در میدان سواره ستی  
 ( 520-)مولوی شماره 

کوپاره چون گردی بر آخور چون خر  در این 
 عیسی 

به سوی عالم جان شو که چون عیسی همه  
 (680-جانی )سنایی  

 نه سگ اصحاب کهفم نه خر عیسی و لیک
هم سگ وحشی نژادم هم خر وحشت چرم 

 ( 1375( )شمیسا، 249-)خاقانی 
 این به سیرت عَدیل دیوِ رجیم 

 صورت خور دهد به رَبِّ کریم
بیت   این  مورد  داستان اشاره در  به  دارد  ای 

)برای رانده رجیم  شیطان  یا  رجیم  دیو  شدن 
رجوع   رجیم  شیطان  یا  ابلیس  بیشتر  توضیح 

باشد این کلمه یعنی شود( از درگاه خداوند می 
از  اوستایی دئوه، در آیین زردتشتی هریک  دیو 
حقیقت   در  که  شیاطین  یا  باطل  پروردگاران 

می  محسوب  گناه  و  شر  از اند  شده تجّسم  پیش 
قدیم  پروردگاران  به  لفظ  این  زردتشت  ظهور 
و   ایران  مردم  قدیم  اجداد  بین  مشترك  آریایی 

های ملی ایران ذکر  . در افسانهشدهند اطالق می
می  بسیار  طهمورث، دیوها  کیومرث،  مثالً  رود 

ظیم جمشید، کیکاوس و رستم که موجوداتی ع
فوق کارهای  به  قادر  و  مهیب  هستند  و  العاده 

رث به دیو بند مشهور شده است و جمشید طهمو
داشته  فرمانروایی  دیوها  بر  نبی  سلیمان  مثل 

داستان دیوهای  میان  از  ایران  است  ملی  های 
دیوهای مازندران شهرت بیشتری دارند و داستان  
دیو سپید معروف است و اینکه دیو را موجوداتی 

کنند ظاهراً بدین  با شاخ و دم نوشته و تصویر می 
بود مرسبب  که  است  اغلب  ه  طبرستان  دم 

اند و به قول فردوسی از عهد  پوستین پوش بوده

اند پوشیده قدیم پوست سگ و گرگ و غیره می 
آنا مینفردوسی  گرگسار  و  سگسار  نیز  را  نامد 

)مصاحب،   ج  1345عفریت  عمید  1،  توضیح   )
فرهنگ   قول  به  گفتم.  که  است  همین  نظیر 

نی  است و مع  آنندراج دیو بسیار معروف و مشهور
که پارسیان    که ریخته این لفظ است این است

هر سرکش متمرد را خواه از جنس انس خواه از 
خوانند  دیو  را  حیوانات  دیگر  از  خواه  و  جن 

و هرچنان گویند  نیک که عرب شیطان  کار  که 
کار رکه به کنند فارسیان او را فرشته گویند و ه

نام مردی برد دیو خوانند بنابراین دیو سپید را که  
کیکاوس   خویش  خداوند  بر  چون  بوده  پهلوان 

 ... فردوسی گفته:  عاصی شد دیو خواندند و
 مردم بدشناس دیو را تو مر

کسی کو به یزدان نیارد سپاس )فردوسی( 
 (3، ج  1336)شاد، 

 گناه از من چراستبر دل پاکش غباری بی
انصاف بر تخت سلیمان چون نشست  یدیو ب

 ( 828 –)خاقانی 
 باز بنگر کز سلیمان خدیو

  –الطیر ک وی بر باد چون بگرفت دیو )منطقمل
 (1375( )شمیسا، 2

 اسرار نهان را همه در صور دمیدی 
 رو در بایستی یعنی چه؟ پوس کنده آکَبالی 

شدن   زنده  به  دارد  اشاره  صور  کلمه  مورد  در 
انسان در قیامت با دمیدن صور، صور یعنی بوق،  

 نوازند. میشاخ حیوانی که آن را 
 سندان به سنان چنان شکافت 

 چون صور که آسمان شکافت )خاقانی( 
دمید   آن  در  اسرافیل  که  شاخی  اسرافیل  صور 

کردن بار جهت میراندن و بار دیگر برای زندهیک
سال فاصله باشد )غیاث و میان هر دو نفخه چهل

 الغات( 
 به برون زد ز مهد میکائیل 

 به رصدگاه صور اسرافیل )نظامی( 
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 گیتی به مثل سرای کار است

 تا روز قیام و نفخت صور )ناصر خسرو( 
 خروش شهپر جبریل و صور اسرافیل 

غریو سبحۀ رضوان و زیور حورا )خاقانی(  
 ( 10، ج 1373)دهخدا،

آنندراج   و  مصاحب  و  عمید  و  معین  فرهنگ 
ای شبیه این را دارد که بیان شد بنده از  نظریه

 تکرار آن خودداری کردم.
 حجات صور و دم عیسی مریم نبود

-مرده را زنده کند بار دگر یک نکهت )اهلی 
44) 

 از مدحتش که زنده کن دوستان اوست
تا نفخ صور به صور دوم در دهان ماست  

 ( 79 –)خاقانی 
 ازخاك برونید در ین دور خالیق 

کین نفخۀ صور ست که کرد است صدایی  
 (2735 –)مولوی 

 مازنده به ذکر دوست باشیم 
  –طیبات  –دیگر حیوان به نفخۀ صور )سعدی 

600 ) 
 شب را ز برای زنده ماندن 

( )شمیسا،  647با نفخۀ صور هم برآرم )خاقانی 
1375 ) 

 مثلِ ما به ده بِال تشبیه
 مثل موسی است و وادی تیه

هم به  است  کلیم اشاره  موسی  با  داستانی  اهلل 
سال در بیابان  اسراییل در ماندنِ مدت چهل بنی 

جا ماندن و مردن از خروج از مصر و همان پس  
تنی چند و  بیشتر    همگان جرء  توضیح  برای   ...

  مراجعه شود به بیت: ای همره تیه پور عمران و 
 ... 

 رفت در خشم از اولّین عصیان 
 بیت بر اِنسیان رَهِ باران

مراد  سرکشی،  و  عصیان  اولین  به  است  اشاره 
دینی   های کشتن قابیل است هابیل را، در داستان 

شد خداوند آمده است که هر نوبت حّوا حامله می 
کرد و آدم یک پسر و یک دختر به او کرامت می 

به فرمان خدا دختر بطنی را با پسر بطنی دیگر  
می در  ازدواج  خود به  توام  با  قابیل  چون  آورد 

دنیا  اقلیما متولد شد و پس از وی هابیل با لبورا به 
، آدم اقلیما را نامزد  حدّ بلوغ رسیدندآمد و همه به 

قابیل منسوب   به زوجیت  را  لبودا  هابیل کرد و 
گردانید، قابیل از قبول این امر سرپیچی کرد و  
گفت من در مفارقت خواهر همزاد خود اقلیما که  

بی  و  یگانه  پای در حسن و جمال  از  مثل است 
و  کنند  قربانی  که  شد  قرار  سرانجام  ننشینم 

لیما را او باشد و قربانی  قربانی هریک اقتدا افتد اق
قابیل مقبول نشد و این امر سبب شد که قابیل 

پیش خشمگین شود سپس قابیل هابیل    بیش از
به  را  او  جسد  و  کشت  و  را  کشیده  دوش 

آنها  نمی مقابل  در  که  کند  چکار  آنرا  دانست 
را در زیر خاك  کالغی کالغ دیگری را کشت و آن

ز کالغ چنان پنهان نمود و قابیل نیز به تقلید ا
 کرد.

 لطف او عاقل کند سر پیل را 
مثنوی(   –قهر او احمق کند قابیل را )مولوی 

 ( 11، ج 1373)دهخدا، 
در فرهنگ معین توضیح زیاد بیان کرده است اما  
در فرهنگ آنندراج گفته است که قابیل نام پسر  
آدم )ع( که قاتل هابیل بعد و اول کسی که کافر  

 ( 4، ج 1336شاد، آدم او بود )شد از بنی 
 همیشه تا خبر زهر باشد و هاروت

 که قصۀ قابیل باشد و هابیل چنان
 عدوت باد چو هاروت و دوست چون زهره

ولیت باد چو هابیل و خصم چون قابیل  
 (217-)قطران

 گر بُدی اینِ ضم بر قابیل را
 کی نهادی بر سر او قابیل را

 که کجا غائب کنم این کشته را
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خاك درآغشته را )دفتر چهارم این به خون و 
 ( 1375( )شمیسا، 356مثنوی 

 ید بیضاست عِذار بُتم، ای کل! به خود آی
 بُردن از معجزه با شَعبده بازی نتوان

اشاره است به نوری که از کفِ موسی چون دست 
گشاد پرتو افکن شد ید بیضا: دست سپید و می 

درخشنده و از آن جمله معجزات موسی )ع( بدو  
می گویند   بر  بغل  از  دست  موسی  آورد  هرگاه 

تتق می به آسمان  تا  او  از دست  و  نوری  کشید 
برد برطرف شد و چون به بغل می عالم روشن می 

شد و بعضی گویند نوری در کف دست موسی  می 
به می چون  بیهوش طرف کسی  آن شخص  کرد 

آمد، ید هوش می برد بهشد و چون به بغل می می 
رت موسی است و بعدها  بیضا کنایه از معجزه حض

به نیز  ادبیات  که در  شد  معمول  سبب  همان 
کار   آن  و  نشان دهد  مهارتی  کاری  هرکسی در 

خوبی و به زیبایی تمام از دست او بیرون آید به
 گویند ید بیضا نمود.

 آری چنان جادوی فرعون از جهان
 شعبان اسود و ید بیضا برافکند )خاقانی( 

 که سخنم در همه آفاق برفتت 
یکن چه کند با یَدِ بیضا که تو داری )سعدی(  ل

 ( 4، ج 1373)دهخدا، 
قولی دیگر اینکه روش و سفید که دست موسی  

بود حق تعالی )ع( باشد که به آتش سوخته شده 
ی ایشان کرده که هرگاه در را به عوض معجزهآن

آورند مثل  بغل خویش دست را خم کرده بر می 
 نظر آمدی.آفتاب روش به

 چو ساعد نمایان کندترا به 
ید بیضوی روی پنهان کند )مال طغرا( )شاد،  

 ( 7، ج 1336
 زهی به تقویت دین نهاده صد انگشت

 (2-مآثر ید بیضا دست موسی را )انوری 
 آب هر آهن و سنگ ار بشود نیست عجیب 

که دم آتش طور از ید بیضا شوند )خاقانی  
104 ) 

 تردامنان که سر به گریبان فرو برند
 (244ند و من بد بیضا برآورم )خاقانی سحر آور

 ی خود طوف کردیمچو گرد سینه 
ید بیضا ز جیب جان بر آریم )مولوی شمارۀ 

1531 ) 
 بالغت ید یضای موسی عمران

به کیه سحر چه ماند که ساحران سازند  
 ( 45-قصایه  –)سعدی 

 بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر
ببرد )حافظ  سامری کیست که دست از ید بیضا 

 ( 1375( )شمیسا، 88-
 تاختها می یوسف مُلک که نورش به فلک

 نور بر شهپر جَبریل اَمین در چَه بود
توسط   یوسف  انداختن  چاه  به  است  اشاره 
برادارانش و جبرئیل به فرمان خداوند بال بر آب 
گسترد تا یوسف بر آن قرار گرفت و از غرقه شدن  

پیامبر )ص( و    کنار ماند، یوسف فرزند یعقوب به
مادر او راحیل است در خردسالی چون پدرش به 
برادران بدو حسد  او سخت محبت داشت دیگر 
بردند و او را با خود به صحرا بردند و به چاهی  
در   چاه  از  را  او  کاروانیان  از  جماعتی  افکندند، 
آورده و در مصر فروختند و یوسف پس از مدتی  

زندان افتاد  که دچار مشقات فراوان گردید و به  
آمد   نایل  مصر  )عزیزی(  فرمانروایی  مقام  به 

که یوسف از  ( قولی دیگر این6ج    1371)معین،  
اسرائیل یکی از دوازده فرزند  انبیای معروف بنی

یعقوب پیغمبر و حسن از شهرت جهانگیر داشت 
به عزیزی مصر رسید داستان او و خواب دیدن  

ذکر ... در کتب دینی    خورشید و ستاره گان و
علت تکرار از آن خودداری شده است که بنده به 

( و باالخره اینکه  14، ج  1373کنم )دهخدا،  می 
یوسف لفظ عبراتی است یا سریانی صاحب مرآت 

الملوك آورده که ساختن تابوت جهان نما از تحفۀ
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که   است  منقول  است  آن حضرت  مخترعات  از 
حضرت یوسف )ع( به عمر هفده سالگی بود که  

صر خرید و سیزده سال در خانه عزیز مصر عزیز م
ماندند و چون به عمر سی سال رسیدند ریان بن  
ولید که پادشاه مصر بود یوسف )ع( را وزیر خود  
ساخت چون به عمر سی و سه سال شد خدای 
تعالی یوسف را ملک و حکم و علم داد و چون 
صد و بیست ساله شد از دارالفنا به دارالبقا رخت 

 ( 7، ج 1336. )شاد، ..  بر بست و
 یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

- آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود )حافظ 
 ( 1375( )شمیسا،  143

 کُشتم اندر وَقعُۀ رأس البَتَر
 چار تن با استخوان ِ فَکِّ خر 

جالوت   تورات  در  جالوت  قصۀ  به  دارد  اشاره 
تنومند  قرآنصورت   پهلوان  جُلیات  نام  ی 

دست داود کشته شد در روایات  که به فلسطینی  
بسط  بسیار  را  داود  و  جالوت  داستان  اسالمی 

طالوت( محل نبرد داود و جالوت    – اند )نیز  داده
دره یا  غور  در  شمردهرا  اردن  سفالی  اند، ای 

ج  1345)مصاحب، در  1،  جباری  جالوت   )
بنی  پادشاهی  به  طالوت  چون  اسرائیل فلسطین 

م او جنگیدند، اشموئیل  رسید آنان با جالوت و قو
بنی با طالوت موافق بود جالوت در جنگ کشته 

(  5، ج  1371شد و قوم او هزیمت کردند )معین،  
قولی دیگر اینکه جالوت مأخوز از عربی کسانی  

اند یهودیانی که جالی وطن که جالی وطن کرده
المقدس، رأس الجالوت به رئیس  اند به بیت کرده

ها تر از اینو اما مفصل (  1، ج  1374یهود )عمید،  
طور نامه دهخدا بر این کلمه است که به شرح لغت 

می بیان  مجملاختصار  مؤلف  و کنم  التواریخ 
القصص ذیل احوال اشموئیل نبی آورد: و در این 
عهد پادشاه جالوت از جبابره بود و آخر ایشان از  
آن قوم که بلند قد و بلند هیکل و باال بودند و  

ب  آنکه  از  خدای  نیبعد  درخواستند،  اسرائیل 

ما   گفتند  فرستاد  ایشان  پادشاهی  به  را  طالوت 
]مستحق را  پادشاهی  اشموئیل  تریم  طاعت[  از 

آی به  گفت:  تابوت  که  است  آن  او  ملک  ت 
بیاورند  بنی  را  آن  فرشتگان  و  رسد  باز  اسرائیل 

تحمله گفت  فرشتگان  چنانکه  پس  المالئکۀ، 
ب را  به  تابوت  و یاوردند  تعالی  حق  فرمان 

اسرائیل به پادشاهی طالوت خرسند شدند و  بنی 
جرب جالوت جبار کردند و از آن خالیق بسیار 

بر  جز سیصد و سیزده مرد نماند و اشموئیل پیغام
هر  گفت:  و  داد  رهی  ز  را  زرطالوت  آن  را  ه  که 
دست او کشته  راست آید چون در پوشد جالوت به 

آن   که  کیست  تا  بنگرید  گفت  بردی  شود  زره 
شایسته  داود  بر  جز  سپاه  همه  در  باشد  راست 
نیامد داود سخت عظیم ضعیف بود پس طاعت  
وی را گفت با جالوت حرب توانی کردن؟ گفت  
توانم طالوت وی را دختر و پادشاهی بپذیرفت و  
عدۀ دختر و پادشاهی بدو داد و داود نه سنگ در  
توبره نهاد و فالخن داشت و پیش حرب کرد و  

سیصد    چنین ترکشش  جالوت  که  است  روایت 
اندر   فالخن  به  داود سنگی  است پس  بوده  من 
نهاد خدای تعالی باد را فرمان داد که ترك از سر  
جالوت گرفت و داود سنگی بیانداخت و بر سرش 

بریخت   مغزش  چنانچه  بر  آمد  سنگ  و  بمرد  و 
پاره و  آمد  هرسوارهزمین  بعد  و  گشت  ای  پاره 

آمپاره ایشان  بر  هرای  و  بودند  د  پیش  در  چه 
بکشت و دیگران هزیمت شدند پس طالوت دختر  
مطیع شدند   مردم  و همه  داد  به وی  انگشتر  و 
همه  طالوت  و  بمرود  شموئیل  مدتی  از  پس 

بنی  کرد عالمان  فرار  داود  و  بکشت  را  اسرائیل 
توبه   که  خواست  و  شد  پشیمان  طالوت  سپس 

برآورد   قبر  از  به دعای زنی شموئیل سر  و کند 
گفت توبه او آنکه با دوازده پسر به حرب جباران  
رود تا کشته گردد پس طالوت همچنان کرد و  
شهید شد و داود را به پادشاهی متخلص گشت  

 )بعمل التواریخ و قصص( 
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 من آنم که طالوت را روز جنگ 

االسالم بر افکند داود با تیر سنگ )حجه
 ( 5، ج 1373تبریزی( )دهخدا، 

 ندر روی بخفت فتنۀ یأجوج از اسک
لشکر جالوت از داوود پیغمبر شکست )فتح  

 (42- علیخان صبا 
 دشمن چه کند گر نه قرار گردد متهور 

 (223جالوت چه باشد بر داود پیمبر )سروش 
 بدین مایه بد مرد طالوت را 

( 1149چو آماده شد جنگ جالوت را )سروش 
 ( 1375)شمیسا، 

 پیش طوبای من به قامت و رخ 
 و سرو خَجِل  ماه شرمنده است 

اشاره دارد به طوبی نام درختی است در بهشت.  
نام درختی است در بهشت که به هرخانه از اهل  

ناگون و  های گوجنت شاخی از آن باشد و میوه 
از آن حاصل آید و هندیان آرا کلپ   خوشبویی 

 پرچهه خوانند )غیاث(
 به باغی در او سایه شاخ طوبی 

 خی( به باغی در او چشمه آب کوثر )فر
 درختی ساختیم مانند طوبی خرم و زیبا

که هر لفظیش دیناریست هر معنیش خرما  
 )ناصر خسرو( 

 هاست که اطفال باغمی نزنند چه طعنه
 به گونه گونه بالغت بلوغ طوبی را )انوری( 

 تحفه بزم اوست مریم وار 
چه طوبی به نو بر افشاند )خاقانی( )دهخدا، هر

 ( 10، ج 1373
به که  قولی دیگر این معنی خوشبودارتر و  طوبی 

بهپاك گاهی  و  و تر  بشارت  خوش  عیش  معنی 
فرحت آید و نام درختی است در بهشت که به  

از اهل جنّت و (  4، ج  1336... )شاد،    هر خانه 
اقوال آنندراج و فرهنگ معین و عمید توضیحی  
آن  نوشتن  از  بنده  که  دارند  را  همین  شبیه 

 کنم. خودداری می

 خواندگان خدا زحزیگاو را 
 مُنکر نوح در پیامبری 

 اشاره دارد به این بیت سنایی: 
 گاو را دارند باوَر در خدایی عامیان

 نوح را باور ندارند از پی پیغمبری )سنایی(
که این بیت اشاره است به داستان سامری، این  
سخن سنایی تعبیری دیگری است از این گفته 

« که  چهارم  قرن  عارف  وفاق  اَن  ابوعلی  جُوَّزُوَا 
مِنَ  المعمولُ  و  الخَشَبِ  مِنَ  المنحوتُ  یَکُونَ 
الصَخرِ ایَها معبوداً و تُعَجَّیوُ اَن یَکونُ مثلُ مُحمدٍ 
الضالل   هُوَ  هذا  رَسوالً:  رِهِ  قَد  جاللۀِ  فی  )ص( 

[ روا ( یعنی ]و عامۀمردم3/76الَبعید« )قشیری  
سنگدانسته از  تراشیده  اشیاء  که  چوبِ   اند  و 

در و  گیرد  قرار  پرستش  مورد  شگفت    خدایی ِ 
اینشده  از  )ص( اند  محمد  همچون  کسی  که 

گمراهی   است  این  باشد،  پیامبر  قدرش  جاللت 
 . (27، قصیده 1372بزرگ!« )شفیعی کدکنی، 

 گیری:نتیجه
به جایگاه  تلمیح  زیباشناسی،  عنصر  یک  عنوان 

کاربرد  ویژه استفاده و  ای در ادبیات فارسی به ویژه
متعدد در اشعار شاعران ایران پس از اسالم دارد. 

شود.  ی از اشعار شاعران تلمیح دیده می در بسیار
همانند تلمیح به اشخاص، تلمیح به امثال، تلمیح  
به اماکن و اسماء خاص، تلمیح به تضمین اشعار  
یا   نجومی  اصطالحات  به  تلمیح  شاعران،  دیگر 

... لیکن    یث وفلکی، تلمیح به آیات و احاد  صور
نظر بود  ی، موردقرآن مقاله تلمیح به قصص    در این

علی عالمه  اشعار  کتاب  از  آن  در  اکبر دهخدا و 
ر ادبیات معاصر یک استفاده گردید. دهخدا که د

درستی و شایستگی  رود بهشمار می نابغه ادبی به 
تمام از این عنصر استفاده کرده و در همه سطوح  

اشا درمورد  تلمیح  از  بهره   ره  اشعار  برده دیوان 
بر نبوغ نگارنده دیوان گیری عالوهاست. این بهره 

ی  قرآناشعار، نفوذ دقیق و زیبای تلمیح به قصص  
اد آنجارا در  از  که بیات صد چندان کرده است. 
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سند در کتب الهی است،    معتبرترین منبع و  قرآن

ریب فیه، استفاده از این سند مستحکم،  و بقول ال 
اشعار و آثار نویسندگان را با اعتباری وصف  اعتبار  

بی  ندان کرده است. در  مانند، و صد چنکردنی، 
شده است هرچند کوتاه، اما مفید  این مقاله سعی 

بررسی  ی موردقرآندی از تلمیحات به قصص  تعدا

عالقه برای  شود  بابی  فتح  و  گرفته  مندان،  قرار 
، تا با مطالعه و تحقیق بیشتر  قرآنعرصه ادب و  

را نقشه    قرآناز این منابع عظیم سود جسته و  
راه قرار داده تا بر تاثیر این کتاب آسمانی و الهی  

ی،  قرآنویژه تلمیح به قصص  بر ادبیات فارسی و به
 در دستور کار قرار گیرد. 
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 یقرآن یهاآموزه یهدر ساانرژی در کشاورزی منابع  یریتو مد یطیمح یسترفع معتالت ز

 ی آبنهادهی مطالعه موردی: اسالم یو سبک زندگ
 

 مجید نامداری 
 

 ( namdari@znu.ac.irنویسنده مسئول: )عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 

 چکیده 
های  های تولیدی در بخش های مهم و حیاتی در زندگی افراد و تقریبا در تمام فعالیتامروزه انرژی یکی از داده 

  ی هاسطح آبشناسند.  های انرژی در بخش کشاورزی می یکی از نهاده عنوان  باشد. آب را به مختلف اقتصادی می 
پا  یرزمینیز حال  در  روز  به  م  یینروز  بسباشدی رفتن  سفره   یاری.  ز  یهااز  شده   یرزمینیآب  با خشک  اند. 

 که بعتاً   ی . تنها آبشودی مهار م  یراندر ا  یسطح   یهاوجود داشته است، تمام آب  یکه در امر سدساز   یاتوسعه 
 ها یالب س  یننبودن ا  یدائم  رغمی که عل  باشدی م  نیناگها  هاییالب مربوط به س  یهاآب   شودی از دسترس خارج م 

از    یآب   یچه  یگرگاه دخواهند شد و آن  یآورجمع  یزها نآب   ینا  یندهتا چندسال آ  یو نداشتن صرفه اقتصاد
  ی کارموجود، تنها راه  ی ه از تمام منابع آبو استفاد  یدسترس خارج نخواهد بود. با توجه محدود بودن منابع آب 

  ییه و در سا  ی فرهنگ  یمصرف با استفاده از ابزارها   یمعتل را حل کند، اصالح الگو  ینرسد بتواند ای که به نظر م 
  ی مصرف اسالم   یبوده که الگو  یاز اهداف انقالب اسالم   «ی اسالم  ین»تمدن نو  یل. تشکباشدی م   ینید   یهاآموزه 

 ین در ا  ی و دستورات فراوان  دههمواره مورد توجه بو  ی اسالم  یمهم در سبک زندگ   ی از نمودها  یکیبه عنوان  
به بررسی  حاضر    ی. مطالعهیمها هستتوجه خاص به آن  یازمندموجود، ن  یاصالح ساختارها  یکه برا  یم،دار  ینهزم

نتایج    قرآننگاه   است.  پرداخته  زمینه  این  در  دینی  های  آموزه  مو  شرا  که  دهدی نشان  تنها   یکنون  یطدر 
بردارد.    یرانگره از مشکل آب ا  تواندی است که م   «ی و »تمدن اسالم  یاسالم  یسبک زندگ  ی،قرآن   یهاآموزه 

تمدن   یلجهادگونه، قدم در راه تشک  یهابا حرکت  ینمردم و مسئول  یهاالزم است تمام توده  یزن امر نیا  یبرا
 بردارند.  یاسالم یننو
 

 ی اسالم ینتمدن نو  آبی،ی ب ی،اسالم  ی آب، سبک زندگ یمصرف، آلودگ یالگو :هاکلیدواژه
 

 مقدمه
است    یما از زندگ  یرمتأثر از تفس  ی،فرهنگ زندگ

سبک    یم، کن   یینتع  یزندگ  ی را برا  یو هر هدف
که در    یداست. ناگفته پ آوردی همراه مرا به  یخاص

فرهنگ    ینب  ی تضاد جد  ی،سبک زندگ  ی ینه زم
که    یفیوجود دارد و تعر   ی غرب و فرهنگ خود

و خوب و بد   یاز زندگ  یرانیا  -  یفرهنگ اسالم
آ آخرت  نبودن  اساس  مزرعه    ییگرا بر  نقش  و 

زندگ که    ی،اخرو  یزندگ  ی برا  یوی دن   یبودن 
دارد؛   یماناست، برا  ی واقع  یو زندگ  ی هدف اصل

است که    ینگ غربمقابل فره  ی درست در نقطه 
و هدف   ییگراو لذت   یسممکتب اومان  ی بر مبنا

زندگ   ییغا ا  یوی دن  یبودن  است.  دو   یناستوار 
مقابل هم قرار دارند    ی ه در نقط  یقا دق   ینیبجهان

  یتوضع  یدر بررس  یدگاه اختالف د  ینا  گمانی و ب
  یزیرو خوب و بد بودن آن و برنامه  یسبک زندگ

تأث  ی برا تمام خواهد گذارد؛ و  تام    یراصالح آن 
سبک    یدر بررس ی اسالم یدگاهبسا براساس دچه

برخ  ی، زندگ به  مصارف    یتوجه  و  رفتارها 
باشد که در    یتاولو  در  یحت  یاموردتوجه باشد  

باشد و    موردیب   ها اصالًتوجه به آن  یغرب  یدگاهد
نداند که به    یها را اصوال داخل در سبک زندگآن

در خصوص اصالح   یزیرامه برن  یت،وضع  ینتبع ا
کامالً متفاوت خواهد   یزن   یسبک زندگ  یتوضع
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)ول مباحث  یکی  (.1392  زاده،یبود  در   یاز  که 

زندگ بررس  یسبک  م  یمورد  بحث    گیرد،ی قرار 
م  ی الگو به    باشد؛ی مصرف  توجه  با  که 

تقل  های یتمحدود کشور،  کورکورانه    یدمنابع 
ظاهرفر  هایبرخ فرهنگ  فش  های غرب  یباز  ار و 
بررس  ی هادولت  ی اقتصاد  های یمتحر   یقلدر، 

اساس  یکیمصرف    ی مقوله  و    ترینی از 
از   یکی  کشور است.  یفعل  یازهای ن  ترینی ضرور

  یم، امروز شاهد آن هست  یای که در دن  یمعضالت
محیط  م بحران  ناخلف   باشدی زیست  مولودِ  که 

دست خویش محیط  زندگی مدرن بوده و بشر به 
می  نابود  را  هنگامى زیستش  از  جدال  کند.  که 

انسان و طبیعت براى زندگى به جدال براى رفاه 
محیطى یکى پس  تبدیل شده، مشکالت زیست

(. با  1382  ینی،نموده است )حس  چهرهاز دیگرى  
زاده  ینا  کهینا است  ی معضالت  انسان  ، خود 

 یدارد )بهرام  ی و   یبر زندگ   یادی ز  ی منف  یراتتاث
که   یهاز منابع پا یکی (.1386 یمی،و فه ی احمد 

ما را مهمان خود کرده است، آب   زیستیط مح
با  .  باشدی م مرتبط  علمی  منابع  از  بسیاری  در 

گیرند.  های انرژی در نظر می تولید، آب را از نهاده
آب پ   یهمان  وصفش    یامبرکه  در  )ص(  اکرم 

و آخرت   یا در دن  هایدنی : سرآمد نوشفرمایندی م
فرموده  به  ماده  قرآن   ی است.  نخست   ی »آب 

ما  ینشآفر و  زنده  موجود    ین زم  یاتح  ی یههر 
کمبود چنانچه  و  ا  ی است«،    یمایه  یناز 

زندگ  بخشیاتح شود،    ید تهد  ی احساس 
بشودی م از  آب،  بحران  بحران  ین.  های  تمام 

رو  ها با آن روبه اجتماعی و طبیعی که ما انسان
مهم  سیاره  هستیم،  و  ما  زندگی  زیرا  است،  تر 

می آب  به  وابسته  )علوزمین    یینی، نا  ی باشد 
وس   قرار  (.1381 بخش  کشور    یعیگرفتن  از 

 خشک، یمهکمربند خشک و ن  ی بررو   یرانپهناور ا
صنعت،   ی توسعه  یر،اخ  هاییسالخشک

شهرنش گست رفاه،    ینی، رش  سطح  رفتن  باال 

غ تقل  یحصح  یرفرهنگ  آب،  مصرف   یددر 
از جوامع غرب نظر گرفتن    یکورکورانه  بدون در 

 ستد  یناز ا  ی و موارد   ی،او منطقه   یبوم  یطشرا
به    یآبکم   یراخ  ی هاباعث شده است که در سال 

اساس  یکی معضالت  تبد  یاز  شود    یلکشور 
  یته،مدرن   متاسفانه   (.1388و مظلوم،    دادیزدان)

کشور ما را مورد هجمه قرار   یابعاد مختلف زندگ
الگو  یناز ا  یکیداده است.   مصرف    ی موارد هم 

مقاله، مصرف آب  ینکه مورد بحث در ا باشدی م
جدا   محیطییستبه مباحث ز  پرداختن.  باشدی م

. رسول  باشد یهمگان م   ی یفه نبوده و وظ  یناز د
م )ص(  نخستفرمایندیاکرم  در    یسوال  ین:  که 

 ینا  شودی م  ی از انسان درباره نعمت ماد   یامتق
  یم بدن سالم به تو نداد  یاآ  گویندی است که به او م

س سرد  آب  از  الصغ  یمنکرد  یرابتو    یر،)الجامع 
ص 1ج بنابرا344،  ا  ین(.  هدف    یندر  مطالعه، 

آب   یحل مشکل فعل  ی مناسب برا  یشکل   یافتن
 . باشدی م
 روش مطالعه. 2

زندگ  یری تفس از  اسالم  تفاس  یکه  با    یردارد، 
  ینیتفاوت دارد. اسالم د ی جوامع غرب یستی اومان

دن که  مزرعه  یااست  را   ی را  انسان  و  آخرت 
زم  ی یفهخل در  براداندی م  ینخدا  لذا  ما    ی . 

به عنوان مسلمان، الزم است تا نگرش   هایرانیا
زم  ینیبجهان در   یح صح  ی الگو  یینه اسالم، 

نع آب،   یاله  های مت مصرفِ  خصوص  به  و 
زندگ سبک  از  ممکن  حد  تا  و  شده    ی مشخص 

برایمکن   ی دور  یغرب زندگ  کهینا  ی .    ی سبک 
گردد، الزم   یتو تقو  ییندر مصرف آب تب  یاسالم

توص ضعف  یفیاست  موجود،  وضع  و از  ها 
ارا ال   یه اشکاالت  به  آنکه  بدون  اگر    هاییهشود. 

زندگ  یرینز کن   یسبک  مستق  یمتوجه    به   یمو 
بروسرا آن  اصل  تفس   یم،غ  و    یرهای دچار  افراط 
مطالعه تالش شده    ین . لذا در اشویم ی م  یطیتفر

 ی در قبال الگو  یاسالم  ینیبجهان  یدگاهاست تا د
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بهره   یحصح با  آ  یری گمصرف آب،  ، قرآن  یاتاز 
بر منابع    ی و مرور  ینی،امامان و بزرگان د  یاتروا

در   یاسالم  یمختلف، مشخص گردد. سبک زندگ
الگو  ی حوزه شامل  بخش  دو  در  آب   ی مصرف 
ها مورد  آب  یاز آلودگ  یری مصرف و جلوگ  یاسالم
 قرار گرفت.  یبررس
 یجو نتا ها. یافته 3

 یلیاردم  2/1  یزانآب موجود در جهان به م   حجم
درصد    98مکعب برآورد شده است که    یلومتر ک

قرار دارد و شور است    یاهاو در  هاوسیانآن در اق
  ی هادر کالهک  ین زم  یرینو بخش اعظم آب ش

 درصد یکشده و تنها کمتر از    یرهذخ  ی قطب  یخی
در دسترس انسان قرار    یآن به صورت منابع آب

و شرب قابل مصرف است    ی کشاورز  برای دارد که  
کشورها2013  یونپ،) دارا   یغرب   ی (.    ی عموما 

چندان  های ی بارندگ  مشکل  و  بوده  از   ی مناسب 
م ندارند.  آب  کمبود  در    یبارندگ  یزانلحاظ 

سال  ییاروپا  ی کشورها   2008-2012  ی هادر 
در سال    متریلیم   820  یزانبه م  یانگین،طور مبه

  ی بازندگ  یزانم  یزمان  ی بازه   ینبوده است. در هم 
در سال بوده    متریلی م   800  یشمال   یکای در آمر
ا حال  یناست.  هماس  یدر  در  که  ها  سال   ینت 

ا  ی بارندگ   یانگینم   متریلی م   228تنها    یراندر 
 یگر د  ی (. از سو2021  ی، بوده است )بانک جهان

  یران، ا2010در سال    ی براساس آمار بانک جهان
م لحاظ  م   یزاناز  با  آب،  معادل    صرفیمصرف 

 یازدهمینمتر مکعب در هر سال،    یلیاردم   3/93
  ین درصد از ا  2/1)  باشد ی م  یاکشور پرمصرف دن

صنعت،   بخش  در  بخش   7/6مقدار  در  درصد 
مصرف   ی درصد در بخش کشاورز2/92و    ی، خانگ

اشودی م م  ین(.  نشان  ارقام  و  که    دهدی اعداد 
آب   رغمیعل  هایرانیا منابع  در  در    ی،کمبود 

ن  ی ینه زم مسرف هستند.    یافراد  یزمصرف آب 
مصرف  یانگینم حدود    یآب  جهان    580سرانه 

رقم   ینهر نفر در سال است که ا  ی ب برامترمکع

ا است.    1300حدود    یراندر    یعنی مترمکعب 
آب مصرف    یبرابر متوسط جهان  24/2  ها،یرانیا
ا1391  یمانه، )پ  کنند ی م جالب  که    ین(.  است 

درصد   22  تاحدودتلفات آب در مصرف خانگى  
در   ییرتغ  یتآمار و ارقام، اهم  ینا  ی است. همه

روشن را  آب  مصرف    طبق .  سازدیم  سبک 
منابع    ین،اظهارات مسئول و مهار  استحصال  کار 

است. مهار    یدهموجود در کشور به اتمام رس   یآب
آب  یبرخ همچن  ی مرز  ی منابع  از    ینو  استفاده 

در  هایییالبس به    یکار  ینآخر  ریزد، ی م  یاکه 
آب کشور    ی و عرضه  ینتام  ی است که در چرخه

(. با  13/7/1392مهر،    ی )خبرگزار  شودی انجام م
آب   ینتام  ی برا  ی منبع  یگراظهارت د  ینبه ا  جهتو

وجود ندارد و با توجه به رشد روزافزون تقاضا و  
آب  منابع  راه  یکمبود  باعث    یداپ  یحلاگر  نشود، 

م جامعه  در  کلى،  شودیتنش  نگاه  یک  در   .
کلیه  شامل  کشور  آب  منابع   ی مدیریت 

مى فعالیت  به هایى  که  تشود  توزیع، منظور  هیه، 
تنظیم و    ، مصرف،  آب تصفیه  وضعیت  تعیین 

مى بهانجام  راهعشود.  دیگر،  که بارت  کارهایى 
له با بحران کمبود آب به اجرا  کنون براى مقاب تا

  یافتن صورت  و به  یبه شکل فن   یشتر اند، ب آمدهدر
  یع، موجود، بهبود توز  یهامهار آب  ید،منابع جد

بوده است    یلقب  یناز ا   یلیراندمان و مسا  یشافزا
ساروى،   ا1374)محسنى  انجام   ین(.  اقدامات 

  یدر زمینه مدیریت تولید و عرضه   گرفته عمدتاً
دسته اشودی م  ی بندآب  تول  یجاد.   یدی منابع 

بهره   ی برا  یدجد و  )مثالً   یبردار آب  آن    از 
آب شرب یرغ  ی هااستحصال  آب   یقابل  مانند 

و    یالیو ر  ی ارز  یعوس  گذاری یه( به سرمایاهادر
به   یازمندن  یزمان طوالن مقرون  لذا  صرفه است، 

باباشد ینم پس  ش به   ید.  راه   یوهدنبال  کار  و 
را برطرف نمود،    یگشت تا مشکل اصل   یدی جد

حال در  تمامکه  در  جمله    یحاضر  از  کشورها 
بهتر ما  رفتار   یوه،ش  ین کشور  اصالح  و  شناخت 
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  یمصرف از نمادها  ی ها است. الگوکننده مصرف 
قرار دارد.   آن  یرتاثکه تحت   باشدی م  یندگسبک ز

برا  شودی م  یجهنت   ینبنابرا معضل    ی که،  حل 
استفاده کرد.    ی فرهنگ  ی کارهااز راه  یدبا  آبیی ب

مطالعه  همکاران    زاده ی لهسائ  ی براساس  و 
درصد   30تا    توانندی م   ی(، عوامل فرهنگ1382)

  ی کنند. ول  یینرا تب  یرازاز مصرف آب در شهر ش 
از   خصوصمتاسفانه تاکنون کمتر به مصرف و به

)رع   یفرهنگ   ی یچهدر است  گردیده    یتی،توجه 
شناسان مصرف و ذائقه از جامعه  بسیاری   (.1388

فرهنگ  ساختار  از  متاثر  آندانندی م  یرا  بر  .  ها 
  ید تاک  ینیو روابط ع  یساختار ذهن  یانروابط م

آن متقابل  رابطه  به  معتقد  و  هستند  دارند  ها 
همکاران،    زادهی هسائ)ل دنیاى  1382و  در   .)

معضالت  از  رهایى  براى  کنونى،  پسامدرن 
قبیل    کردهاى روی  محیطی،یستز از  مختلفى 

توجه به دانش بومى و سنت و مذهب مطرح شده  
هم  نشاناست.  براى  گرایشچنین،  هاى  دادن 

حفاظت  بین  و  پایدارى  براى  مذهب  به  المللى 
م زیست،  محیط  و  طبیعى  بر ى منابع  توان 

ساله سه  درباره   ی پژوهش  دانشمند  هزار  یک 
  ت که در مرکز مطالعا  زیستیط ارتباط دین و مح

صورت   آمریکا  هاروارد  دانشگاه  در  جهان  ادیان 
گرفته، اشاره کرد. در این پژوهش، یادآورى شده 
است: »ادیان باید از نیروى خود براى پایان دادن  

بهره  گسیخته به  لجام  منابع  انسا  ی بردارى  از  ن 
پذیرى مشترك  طبیعى و ایجاد روحیه مسؤولیت

محیط  حفظ  کنند.  براى  استفاده  زیست 
دانشمندان،   منظوربدین  با  مذهبى  رهبران  باید 

و  آموزش  کارشناسان  اقتصاددانان، 
اسیاست  در  کنند«.  همکارى    یان م  ینگذاران 

جامعه و منبع و    ی فکر  یربنای عنوان زاسالم، به
موضوع غافل    یت ما، از اهم  ی اررفت   یممنشأ تعال
کارکرد مصرف در    ی الزم برا  های یاست نبوده و س 

باره،  را فراهم کرده است. در این  یاسالم  ی جامعه

( تاپفر  وقت  Klaus Topferکالوس  مدیر   ،)
برنامه  ملل،  محیط   ی اجرایى  سازمان  زیست 

مىمى  »ما  مسایل گوید  درباره  خواهیم 
نزدیک  زیست همکارى  اسالم  جهان  با  محیطى 

اعتقاد راسخ دارم، ارزش باشیم. من  هاى  داشته 
 اجراىمعنوى جهان اسالم، بستر مناسبى براى  

آفریده برنامه  حفظ  جهت  الزم  و  هاى  خدا  هاى 
پور، ى ولى و نورمحیطى است« )شاه تنوع زیست

گروه 1381 دانش (.  از  مسلمان هایى  وران 
زمکوشیده  در  را  اسالم  دیدگاه  حفظ   ی ینه اند 

نوشته   زیستیط مح و  پراکندهبنمایانند  اى  هاى 
زمینه عرضه کرده  این  به در  آنان  بر  اند.  درستى 

باورند که بهترین نسخه شفابخش این درد   این
رنج و  مىمزمن  را  معاصر  جهان  از  آور  توان 

معصومان    یشاتکریم و فرما  قرآنالى آیات  بهال 
)حس نهاد  آدمیان  فراروى  کرده،    ینی، استنباط 

بررس  مطالعه  (.1382 آن نشان  قرآندر    یو  گر 
  یت و عناصر آن مورد عنا  زیستیط است که مح 

مورد در  23از    یش . بباشدی م  یکتاب اله  ی یژهو
  18و منابع آن و    یعتطب  یرتسخ  ی به مقوله   قرآن

احمورد   است.    یعت طب   یای به  شده  پرداخته 
مورد    12مورد لفظ بحر و مانند آن،    15از    یشتب

مورد   5  یاح،و ر  یحمورد ر  12  ال،الفاظ جبل و جب
مورد دابّه و دواب،   12مورد نهر و انهار،  9شجر،  

مورد لفظ سماء    60  ین، از صد مورد لفظ زم   یش ب
به کار رفته است    قرآنمورد لفظ آب در    59و  

فخلع  مرادی ی)تار قل1385  ی،و  برندق،    زادهی؛ 
درباره   احکام  (. 1388 زیست محیط   ی اسالمى 

مصرف    ی ینه فراوان و متنوع است. اسالم در زم
آموزه  یحصح فراوان  یقدق  ی هاآب  به    یو  دارد. 

ماده قرآن  ی فرموده خاك،  و  آب  نخست    ی : 
)  ینشآفر هستند  فرقان،  قرآنانسان  ؛  54، 

و12مومنون،   به  ماده   یژه(،  که  نخست   ی آب 
 یاتح  ی یهن و مای هر موجود زنده در زم  ینشآفر
(،  30  یاء؛ انب 24؛ روم  45، نور  قرآناست )  ینزم
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با آن  یدرست به   یدپس  ح از  تا  برد  بهره   یاتها 

 (. 1391  ی،آمل  ی )جواد  یردها در خطر قرار نگآن
 آب در اسالم یحصرف صحم . الگوی3-1

راستانعمت   زمانی  در  امکانات  و  هدف    ی ها 
م  ینشآفر آن  گیرندیقرار  از  درستکه  به    یها 

تفر  ی بردابهره  و  افراط  از  شود    یزپره   یطو 
در  1391  ی،آمل  ی )جواد  خداوند    یمکر  قرآن(. 

که    یدو اسراف نکن   یاشامیدو ب  ید: بخورفرمایدی م
نم دوست  را  مسرفان  اعراف،  قرآن)  داردی خدا   ،

مشا 31 ن   یه،آ  ینهم  به(.  اکرم    یز رسول 
بخور فرمایندی م و صدقه    یدبپوش  یاشامید،ب  ید،: 

، ص  70)بحار االنوار، ج    ید اسراف نکن  یول  یدده
:  فرمایندی م  یگرد  ییدرجا  یشانا  ین (. همچ207
هستند که    یگذرانامت من مرفهان خوش  ینبدتر

الخواطر و   یه )تنب  رویدی بر اسراف م  یشانهاجسم
النواظر ص1ج  ،نزهه  عل178،  امام  )ع(    ی(. 

بزرگفرمایندی م از  و    یقمصاد  ینتر:  شرف 
ر  ی خوددار  یت،شخص اسراف   یختاز  و  پاش  و 

اند:  فرموده   ین(. همچن 360الحکم، صاست )غرر
  ی،)الکاف  یستتر از قناعت ن کننده   نیازی ب  یگنج

خود   ی از دعاها یکی(. امام سجاد در  19، ص8ج
  روییاده اسراف و ز  از: پروردگارا! مرا  فرمایندی م

  یمقوام ده و تنظ  روی یانه باز دار و به بخشش و م 
زندگ  یحصح ب   یامور  من  به  از   یاموزرا  مرا  و 
)صحنعمت   ییعتض بازدار    یدعا  یه،سجاد  یفهها 
فرمودهامی س )ع(  صادق  امام  از   یکیاند:  (. 

پره  ی هانشانه  )الکاف  یزمومن  اسراف است   ی،از 
ص  2ج  ،231( کاظم  امام  مع (.  :  فرمایندی ( 

مطابق طاعت خدا و به دور    یدبا  یزندگ  ی ینههز
)عوال باشد  اسراف  ص3ج  ی،اللئال  یاز   ،121  .)

تاکگهرگفته   ینا  ی همه   یح بر مصرف صح  ید ها 
 یح صح  ی الگو  یشات فرما  یندارند. ا  یمواهب اله
ر ارامصرف  ن   دهندیم   یها  آب  مصرف    یزکه  در 

 هاودهفرم  یننبوده، و بر طبق ا  یمستثن   یحصح
داشت.    یستیبا کامل  دقت  آن  مصرف  در 

آب و حفظ آن دو موضوع مهم در    سازی ذخیره
  یم حر  یجادخدا )ص( بود و همواره به ا  یامبرنگاه پ

نزد توص  یکیدر  آب  برا  کردیم   یهمنابع   یو 
جا از آب و آلوده کردن آن نگران بود  استفاده نابه 

در    یگاه که آب فراوان بود، از اسراف آن حتو آن
  مقدارکه فرمود:  چنان  کرد،ی وضو و غسل منع م

( یلوک  یکمُد )کمتر از    یکدر وضو    یآب مصرف
 ی( است؛ ولیلوساع )حدود سه ک یکو در غسل  

م   یاقوام من  از  اندك   آیندی پس  را  آن   که 
که  ی اند و کس. آنان با سنت من مخالفشمارندی م

باشد در بهشت با من خواهد    یداربر روش من پا
)الفق ص1ج  یه، بود  آورده35-34،  روز(.    یاند 

که وضو اکرم )ص( از کنار سعد در حالی  لرسو
چه  می  این  سعد!  ای  فرمود:  و  گذشت  گرفت، 

اسرافی است؟ عرض کرد: آیا در وضو گرفتن هم  
جود دارد؟ حضرت فرمود: آری، هرچند  اسراف و

صافی، ص  کنار چشمه )تفسیر  باشی  جاری  ای 
به صراحت بر   یثی(. امام صادق )ع( در حد283
و    پردازندیآب م  صرفدر م  ییجوصرفه  یتاهم

اگر   ی: خدا اسراف را دشمن دارد حتفرمایندی م
ر الخصال،    یآب  ی مانده  یختندور  )کتاب  باشد 

جا )ره( در فاصله به  یین(. حضرت امام خم11ص
ش  وضو،  اعمال  م   یرآوردن  را  در یآب  و  بستند 
 ین همچن  یشان. اکردندی مواقع الزم دوباره باز م

را دور  آن  ماندهی ه باقگایچآب، ه  یدن پس از آشام
است که    درست  (.1383  ی،)جعفر  ریختندینم

خل زم   ی یفهانسان  در  ول  ینخداوند    ی است 
تمام  یست ن  ینچنینا مالک  او  و   ینزم  یارعکه 

مح  یعت طب که    زیستیطو  هرگونه  و  باشد 
اداره    یندهخواست، در آن تصرف کند، بلکه او نما

  یعت، (، و طب61، هود،  قرآناست )  ینزم  یو آبادان
)زروان است  انسان  دست  در  خداوند  و    یامانت 

  ی عنصر خالفت اله  ین(. مهمتر1384  خداجویان،
  ین آباد ساختن زم   ینی،دمعارف    یری بعد از فراگ

هرگونه   یستز  ی )گستره  از  آن  نجات  و  بشر( 
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ت  یتباه بنابرا  یرگیو  فرهنگ   یناست. 

بر  محیطییستز مقام  خدا    ینیجانش  ینبا 
)اکبر  یختهآم نعمت 1378  راد،ی است   ی ها(. 
نشده است،    یدهما آفر  ری بردابهره  ی فقط برا  یاله

  ی به زندگ   یبلکه همه در آن سهم دارند. با نگاه
 رغمیکه آن بزرگواران عل  بینیمیم  ینیبزرگان د

ه   ییواال   یگاهجا داشتند،  در   ییادعا  گاهیچکه 
 یاله  ی هااند و نعمتنداشته  یمواهب اله  یتمالک
. پیامبر اکرم )ص(  انددانستهی تمام بشر م  ی را برا

م بدر آب داد. حضرت    را در جنگ  کهمشرکان 
امیرمؤمنان )ع( نیز در حال جنگ آب را بر مردم  
بصره نبست و سید شهیدان، حضرت امام حسین 
ایشان  با  براى جنگ  )ع( حُـر و سپاهش را که 
را   شترانشان  و  اسبان  حتى  بودند،  شده  گسیل 
سیراب ساخت، حال آن که اگر امام این آب را 

عاشورا    در روز  ندانش ذخیره مى کرد خود و خا
)حس شدند  مى  د1382  ینی،سیراب  پس    ید(. 

  یهااز نعمت  ی اگونهکه به  داردی م  یانب  یاسالم
آن   یدبا  یاله از  بتوانند  همه  که  کرد  استفاده 

)ص( بهره  خدا  پیامبر  از  روایتى  در  شوند.  مند 
انسانِ تشنه   براى سیراب کردنِ هر  آمده است: 

 (. 370، ص 74پاداشى است )بحاراالنوار، ج 
 اسراف   . عواقب3-2
و   یخت)ر  یر: هر کس تبذفرمایندی اکرم م  رسول

روز از  را  او  خدا  کند  اسراف(  و  محروم    ی پاش 
فقر   اشیجه ( که نت 122، ص 2ج  ی، )الکاف  کندی م

م شخص  نزهه   یه)تنب   باشدی آن  و  الخواطر 
ج ص1النواظر،  همچن200،  اکرم  رسول    ین(. 

از   یگروه  ی اند که خدا دعافرموده از مردم که 
  پذیرد ی اند را نمنکرده   استفادهخود درست    ی روز

ص5ج  ی،)الکاف عل67،  حضرت  )ع(    ی(. 
را بخواهد او    ی ابنده   یر: هرگاه خدا خفرمایندی م

غرر الحکم، )  کندیو اسراف دور م  یر را از سوء تدب
  ی : دعافرمایندی م  یز(. امام صادق )ع( ن353ص
که مال خود را تباه و فاسد کند و از خدا   یکس

، ص  2ج   ی،)الکاف  شودی رفته نمیبطلبد پذ  ی روز
م 511 )ع(  کاظم  امام  هرکس  فرمایندی (.   :

 یدارپا  یشکند نعمت برا  یشهو قناعت پ  روی یانه م
ص  ماندی م العقول،  فضا403)تحف  و    یل(. 

ا پاداش در  برا  یاتروا  ینها  فرد  ی فقط    یامور 
ترغ  یست، ن بلکه  ببرد  بهره  فرد  خود  و   یب تا 

اجتماع  یقتشو امور  از    یگراند  تااست،    یبه 
ا حال  ینحاصل  در  ببرند،  سود  خود  یکارها  که 
 (. 1391 ی،آمل ی )جواد بردی سود م یزشخص ن 
 از آب در اسالم . حفاظت3-3

، سخنان معصومان و دیدگاه فقیهان  قرآنآیات    از
مى  استفاده  روشنى  به به  زدن  ضرر  که  شود 

آیات،   از  گروهى  طبق  بر  نیست.  جایز  دیگران 
عقال و اجماع فقها   ی شمار زیادى از روایات، سیره

ضرر   دیگران  به  نیست  مجاز  مسلمانى  هیچ 
برساند. آلوده ساختن محیط زیست و نابود کردن 

هاى ترین نمونهطبیعى از روشن  ابعمنطبیعت و  
زیان زدن به دیگران است که اسالم با قاطعیت  

)حس است  شمرده  مردود  را  (.  1382  ینی،آن 
و    زیستیط به صراحت با آلوده ساختن مح  قرآن

ها واکنش نشان داده و آلودگى را  به خصوص آب
اى از فساد در زمین مى داند که دستان بشر  جلوه

(. براساس  41، روم،  قرآناست )  دهآن را پدید آور
جهان بهداشت  سازمان  سالWHO)   یآمار    یانه ( 

ب  یلیونم  4/3 اثر  در  جهان  در   های یماری نفر 
)آلودگ با آب  از   ی،مرتبط  را  کمبود( جان خود 

م آن  دهندی دست  اعظم  بخش  کودکان که  ها 
جهان  بهداشت  )سازمان    به (.  2013  ی،هستند 

فراوان، اسالم آلوده کردنِ   یاتو روا  یاتاستناد آ
زمین«،  آب در  »فساد  مصادیق  از  دریاها  و  ها 

»کفران  و  نقمت«  به  الهى  هاى  نعمت  »تبدیل 
نعمت خداوندى« دانسته و آن را در زمره گناهان  

  یا(. قاعده 1382  ینی،به شمار آورده است )حس
 ی عده نام قا( به190، بقره،  قرآن)  قرآنبر اساس  

آن،  براساس  که  دارد  وجود  اسالم  در  اتالف 
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به تخر امواد د  یبهرکس  از    یگرانو اتالف  اعم 
خصوص عموم  یاموال  نما  یو  مسئول    یداقدام 

)تار است  خسارت  فخلع  یمرادی جبران   ی،و 
  یاز مورد ن  ی هاآلوده کردن آب  ین(. بنابرا1385

آب مانند  نهرها،   ی هامردم  آب  و  سد  پشت 
چاهچشمه مخزن  هاها،  کو  برا  یفرها    یدارد. 

ما  یستن  یستهمسلمانان شا   یات ح  یهآب را که 
از   ی اانسان و هر موجود زنده  است، آلوده کند. 

گوناگون نقل    یرهاییباره تعب  ین)ص( در ا  یامبرپ
تخلّ  یشده است: گاه   یاا  در کنار آب گوار  یاز 

 شود ی که از آن استفاده م   ییرودخانه، آب گوارا
و  ی کردن در کنار رودخانه جار  خلیاز ت ی و گاه
از   ی و گاه  ی از ادرار کردن در آب جار  یگربار د

که از آب آن استفاده   یانداختن آب دهان در چاه
 ینکه روح ا  یستن   یکرده است. شک   ینه  شودی م

پره طر  یزاحکام  هر  به  آب  کردن  آلوده   یقاز 
براباشدی ممکن م   یچیده پ  ی هااساس روش  ین. 

د آب  کردن  که    یصنعت  یزندگ   رآلوده  امروز 
جانداران را   یگرو د  یآدم  یاتمنبع ح  ینمهمتر

تهد م  یدمورد  کراهت    دهد،ی قرار  از  مراتب  به 
)تار  یشتری ب است  فخلع  یمرادی برخوردار   ی،و 

کساندر    قرآندر    خداوند (.  1385 که ی پاسخ 
محدود کرده،   یرا به امور اخرو   یند  ی دستورها
م اقتصاد  کنندیتالش  احکام  و  از   ی معارف  را 

د  یند و  کنند  صرفاً   ینحذف   ی معنو  ی امر  را 
 یها! طعامیماناهل ا  ی : افرمایدیجلوه دهند م

شما حالل کرده است    ی را که خدا برا  ای یزه پاک
نکن از    یدحرام  تجاوز   ی محدودهو  خدا  قانون 

،  قرآنکه خدا متجاوزان را دوست ندارد )  یدنکن 
 (. 87مائده، 
 کردن آب آلوده . عواقب3-4
 ی آبکردن  : از آلودن  فرمایندی اکرم )ص( م  پیامبر

  یا جمع شده باشد )مانند آب چاه    ییکه در جا
بپره   )... و  قرار تا    یزیدآب پشت سد  لعن  مورد 

)ع(  1391  ی،آمل  ی )جواد  یریدنگ امام صادق   .)

ادرار مکن   یستادهاند: در آب راکد و افرموده   یزن
گرفتار شود جز    ییکند و به بال  ین که هرکس چن 

الشرا  خویشتن )علل  نکند  سرزنش    یع،را 
ح روشن است آلوده کردن ووضبه  ی (. آر283ص
نهآب آب ها،  منابع  به   ی،تنها در کمبود  طور بلکه 

سا  یرمستقیمغ نظ  یردر  و   یسالمت  یرموارد 
تهد و    ی اقتصاد  ی ضررها  یات،ح  یدبهداشت، 

دامن خود فرد و جامعه را   یل،قب  یناز ا  ی موارد
 خواهد گرفت. 

 گیری . نتیجه4
اول  براساس م  یابزار  ینمطالعات،  در   تواندی که 

خانگ  سازی ینه به مصرف  در  آب  موثر   یمصرف 
راه  فرهنگ  یفرهنگ  ی کارهاباشد،   ی سازو 

رتبه    ینهم دوم  یرسانو اطالع  یغات. تبل باشدی م
 ینخود اختصاص داده است. ابه  ینهزم  ینرا در ا 

 ی راحتبه   ی،مصرف خانگ  ی را عالوه بر حوزه  یجنتا
سای م به  شامل   ی هاحوزه  یر توان  آب  مصرف 

 درهم توسعه داد.    یو خدمات  یدی تول  ی هاحوزه
 یبترتمصرف آب به  یشترینآب، ب  یمصرف خانگ 

فعال و   ی شستشو  ی،آشپز  های یت به  ظروف 
  ین ماش  ی گاه شستشولباس، سپس استحمام، آن

ح آب  یاط،و  سرانجام  م  یاری و    باشد یباغچه 
مظلوم،    دادیزدان) ا1388و  نشان    یجنتا  ین(. 
شهر  دهدی م آب  مصرف  حوزه  در  زنان   ی،که 

به  توانندیم   ی نقش موثرتر مصرف    ی سازینهدر 
است که مطالعات    یحالدر  ینآب داشته باشند. ا

خانه زنان  احساس  است  داده  انشان   یرانیدار 
قوى  آب  است  درباره  مردان  احساس  از  تر 

فروزان   یول)شاه  بنابرا1383  ی،و  هدا  ین(.   یتبا 
م آنان،  مقدار    توانی احساسات  به  را  آب  اتالف 

که با    دهدینشان م  مطالعات  کاست.  یتوجهقابل 
تحص  یشافزا م  یالتسطح  مصرف    یزانخانوار، 

و    دادیزدان)  یابدی ( کاهش م یآب )مصرف خانگ
است که نظام    یمعن  ینبد  ین(. ا1388مظلوم،  

ب  تواندی م  یآموزش به   یانهدف  را   یخوبشده 
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  یبرا  ینآفرعوامل بحران  ییثمر رساند. شناسابه

به  زیستیط مح او  آب،   ی اعتقاد  یدد  زخصوص 
مطالعات    یجکه نتا  ی طوراست. به   ی ضرور   ی امر

نسل جوان در    یرانی،ا  ی در جامعه  دهدی نشان م
نسبت   تری یفتر، احساس ضعافراد مسن  یاسق

ا و  دارند  آب  تضع  ینبه  حال  در    یفاحساس 
فروزان  یول )شاه   باشدی م   مساله   (.1383  ی،و 

ح  یلدلبه  زیستیط مح به  تنگاتنگ   یاتارتباط 
آفر  یانسان نظم  عنا  ی خوببه  ینشو    یتمورد 
قرار داشته، که عمل بدان سعادت مادى   یعتشر

انسان    یفو معنوى بشر را رقم خواهد زد. لذا تکل
 ینید  ی هابر اساس آموزه  زیستیط در مقابل مح

جا که از آن  ینمشخص شده و همچن  یدرستبه

مح  اماحک حفظ  به  وهله    زیستیط مربوط  در 
عقل اغلب   ی نخست  ب   است،  و   هاییان احکام 

)تار  ی ارشاد  ی جنبه   ی،شرع و    یمرادی دارد 
راهبردها  یکی  اگرچه  (. 1385  ی،فخلع  یاز 
فرهنگ  یعال  ی شورا برای    ی،انقالب  بسترسازی 

زندگ سبک  فرهنگ   ی اسالم   یترویج  و 
و بهینه در   یحجویی، قناعت و مصرف صح صرفه
م حوزه آب  مهندس  باشدیی  نقشه    ی )سند 

ول1390  ی، فرهنگ ن   ینا  ی(؛  به    یازمصوبات 
حرف   ی جهاد  ی هاحرکت و  شعار  با  و  دارند 

 ی است تمام توده   یازو ن   یدرس   هدفبه    توانینم
جهادگونه، قدم    ی هابا حرکت   ین مردم و مسئول

 .  بردارند ی اسالم ینتمدن نو یلدر راه تشک
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 ژنتیکی های ژنتیکی و اپیی با پدیدهقرآنبررسی رابطه آزمایشات 

 
 غالمعلی رنجبر 

 

 (ali.ranjbar@sanru.ac.ir)نویسنده مسئول:  دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 

 چکیده 
نمی  فیزیکی  و  مادی  علوم  در  پیشرفت  با  در  انسان  پیشرفت  از  متافیتواند  بماند.  علوم  غافل  عقلی  و  زیکی 

های خاص  تر و متمرکز شدن بهتر در زمینه هایی که ایجاد شده برای مطالعات آسانتقسیمات علمی و شاخه
های  ای و غفلت از ایجاد پیوند بین یافتهاست ولی همین امر موجب دور شدن متخصصان از مطالعات بین رشته

رسند، شده است.  نظر می هایی که ماهیتا از هم دورتر بهمراتب بیشتر بین رشتهای بههای مرتبط و با فاصلهرشته 
در این مطالعه سعی شده است در رابطه با موضوع آزمایشاتی که خداوند در مورد انسان بر آنها تاکید دارد با 

جنبه به  ژنتیکیتوجه  با  ارتباطی  مختلف  وراثتهای  و  ببودن  بودنشان  مرتبط  و  آنها  پدیدهپذیری  های  ا 
ژنتیکی مورد تحلیل قرار گیرند و به این سوال پاسخ داده شود که آیا امکان مداخله مهندسی ژنتیک در  اپی

 آنها وجود دارد؟ 
 

 تکامل یک،ژنتی اپ  یک،ژنت ی،خداوند یشات، آزما قرآنواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
شیطنت  یا  عادی  مبحث  حیطه  آمیز  چند  در 

ژنتیکی و مهندسی ژنتیک  مطالعات ژنتیکی، اپی
استفاده به سوء  و  آمد  علوم  وجود  این  از  هایی 

بخصوص در رابطه با کلونینگ و تولید موجودات 
وجود آمده های ژنتیکی به جدید در اثر دستورزی 

عکس  که  بهالعملاست  خود  با  را  همراه هایی 
عکس  مهمترین  و  نخستین  است.  ل العمداشته 

یافته برابر  در  دینی  نهادهای  یا  های اجتماعی 
در   انتخاب  و  بشر  اجداد  کتاب  به  زیستی  علوم 

 The Descent of Man and)رابطه با جنسیت  

Selection in Relation to Sex)   آنچه چارلز و 
عنوان به   (Charles Robert Darwin)داروین  

های میمون نما تکامل انسان مطرح کرد و انسان
اج حقیقی را  جد  را  میمون  و  فعلی  انسان  داد 

انسان معرفی کرد به ظهور پیوست که نهاد کلیسا  
هایی همانند تفتیش عقاید  که خود درگیر پدیده

سخت کردن گیری و  متهم  با  بودند،  دینی  های 
افکار  تنور  بر  خداوند  امور  در  دخالت  به  وی 

و   اجتماعی  بحران  و  دمید  آتش  ضدتکامل 
داعتقا را  عظیمی  کرد.دی  ایجاد  اروپا  سیر    ر 

صورت زیر  طور خالصه به تحول فکری داروین به
می داده  »منشا  د  شود:توضیح  کتاب  در  اروین 

از بازکردن مبحث فرگشت    1859انواع« در سال  
ها خودداری کرد. در آن کتاب او )تکامل( انسان

جمله  این  به  تنها  بشر  نوع  فرگشت  مورد  در 
بر منشا انسان و تاریخ او روشنایی »بسنده کرد:  

او این نظریه را مطرح  «.  بسیار انداخته خواهد شد
گونه  همه  که  داکرد  مشترك   رای ها    نسبی 

دانشمندان  توسط  امروزه  نظریه  این  هستند؛ 
است و یکی از مفاهیم بنیادی دانش پذیرفته شده 

داروین نظریه خود مبنی بر  (.  1)   آیدشمار می به
فرگشت نتیجه فرآیندی به   تبارزایش  نکه اینای

طبیعی  نام تالش بوده   انتخاب  آن،  در  که  است 
مشابه  تاثیر  بقا  اصالحبرای  روی  بر  نژاد  ای 

در گزینشی  گزینشی  را    زادگیری  دارد 
مقاله نخستین  در  بابار  مشترك  راسل   ای  آلفرد 

، یک سال  1859در سال  (.  2)  مطرح نمود  واالس
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ای مشترك با واالس، داروین پس از انتشار مقاله

گونه   کتاب و  هاخاستگاه  کرد  منتشر  شواهد   را 
  (. 4،3)  خود مبنی بر فرگشت را در آن شرح داد

عنوان به   فرگشت  ،میالدی  19قرن    تا دهه هفتاد
تحص قشر  میان  در  »حقیقت«  کرده یل یک 

 سنتز مدرن  وجود، پس از ارائهپذیرفته شد. با این
میان  در  اجماعی  بیستم،  قرن  اوایل  در 

عنوان دانشمندان پدید آمد و انتخاب طبیعی به 
(.  5،6)  سازوکار فرگشت پذیرفته شد پایه و اساس  

پیونددادن همه  این کشف علمی داروین ضمن 
زیستی یکدیگر،  علوم  زیستی  به  نیز   تنوع  را 

 داورین چهل سال پیش از    (.7،8)  دهدتوضیح می 
نام به  مالتوس  دانشمندی  مقاله  تامس  ای در 

مدعی شده بود که سرعت رشد جمعیت آدمیان  
بیش از میزان تولید غذاست و چنانچه جمعیت  

با گذشت چند دهه    طریقی کنترل نشود،بشر به
غذای کافی برای همگان وجود نخواهد داشت و 

دست آوردن آن مبارزه  آدمی مجبور است برای به
آموزه  .کند که  دریافت  مالتوس  داروین  های 

کند. او نتیجه گرفت که  نظریات او را تکمیل می 
هایی پس از ایجاد تغییر در موجودات زنده، گونه 

گش ناسازگار  طبیعی  محیط  با  حذف ته که  اند 
با  هایی که تغییراتشان آنشوند و گونه می  ها را 

ها را است، جای آنمحیط طبیعی سازگارتر کرده
را می  پدیده  این  داروین  طبیعی   گیرند.    انتخاب 

داروین مخفیانه و   1858تا    1836از سال    .نامید
انقالبی  نظریه  روی  فراغت  اوقات  کار در  اش 

وجود فرگشت موجودات زنده کرد. او دیگر بهمی 
یقین پیدا کرده بود ولی از آن بیم داشت که با  

گروه سوی  از  آن  کردن  به علنی  تندرو  های 
انست با مطرح  دکفرگویی متهم شود. او که می 

اش چه جنجالی در جامعه و محافل شدن نظریه 
می برپا  دادن  علمی  انجام  با  کوشید  شود، 

و آزمایش جانوران  و  گیاهان  روی  فراوان  های 
پرورش تجربیات  از   و  ترکبو  دهندگاناستفاده 

اش فراهم  شواهد کافی و علمی برای نظریه  خوك
پیش  پژوهش  .آورد آرامی  به  داروین  های 
سال  می  در  خالصه  1842رفت.  از  مقاله  ای 

ای  رساله   1844اش تألیف کرد و در سال  نظریه
با  انتای درباره  صفحه  240 خاب طبیعی نوشت. 

انتشار   در  همچنان  وی  دوستان،  اصرار  وجود 
های گسترده نظریاتش مردد بود و نتایج پژوهش

خود را تنها با برخی همکاران نزدیکش همچون  
و الیل  هوکر  چارلز  دالتون  میان    جوزف  در 

نامه می  اما دریافت  ژوئن  گذاشت؛  در    1858ای 
داروین را واداشت تا تردیدهایش را کنار بگذارد. 

زیست نامه  به نویسنده  جوانی  آلفرد    نامشناس 
واالس درباره  راسل  به   نیز  همان فرگشت 

های داروین رسیده بود. داروین ظرف دو اندیشه
مقاله  تهیههفته  به   ای  واالس  و  مقاله  به همراه 

لینیان علمی   Linnean Society of)انجمن 

London)     فرستاد. دوستانش ترتیبی دادند که
هر دو مقاله با هم عرضه شود اما همراه با مدارکی  
که  داروین  کند.  ثابت  را  داروین  تقدم  حق  که 

اش بر اثر آگاهی از وجود رقابت برانگیخته  اراده
ئه مقاله شروع به نوشتن کتابی  شده بود پس از ارا

گونه آغاز  »پیرامون  عنوان  با  به کرد  وسیله ها 
انتخاب طبیعی یا بقای نژادهای اصلح در تنازع  

عنوان »آغاز برای بقا«. در این کتاب که سپس به
ها« مشهور شد، وی کوشید نظریه فرگشت  گونه 

وسیله انتخاب طبیعی را توضیح دهد و مدارك به
 .ارائه کند علمی برای آن

 بر   واالس-دارویننظریه    :واالس-دارویننظریه  
 این  از  حاصل  کلی  نتیجه  دو  و  مشاهده  سه  اساس

اگر   :مشاهده  است. شده  گذاری پایه  ها،مشاهده 
به  جانداری،  نوع  هر  نباشد،  محیطی  مقاومت 

هندسی  قاعده می  تصاعد  گفته  افزایش  به  یابد. 
دیگر، جمعیتی که در سال اول تعداد افرادش را  

تواند تعداد افرادش را سازد، بالقوه می دو برابر می
ال دوم، چهار برابر و در سال سوم، هشت  در س
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کن  در:  مشاهده  د.برابر  گاه  طبیعت اما  اگرچه   ،

دهد، ها رخ می تغییراتی در اندازه جمعیت گونه 
خالل   در  جانداران،  از  هرگونه  جمعیت  اندازه 

پیداست که    :نتیجه  .ماندمدتی طوالنی ثابت می 
نمی  زیگوت  به   هاگامت   همه شوند، همه تبدیل 
 و  آیندنمیدر  بالغ   جانداران  صورتبه   هاوتزیگ

  تولیدمثل و    مانندنمی   باقی   بالغ  افراد  همه
در نمی بقا  برای  تنازع  بایستی  بنابراین  کنند؛ 

 .میان باشد

  یکدیگر   نظیر  جاندار  نوع  یک  افرادهمه  :  مشاهده
  فردی  های تفاوت  هم  به  نسبت  بلکه  نیستند،

 .دهندمی نشان ای عمده

نابراین، در تنازع بقا، افرادی که دارای : ب نتیجه
با  تفاوت رقابت  در  مزیتی  مساعدترند،  های 

از   بیشتری  تعداد  پس  داشت.  خواهند  دیگران 
مانند و فرزندان پرشمارتری تولید  ها باقی می آن

کرد می چنان.  خواهند  دیده  و  که  داروین  شود، 
اصلیواالس   علت  را  طبیعی   محیط    انتخاب 

کم جانداران دارای  دانستند، یعنی محیط کم می 
می  میان  از  را  نامساعد  جانداران صفات  و  برد 

صفا می دارای  حفظ  را  مساعد  از  ت  پس  کند. 
تأثیر مداوم  گذشت نسل های بسیار و متوالی و 

یک  جاندار  گروهی  سرانجام  طبیعی،  انتخاب 
به   را  مساعد  و  جدید  صفات  تعدادی  یا  صفت 

به درجه که  رساند  خواهد  گونه ای  ای  صورت 
 شد.  خواهد ظاهر اجدادی جدید، از گونه 

 دیدگاه دینی چارلز داروین
وین در نوجوانی با هدف تبدیل شدن به  چارلز دار

روحانی رفت  آنگلیکن  یک  کمبریج  دانشگاه   به 
اما به تدریج عقاید مذهبی خود را از دست  (.  9)

را خود  عقاید  از  بخشی  او  کتاب    داد.  در 
خود زندگی  در (  10)  نامه  داروین  است.  آورده 

می  87و    85صفحه   خود  »کتاب    من نویسد: 
  خداباور   یک  عنوانبه   که  هستم  این  سزاوار

  یاد   به  که  آنجا  تا  گیری نتیجه   این.  شوم  شناخته

  نوشتن   حال  در  کهزمانی   بود،  پرنگ  ذهنم  در  دارم
به بود  هاگونه   خاستگاه   کتاب و  با م.  تدریج 
گیری در من، ضعیف شدن کتاب این نتیجه تمام

 »ولی : گویدمی   ادامه  در داروین  «تر شدو ضعیف
 از  را  خویش  باور  که   نبودم  مشتاق  روی   هیچبه

 کرد  غلبه  من  بر  ناباوری   همه  این  با   بدهم  دست
 چنان  تحول  این.  فراگرفت  را  وجودم  تمام  اینکه  تا

یک  حت  من  که  داد  رخ  آهسته هم  ی  لحظه 
ام. در  احساس نکردم که تصمیم نادرستی گرفته 

فهمم که چرا باید یک آدم  واقع من درست نمی
از   باشد،  باشد که مسیحیت بر حق  آرزو داشته 
قرار معلوم براساس نصح صریح متن ]انجیل[ باید  

هایی که ایمان نداشته باشند، از جمله  گفت آدم
با دوستانم  همه  تقریباً  و  برادرم  ابد  پدرم  تا  ید 

آموزه  چنین  بنابراین  و  گردند.  یک مجازات  ای 
نفرت این(  11،12)  انگیز استآموزه  حال وی  با 

ای به یکی از دوستان خود  در نامه   1879در سال  
  هایم، هرگز یک نویسد: »در شدیدترین نوسانمی 

ام. فکر  معنای منکر وجود خدا نبوده به   آتئیست
شود،  طور کلی و هرچه سنم بیشتر می کنم به می 

واژه همیشه،  نه  گرا(  )ندانم   آگنوستیک  اما 
دست  تری از وضعیت فکری من به توصیف درست 

 (. 13) دهدمی 
گفت داروین  که  روی    :آنچه  از  داروین 

درآزمایش پرورش  هایش  و    جانوران   مورد 
متوجه شد که زادگانی بیشتر از    طبیعت  مشاهده

آیند. این موضوع  وجود میند به مانآنچه زنده می 
ها و رختان تا فیل از د   جانوران  و  گیاهان  در مورد

ها است، صادق بود. برخی از هرچه که میان آن
میلیون  هزارانجانوران  با  تخم  تولید   الرو  ها 

یا دانه   هاگ  هاکنند، و برخی گیاهان میلیون می 
کنند، اما خوشبختانه اکثریت بزرگی از ایجاد می

نمی  تولیدمثل   این بلوغ  دوران  به    .رسداضافی 
نیروی بینش صبورانه و دقیق داروین منتهی به  

تفاوت طبیعت  در  که  شد  این  هایی تشخیص 
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  های ماهی ، بچهسگ  های یکوجود دارد. در توله

هیچگاه دو  لبثع یا گل چسبکشتی ، افرادکپور
نیستند های دانه  زدنجوانه  .فرد شبیه همدیگر 

نهال  آورند. های متفاوتی به وجود مییک گیاه، 
نبوغ داروین در این بود که فهمید این تولیدمثل  

شود. سرانجام او به ها مربوط می اضافی به تفاوت
آوردن   دست  به  برای  که  رسید  تشخیص  این 

این و  دارد  وجود  رقابت  طبیعت  در  که منابع 
خود تفاوت محیط  با  همه  از  بهتر  که  هایی 

یافته را که کمتر سازگاری سازگاری  افرادی  اند 
می یافته در  به  میدان  از  آنجایی  .کننداند  که  از 

دهد، او آن  زیست این انتخاب را انجام می محیط  
نامید در برابر انتخاب مصنوعی    انتخاب طبیعی   را

انجام می که توسط به  ایند شود. این فرنژادگران 
شود که تعریف به انشقاق همراه با تغییر منجر می 

از دانش  تکامل  او از ، که در  ژنتیک  بود. امروزه 
  کار زمان داروین ناشناخته بود، برای درك شیوه 

  با   همراه  انشقاق.  شودمی   استفاده  فرایند  این
 هاژنتکرر    در  تغییر  شکل   به   توانمی   را  تغییر

تغییر   ژن  یک  نسبت  در  تغییری  کرد،  توصیف 
شکل تمام  میان  در  دیگر یافته  احتمالی  های 

افتراقی   مثل  تولید  طبیعی  انتخاب  ژن.  همان 
یک در  دیگر،  بیان  با  زیست  است.  یک    محیط 

شکل بیشتراز  را  شکل  خود  زادگان  دیگر  های 
می به عامل  جا  زیست  محیط  گذارد. 

داروین هیچ اطالعی از منبع    .استکننده انتخاب
این تغییرات نداشت و هیچ راهی وجود نداشت  

ت این  که  بفهمد  او  در  تا  او  که  را  غییراتی 
هایش بر روی پرورش جانوران مشاهده  آزمایش

اشتباه می  تغییرهای  کند  یا  شیمیایی،  های 
ژن یک  در  موروثی    .هستند (  جهش)   ناگهانی 

انشقاق به از  است  عبارت  فرگشت  خالصه  طور 
ها( که در اثر ا تغییر )تغییر در توالی ژنهمراه ب

آید، انتخاب طبیعی )تولیدمثل افتراقی( پیش می 
و برروی تغییراتی که در نتیجه جهش و عوامل  

ایجاد شده اثر میدیگر  که گذارد، در حالیاست 
انجام  را  طبیعی  انتخاب  کار  زیست  محیط 

 د.دهمی 
با پیشرفت    :اثبات ژنتیکی فرگشت   علم امروزه 

مقایسهبیوتکنولوژی   و  ژنتیک قابلیت   میان  ، 
DNA  طریق از  موجودات  و  نشانگرهای    افراد 

گشته   مولکولی برای فراهم  قابلیت  این  از  است. 
شناسایی قرابت و شباهت موجودات با یکدیگر،  

برای  و    شناسیجرم  همچنین  والد  تشخیص  و 
استفاده   حقوقی  و  قضایی  مسائل  در  فرزند 

آزمایشمی  داده DNA شود؛  که نشان  است 
میان و DNA تفاوت  حدود   شامپانزه  انسان  در 

ک درصد است و این خود مهر تأییدی بر نظریه ی
 (.  14،15،16) باشدی م( تکامل) فرگشت

مخالفت  گفته  :هادلیل  واتسون  به  در    جیمز 
 Molecularمولکولی  ژنتیک"  کتابش مقدمه  

Genetics"،  فرگشت   هامخالفت   وجود  با   نظریه 
 بسیاری   ولی  شد  اثبات  1860  دهه   در(  تکامل)
مخالفت ب  شدتبه   مچنانه ادامه  ه  خود  های 

مخالفت می  که  علمی دادند  منشأ  آنان  های 
مذهبی   باورهای  و  تعصبات  از  ناشی  و  نداشته 

  (.17) است
 مواد و روش 
ای صورت گرفته و  صورت کتابخانه این مطالعه به 

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ  منبع اصلی آن الهام از کریمه »
یُفْتَنُونَ لَا  وَهُمْ  آمَنَّا  یَقُولُوا  أَنْ  )عنکبوت    یُتْرَکُوا 

است.2 بوده  مر   («  میآیا  گمان  که  دم  کنند 
صرف اینکه گفتند ما ایمان آوردیم آنها را رها به

دهیم؟ کرده و ادعایشان را مورد آزمایش قرار نمی
سمت تحوالت علمی  این آیه ذهن نویسنده را به 

وجود آمدن مباحث ژنتیک و  در قالب تکامل و به
ها و علوم  ورزی ژنژنتیک و مهندسی و دست اپی

آیا در تبادل نظریات و برخورد  داد که  مدرن سوق
ای بین علوم عقلی و  ها روابط بین رشته اندیشه

بینش با  شکلی  متافیزیکی  چه  به  فیزیکی  های 
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این   اینکه  به  با علم  تبیین و تفسیر است.  قابل 

بود و هر برداشت ها قطعاً فاقد جامعیت خواهد 
تواند هایی که دارد می کسی با اندیشه یا تعصب 

برداشت متفاوتی داشته باشد و در   نوع تفسیر یا
انگاره با  درازمدت  تطبیق  در  فکری  های 

هایی را موجب خواهد های دینی معاضدتانگاره 
شد که در جهت توافق بین علم و دین سوق داده 

 خواهد شد. 
 نتایج و بحث

بهتر است ابتدا در مورد آیاتی که درمورد آزمایش 
با   انسان توسط خداوند  ابزارهای شدن ادعاهای 

دا تذکر  شود.مختلف  بحث  متذکر    دند  چنانچه 
وَهُمْ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا  شد  

یُفْتَنُونَ اینکه    لَا  به  نظر دارد  در سوره عنکبوت 
ها برای تطبیق  تحت آزمایش قرار گرفتن انسان 

ندارد و همه  استثنایی  آنها هیچ  با عمل  ادعاها 
گیرد و کاربرد ناس عموم مورد آزمایش قرار می 

آنها  ها را شامل می انسان تخبه  شود و در میان 
ماهیت آزمایشات   گزینی و استثناء قائل نیست.

سمت صالح  ها بهبا تمیالت ذاتی و نفسانی انسان 
به   فکر  و  ذهن  یافتن  قابلیت  و  فساد  یا 

موقعیت خویشتن برابر  در  تسلیم  یا  های داری 
ابه تبعیت  یا  نافرمانی  ابراز  برای  آمده   زوجود 
دارد.  فرا سنخیت  الهی  دستوران  و  مین 

فرمانبرداشت برابر  انسان در  الهیهای  در   های 
برخورد با منافع ظاهری و آنی گاهی با تضادها یا  

می  آنها  تناقضاتی همراه  بین  که همسویی  شود 
نمی و  حس  محیطی  شرایط  مجموعه  و  شود 

متفکر   انسان  پیرامون  در  شده  ایجاد  فکری 
را بر رفتار او تحمیل   گرایش یه یکی از دو سمت

موجب    نماید.می  عمل  صحنه  در  پدیده  این 
صال تطبیقی به فرامین الهی شده و  انحراف یا ات

درصورت انحراف گناه و در صورت اتصال ثواب را  
می  نبودن  زند.  رقم  مستثنی  مورد  در  بالفاصله 

احدی از پیشینیان در مورد آزمایش قرار گرفتن  

احاطه دانش خداوند بر راستگویان و دروغگویان  
می  متذکر  وجهه حق را  و  توجیه  امکان  و  شود 
وَلَقَدْ    کند.سلب می احق را از انسان  دادن به فغل ن

 صَدَقُوا  الَّذِینَ  اللَّهُ  فَلَیَعْلَمَنَّ  نَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْفَتَ
أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ    (. 3)عنکبوت    مَنَّ الْکَاذِبِینَوَلَیَعْلَ

یَسْبِقُونَا   أَنْ  السَّیِّئَاتِ  یَحْکُمُونَ  سَاءَیَعْمَلُونَ   مَا 
زشت 4)عنکبوت   اعمال  مرتکب  که  کسانی   )

توانند بر ما پیشی  کنند که می شوند گمان میمی 
کنند،   عقوبت عمل خود جلوگیری  از  و  بگیرند 

کنند و قطعاً این قدرت در آنها  اینها بد داوری می
جل داشت.برای  نخواهد  وجود  عقاب  از   وگیری 

د  قرآن از  یکى  بیان  در  هاى رخواستکریم 
ابراهیم متعال می   حضرت  از خدای  فرماید:  )ع( 

  »رَبَّنا ال تَجْعَلْنا فِتْنَۀً لِلَّذِینَ کَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا 
پروردگارا، من و یارانم را مایه آزمون   (. 22)  «...

بیامرز را  ما  بارخدایا،  و  مده  قرار  واژه   .کافران 
کریم، در آیات   قرآن»فتنه« و مشتقات آن در  

که ممکن    -مختلف آمده، و در معانى مختلفى  
باشند   مشابه  حدودی  تا  آنها  از  برخی    – است 

مانندبه است؛  رفته  و به .  1  :کار  آزمایش  معناى 
امتحان: »أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا 

یُفْتَنُ ال  هُمْ  می(  23)  ونَ«وَ  گمان  کنند،  مردم 
میهمین رها  آوردیم،  ایمان  گفتند  و  که  شوند 

نخواهند شد فریب دادن:  به .  2  .آزمایش  معناى 
الشَّیْطانُ« یَفْتِنَنَّکُمُ  ال  آدَمَ  بَنِی  اى (  24)  »یا 

ندهد  فریب  را  شما  شیطان  آدم،    .فرزندان 
 یُفْتَنُونَ  معناى بال و عذاب: »یَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ به

فِتْنَتَکُمْ«؛ آتش  آن(  25)  ذُوقُوا  بر  آنها  که  روز 
می  میعذاب  گفته  آنها  به  بچشید  شوند،  شود 

یُرِدِ به .  3  .عذاب خود را معناى گمراهى: »وَ مَنْ 
شَیْئاً« اللَّهِ  مِنَ  لَهُ  تَمْلِکَ  فَلَنْ  فِتْنَتَهُ  )اللَّهُ  (  26؛ 

از او سلب    که خدا گمراهى او را بخواهد )وکسى
توفیق کند( هیچ قدرتى براى نجات او، در برابر 

داشت نخواهى  و به .  4  .خداوند  شرك  معناى 
(  27)  پرستى: »وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَکُونَ فِتْنَۀٌبت 
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لِلَّهِ« الدِّینُ  یَکُونَ  تا  (  28؛ )وَ  آنها پیکار کنید  با 

شرك از میان برود، و دین مخصوص خداى یگانه 
با توجه به کاربردهای مختلف این واژه  .  5  .باشد
که منظور از فتنه در  ، مفسران نیز در این قرآندر  
الف(    :اندجا چیست، احتماالتی را مطرح کردهاین

پروردگارا ما را آزمایش براى کفّار قرار نده؛ یعنى  
ما را به دست آنان عذاب نکن، تا بگویند اگر این 

ب این  بودند،  حق  بر  ایشان  گروه  به  عذاب  و  ال 
نکن    .رسیدنمی کاری  است که  این  منظور  ب( 

ج( یعنى به    .که آنان ما را از دینت خارج کنند
توان آن را بده تا ما در برابر آزارشان شکیبا باشیم  
و تسلیم آنها نشویم، تا مایه آزمایش براى آنان  
شویم. مایه آزمایش شدن مؤمنان برای کفار به 

 در  فسادار آنچه از ظلم و  این نحو است که کف
 به  را  مؤمنان  و  ابراهیم  بریزند،  بیرون  دارند  توان
  یگانه  خدای  به  چرا که  کنند شکنجه آزارها انواع

ه، از آنها  کرد  رها  را  ما  خدایان  و   اید،آورده  ایمان
د( یعنى    (.29)  ایدو از عبادتشان بیزارى جسته

آنها را  ما را از دوستى با کفّار نگهدار؛ چراکه اگر  
کنند که ما عقاید  دوست داشته باشیم، گمان می 
هـ( یعنی   (.30)  ایمو اعمالشان را صحیح پنداشته 

که پروردگارا، بین ما مؤمنان اختالف و تفرقه  این
برخی از    (.31)  نینداز که به نفع کفّار تمام شود

ها منافاتی باهم نداشته و قابل جمع  این برداشت
اما  می  مؤمنان  باشند،  و    - قطعاً  پیامبران  بویژه 

چنین درخواستی از خدای متعال    -اولیای الهی  
وجه در معرض امتحان و  ندارند که ما را به هیچ

آموزه براساس  چراکه  نده؛  قرار  های آزمایش 
های حتمی ، امتحان و آزمایش یکی از سنت قرآن

است درخواست   ،(32)  خداوند  مؤمنان  و 
لاین ابراهیمچنینی را ندارند؛   ذا منظور حضرت 

تواند یکی از احتماالت ذکر شده )ع( یارانش می 
وقوع  انواعی از فتنه و آزمایش در تاریخ به  .باشد

اوندی بر همه آنها  پیوسته که در نهایت قدرت خد
است. شده  و   مسلط  قیامت  در  فتنه  تسری 

سوختن در آتش و عذاب کشیدن ناشی از عمل 
های آتش قیامت یه هیزمانگیزانه در دنیا و تهفتنه 

اوصاف دروغ، دزدی،   با عمل خود است. این  با 
المال، خیانت  خوردن حق دیگران، تجاوز به بیت

خیانت امانت،  و  در  آبرو  با  بازی  جنسی،  های 
از  همه   ... و  تهمت،  و  غیبت  دیگران،  حیثیت 

هایی هستند که هیزم متناسب با  مصادیق فتنه 
فر انسان  برای  جهنم  در  را  میخود  سازند.  اهم 

انسان نفس،  هوای  های شیطان صفت،  شیطان، 
کج  منحرف،  ابزارهای دوستان  همه  اندیشان 

روی انسان  های پیشآزمایشات متعدد در چالش
در زندگی دنیا هستند و مال دوستی و شهوت و  

کنند.  خواهش و طمع و بخل و ... را تحریک می
و  خصوصیات  این  آیا  که  اینجاست  سوال  حال 

ژنتیکی( هستند یا جدای نتیکی )اپیژکترها  کارا
در تصورات علمی و مادی هیچ   باشند.از آنها می 

نمی را  یا  دریافتی  ژنتیکی  پایه  بدون  توان 
کرد.اپی تصور  در   ژنتیکی  هامر  سخنان  اگرچه 

حدودی   تا  و  استناد  بدون  خدا  ژن  وجود 
ژولخیال  های  ولی  پردازی  است  گونه  ورن 

ای برای یافتن  عنوان زمینه بهمحققان باید آن را  
امکان تغییرپذیری و   یا  نوع تفکر و  بین  ارتباط 

ژن با  آن  از  تنوع  اعم  ژن  محصوالت  یا  ها 
آنزیمپروتئین  و  از ها  حاصل  محصوالت  یا  و  ها 

های شیمیایی یا بیوشیمایی و ها و واکنشکنش 
  ای را انجام بدهند. فیزیولوژیکی مطالعات گسترده

اع تاکنون  ژنی  آنچه  اینکه  است  شده  الم 
به مهاری  و  وزیکوالررسپتوری    مونوآمین   نام 

)ناقل(   از    VMAT2ترنسپورتر  برخی  مسئولیت 
قطعاً  تارهای معنوی در انسان را برعهده دارد.  رف

هایی هم در ارتباط با برخی خصوصیات روحی  ژن
تی و غم و  و روانی نظیر خشم و شادی و ناراح

خوش و  ناآرامی  و  تندخویی اخالآرامش  و  قی 
یافته دست و  هستند  این اندرکار  در  بشر  های 
بگیرد.  زمینه  قرار  پیگیری  مورد  باید  ها 
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در آزمراستی  داروین  ادعای  فرگشت  ایی  مورد 

ژنتیک   و  گرفته  از طرق مختلفی صورت  انسان 
ادع همه  قرار نوین  تایید  مورد  را  ایشان  ای 

گونه نمی مورد  در  ولی  و زاییدهد  جدید  های 
ریداسیون و موتاسیون و برخی  ناشی از هیب   تنوع
های ناشی از سوماکلونال تحت تاثیر برخی تنوع

تفس و  شرایط  و  مواد  اطالعات  از  متنوع  یرهای 
توپالسم سلول  های موجود در سیتوسط اندامک 

های بسیار زیاد شرایط درون  با توجه به پیچیدگی 
م شرایط  با  مواجهه  و  ولی سلولی  کل  در  تنوع 

ب  برداشت متفاوت  تایید  ا  مورد  داروینی  های 
تمی  و  اندیشه  اینکه در حوزه  و باشد. حال  فکر 

اندیشه این  از  برخاسته  خاستگاه  عمل  و  ها 
اپی  یا  و  وجود ژنتیکی  تنوع  چقدر  آنها  ژنتیکی 

هایی مواجه و به ازاء هر انسانی که با پدیده دارد  
شود و بسته به شرایط محیطی و برهمکنش  می 

تنوع بزرگ و  شرایط محیطی چه    بین ژنتیک با
می  ایجاد  اندازه زایدالوصفی  قابلیت  گیری شود، 

به ندارد.  میوجود  زمنظر  بسیار  ینهرسد  های 
های آینده  زیادی برای مطالعه با توجه به دیدگاه 

هامر که خود را یک متخصص    پژوهی وجود دارد.
می دین  اعژنتیکی  میزان  داند  که  دارد  تقاد 

می  را  اندازهمعنویت  با  های گیری توان 
ر به معنویت  سنجی تعیین کرد و گرایش بشروان

داند و بخشی از آن به ژن را تا حدودی ارثی می 
VNAT2   .ن با تنوعی که در  این ژ  مرتبط است

مونوآمین  می میزان  ایجاد  میزان ها  موجب  کند 
رضا افراد  احساس  در  آرامش  و  معنویت  و  یت 

اینمی  از  می شود.  آرو  پدیده نتوان  به  های را 

این  اپی اگر  دانست.  انتساب  قابل  نیز  ژنتیکی 
ست  های از این دست درها برای سایر ژنبرداشت
توان انتظار داشت که با تحقیقات بیشتر  باشد می 

دسی ژن یا مهندسی کروموزوم  و استفاده از مهن 
تراریختهانسان ژنهای  که  شوند  متولد  های ای 

آفریمعنوی  آرامش  و  و شادی افزا  آنها ن  در  ساز 
این   نسل  تکثیر  با  جهان  و  شده  بیان  بیشتر 

ها به صلح و آرامش بیشتری رهنمون شود.  انسان
های صالح در  توان حضور انسانصورت میدر این

تنگاتنگ ارتباط  و  مادی  علوم  پسا  تر دوران 
اپی و  مهندسی  ژنتیک  کاربردهای  و  ژنتیک 

ر متصور بود  کروموزوم و ژن با متافیزیک را بیشت
فعالیت  رضایت  که  کسب  برمبنای  را  خود  های 

خداوند و عمل دقیق به فرامین الهی تنظیم کرده  
زمینه  در  و  و  شده  )عج(  عصر  امام  ظهور  ساز 

برپایی حکومت عدل جهانی صاحب نقش اساسی  
 باشند. 
 گیری نتیجه

دیدگاه   از  جامعی  انتقادات  با  داروینی  فرگشت 
اپی و  تفسیر  ژنتیکی  و  شده  رو  به  رو  ژنتیکی 

ژن تازه کشف  با  کرد.  پیدا  با  تری  مرتبط  های 
های جدید با  افزایی و انتقال آن به نسلمعنویت 

جهان  در  ژن  و  کروموزوم  مهندسی  ابزارهای 
انسان شاهد  و  آینده  بیشتر  معنویت  با  های 

زمینهصلح که  بود  خواهیم  تر  جدی  جو  سازی 
ر )عج(  عصر  امام  ظهور  در  برای  و  داده  انجام  ا 

تشکیل حکومت جهانی مبتنی بر عدالت مهدی  
 موعود )عج( صاحب نقش خواهند بود. 
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 و احادیث  قرآن العالج بر اساس  بیماری صعب اثر شفابخشی دعا بر امراض و 

 
 2بیگی علی خاتونو   1اختر سلطانی

 

 استادیار گروه الهیات، واحد ایالم، دانشگاه آزاد اسالمی، ایالم، ایران -1
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایالم، ایالم، ایران -2

 (asman.alamto@gmail.comنویسنده مسئول: )

 

 چکیده 
ترین عوامل رشد و  های مثبت انسانی و از اساسی ی جنبهدعا و نیایش با خدا،یکی از حقایق پرمعنا و سازنده 

سوی مبداء غیر مادی جهان هستی  منظور تقرب به درگاه پروردگار،بهتعالی انسان است.در دعا و نیایش،روح به
از   گونه،کند و اینبهای خود را درک می های گران موقعیت اصلی خویش و سرمایه   گراید و در این گرایشمی 

امروزه محققین و دانشمندان در جستجوی یافتن شیوه تأثیرات درمانی   یابد.اسارت در چنگ نا امیدی رهایی می 
استفاده از این روش درمانی هستند. دعا و متأثر از مذهب و معنویت، و پیدا کردن راههای علمی و عملی برای  

ترین اقدامات مذهبی معنوی است که هرچند تاریخچه هزاران ساله دارد، اما اخیراً تحقیقات کامل نیایش از مهم 
ای و مراجعه علمی در مورد آن آغاز شده است. در این مطالعه مروری سعی گردید تا با جستجو در منابع کتابخانه

خصوص دعا های مذهبی بهالعاتی داخلی و خارجی، ضمن استناد علمی به چگونگی تأثیر فعالیتهای اطبه بانک
شده در مورد تأثیر این فریته عبادی  های انجامای از پژوهش و نیایش در روند سالمت جسمی و روانی، به گوشه 

به اتفاق مطالعات، حاکی از  های متعدد، اشاره گردد. نتایج اکثریت قریب  بر روند بهبودی بیماران با تشخیص 
تأثیر مثبت دعا و نیایش در بازگشت سالمت بیماران بوده و پژوهشگران لزوم استفاده از مراسم معنوی را در 

 کنند.ها پیشنهاد می های طبی، جهت کنترل و درمان بیماری کنار درمان 
 

 ، احادیثقرآنالعالج، واژگان کلیدی: دعا، نیایش، بیماری صعب
 

 مقدمه

دعا کردن از ایام قدیم و سالیان دور در بین تمام 
است   داشته  وجود  بشری  مکاتب  و  ادیان 

نحلهبه و  مکاتب  تمام  در طوریکه  بشری  های 
ها از آن استفاده  اموری مانند بیماری و گرفتاری 

ورود می  و  صنعتی  انقالب  از  بعد  اما  کردند 
دعا   تأثیر  حدی  تا  بشر  زندگی  به  تکنولوژی 

تر دیده شد و تا جایی رسید که تأثیر دعا  رنگکم 
اما    در سالمتی و مسائل فیزیکی را منکر شدند.

های اخیر دوباره دانشمندان بر این اعتقاد  در سال 
زده  تأیید  و مهر  سالمتی  در  دعا  تأثیر  که  اند 

به بیماری  است.  زیاد  بسیار  بها  که  رای طوری 
پژوهشگاه ادعا  این  را  اثبات  خاصی  مراکز  و  ها 

نکته جالب    اند.خاطر این مسأله تأسیس کرده به

این است که هرروزه این دانشمندان به دستورات 
اسالم در رابطه با دعادرمانی و تأثیرات آن مهر  
از  بسیاری  شگفتی  باعث  و  زده  تأیید 

یش  از دیرباز دعا و نیا  اند.نظران غربی شده صاحب 
به درگاه پروردگار، در میان تمام ادیان و مکاتب 

طوریکه تمام مکاتب  به   .بشری وجود داشته است
نحله بشری،و  و   های  بیماری  مانند  اموری  در 

می گرفتاری  استفاده  آن  از  از    کردند.ها  بعد  اما 
انقالب صنعتی و ورود تکنولوژی به زندگی بشر،  

اندازه کم تا  دعا،  تأثیر  درنگای  تا  تر  و  شد  یده 
جا که تأثیر دعا در سالمتی و مسائل فیزیکی بدان

شدند منکر  سال   .را  در  دوباره اما  اخیر  های 
زده تایید  مهر  اعتقاد  این  بر  که  دانشمندان،  اند 

بیماری  و  سالمتی  در  دعا  زیاد تأثیر  بسیار  ها 
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به  ادعا، است.  این  اثبات  برای  که  طوری 
را  پژوهشگاه خاصی  مراکز  و  منظور به  ها    این 

اند. نکته جالب این است که هرروزه  تأسیس کرده 
با   رابطه  در  اسالم  دستورات  به  دانشمندان  این 

زده و موجب  دعادرمانی و تأثیرات آن مهر تأیید  
از صاحب بسیاری   .اندنظران غربی شده شگفتی 

در بسیاری از روایات وارد شده است که برای هر 
روایت خاصی وجود بیماری، دوائی است، اما یک  

تا   را  روایات  این  مبهم  و  دارد که مضمون کلی 
می روشن  ع  حدی  رضا  امام  روایتی  در  کند. 

بیماری دارویی است( اصحاب  )برای هر  فرمود: 
پرسیدند: آن چیست؟، حضرت فرمود: »لِکُلِّ داءٍ  
دُعاءٌ« یعنی اینکه برای هر بیماری دعایی هست.  

فر ع  صادق  امام  دیگری  روایت  »عَلَیْکَ  در  مود 
دعا   به  باد  تو  دَاءٍ«.بر  کُلِّ  مِنْ  شِفَاءٌ  فَإِنَّهُ  بِالدُّعَاءِ 

است بیماری  و  درد  هر  شفای  که  در   .کردن 
رضا امام  دیگر  می   روایت  یَذْهَبُ  ع  »لَا  فرماید: 

ها را  درد و بیماری "بِالْأَدْوَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَۀُ ..
از مجموع    .بردبین نمیچیزی جز دعا و صدقه از  

از  شفاء  و  بدن  سالمتی  دربارۀ  که  روایاتی 
توان به این نتیجه  ها بیان شده است می بیماری 

رسید که پس از دارو درمانی وپیروی از دستورات  
و دعا   پزشکی  همان  یا  درمانی  دعا  بهداشتی، 

به است  این کردن  روایات  بعضی  که  صورتی 
ی وجود داشته رساند که اگر بیمار مطلب را می 

باشد که دوایی نداشته باشد، دعا کردن دوای آن 
آمده  روایات  در  که  »سام«  بیماری  مانند  است 

همین منظور  به  .شوداست که موجب مرگ می 
باعث   که  کردن  دعا  در  عجیب  و  زیاد  تأثیر 

شود و تأکید فراوان سالمتی و شفاء از بیماری می 
مچنین  آن در دستورات دینی برای دعا کردن و ه

انواع مباحث در این زمینه نیاز است که هر کدام  
از موضوعات آن به صورت مقاله و کتاب تدوین  

کند دعا در سالمتی و  اسالم که ادعا می  .گردد
شفا تأثیر دارد، باید برای هر بیماری دعای خاص  

انجام داده  را  کار  بیان کند و همین  را  خودش 
رسیده ما  به  ع  امامان  طریق  از  و  است.    است 

امامان معصوم ع همواره در کنار درمان بیماری، 
  راز و   روی آوردن به درگاه الهی و  تاکید بر دعا و

داشته پرودگار  با  جعفری   .اندنیاز  ابوهاشم 
که  )ع( وارد شدم در حالی  گوید بر امام هادی می 

دار و بیمار بودند به من فرمودند: ای حضرت تب
به حائر بفرست    ابا هاشم شخصی از دوستان ما را

تا برایم دعاء کند، از نزد آن حضرت بیرون آمدم  
در این هنگام با علی بن بالل مواجه شدم فرموده 
حضرت را برایش بازگو نموده و از وی راجع به 

اند درخواست کرده و شخصی که حضرت فرموده
علی بن بالل گفت: شنیدم و اطاعت    .جویا شدم

ان از حائر  گویم: حضرت خودشکنم ولی می می 
به ایشان  زیرا  هستند  برتر  و  کسی  افضل  منزله 

می  حائر  در  که  حضرت است  )یعنی  باشد 
خودشان   برای  جناب  آن  دعاء  و  سیدالشهداء( 
افضل و برتر است از دعاء من برای ایشان در حائر. 

السّالم مشرف شده و حرف  من محضر امام علیه
علی بن بالل را خدمتش عرض کردم، حضرت به 

فرمودند: به او بگو: رسول خدا از بیت و حجر  من  
االسود افضل بودند ولی در عین حال دور بیت  

می  می طواف  استالم  را  حجر  و  فرمودند،  کرده 
خواهد خداوند متعال بقاع و مواضعی دارد که می 

را  دعاکننده  دعاء،  تا  شود  خوانده  جاها  آن  در 
مواضع  این  جمله  از  حائر  و  فرماید  مستجاب 

مشیت خداوند بر این قرار گرفته   اصواًل .دباشمی 
که مردم در این عالم برای رسیدن به مقصود از  
اسباب و وسایل موجود کمک بگیرند. در حدیث 

)ع( آمده است: اراده الهی    معروف از امام صادق
همه  که  گرفته  قرار  این  اسباب بر  مطابق  چیز 

همین جهت برای هر چیزی سببی  جریان یابد، به
اعتنایی به عالم اسباب بنابراین بی   اده است.قرار د

توجهی به  معنای بی تنها توکل نیست، بلکه به نه
های الهی است و این با روح توکل ناسازگار  سنت 
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طور خالصه، توکل بر خداوند یعنی  پس به  .است

و  او  به  کار  کردن  واگذار  و  او  به  کردن  اعتماد 
ندادن به اسباب تسلیم اراده او بودن و استقالل  

مسبب  به  کامل  توجه  خداوند و  یعنی  االسباب 
متعال. یعنی در عین استفاده از اسباب )درمان( 
چیزی  خود  از  اسباب  که  باشیم  داشته  توجه 

گاه  باشند بلکه تکیه ندارند و در تأثیر مستقل نمی 
 آنها نیز خداوند متعال است. 

 شناسی دعا لغت
 معنی لغوی دعا 

  - معنای »کسی را صدا زدنبهدعا از جهت لغوی  
« »خواندن و حاجت خواستن  1کسی را خواندن

  .«2و استمداد 
 معنی اصطالحی دعا

اصطالح  در  دعا  از  منظور  و  کردن  دعا  امروزه 
حاجت خواستن و طلب شفا از خداوند است که 

  باشد. ها، اسقام، دردها و غیره می اعم از بیماری 
و   لفظ  در  دعا  به البته  توجه  با  مردم  مکالمات 

کسی به  مثالً  دارد،  تفاوت  دعا  دچار متعلق  که 
می  گفته  است  یعنی  بیماری  بخوان،  دعا  شود 
بخوان. دعا  شفاء  کسی  برای  به  منتظر  یا  که 

می  مدرسه  یا  دانشگاه  گفته  امتحان  وقتی  باشد 
قبول  می  و  قبولی  برای  یعنی  بخوان،  دعا  شود 

بخوان. دعا  اینکه    شدن  در خالصه  دعا  لفظ 
به  خداوند اصطالح  از  خواستن  حاجت  معنی 

ها، مشکالت روحی، باشد که شامل گرفتاری می 
ای که در باشد. ولی مسأله.. می .  جسمی، مالی و

حال بحث و اثبات آن هستیم دعا و تأثیر آن بر  
موضوع  این  به  اسالم  نگاه  و  بدن  سالمتی 

 باشد. می 
 

 
 ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن  1

 قاموس قرآن  2

 75فرقان:   3

 قرآنفتیلت و آثار دعا از دیدگاه 
فرماید:  کریم می  قرآنخداوند )جلّ جالله( در    -1

»قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ ال دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ  
بگو: »پروردگارم براى شما   .«3فَسَوْفَ یَکُونُ لِزاماً

شما نباشد؛  شما  دعاى  اگر  نیست  قائل    ارجى 
)این    )آیات خدا و پیامبران را( تکذیب کردید، و

مل( دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا  ع
بیان می   نخواهد شد!«.  آیه  این  در  کند  خداوند 

که اگر دعا نبود هیچ جایگاه و اهمیتی برای مردم 
شود داد. بنابراین از این کالم فهمیده می قرار نمی

که جایگاه و منزلت انسان در نزد خداوند به اندازۀ 
که در این آیه    اندبرخی گفته   دعا کردن اوست.

منظور از دعا »عبادت و پرستش خداوند« است. 
ولی این درست نیست، بلکه آنچه که از امامان  
معصوم )ع( دربارۀ این آیه نقل شده است، نشان  

دهد که منظور از دعا در این آیه همان دعایی می 
. مضمون 4شودعرف شرع فهمیده می   است که در

اهتمام خداوند دهندۀ آن است که  این آیه نشان
گیرد، یعنی  به انسان از سوی دعا سرچشمه می

همان حاجت خواستن، که اهتمام خداوند شامل  
خداوند جل    -2  .. است.سالمتی و .  –دادن نعمت  

فرماید: »فَلَوْ ال إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا  جالله می 
که مجازات ما « چرا هنگامى 5وَ لکِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ 

به آنان رسید، )خضوع نکردند و( تسلیم نشدند؟!  
خداوند )جلّ  هاى آنها قساوت پیدا کرد.بلکه دل

می هشدار  سه  آیه  این  در  اگر  جالله(  که  دهد 
نمودند، خداوند سختی  کافران تضرع و زاری می

های آنان را  و ناگواری و ختم و عذاب و ناراحتی
ها انواع ناراحتی. البته منظور از 6نمودبرطرف می 

های جسمی و روحی و عذاب را شامل  ناراحتی
لذا خداوند )جلّ جالله( در آیۀ شریفه    شود.می 

 65فالح السائل ،سید بن طاووس، ص   4

 43انعام:   5

 66فالح المسائل، همان، ص   6
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تمام  در  انسان  که  دارد  مطلب  این  به  اشاره 

و  گرفتاری  روحی  مشکالت  و  بیماری  مانند  ها 
متوسل   جالله(  و  )جل  خداوند  به  باید  جسمی 

 شود و دعا را فراموش نکند. 
 ر دعا از دیدگاه روایاتفتیلت و آثا

دعا سبب تندرستی و بهبودی از هر بیماری    -1
گوید: به امام باقر )ع( محمد بن مسلم می .  است

دربارۀ   )ص(  خدا  رسول  اینکه  آیا  کردم:  عرض 
فرموده که: »مایه شفا و بهبودی از   1حبۀ السوداء 

هر بیماری است، جز مرگ« صحیح است؟ فرمود:  
خواهی تو را چیزی که بله، سپس فرمود: آیا می 

سبب بهبودی از هر بیماری و آسیب، حتی مرگ  
. 2است، آگاه سازم؟« عرض کردم: بله، فرمود: دعا 

آن    -2 از  و  گرفته  قرار  بال  نزول  مقابل  در  دعا 
م پدر  .  کندیجلوگیری  از  فرمود:  )ع(  رضا  امام 

راستی که  فرمود: »بهبزرگوارم )ع( شنیدم که می 
ایستد، و آن دو دعا در مقابل بال و گرفتاری می 

  )یعنی دعا و بال( تا روز قبامت قرین هم هستند«. 
آشکارترین  و  بارزترین  از  یکی  زمانه  این  در 
مصادیق بال همان بیماری و مشکالت جسمی و  

توان گفت که مفهوم روایت ست. لذا می روحی ا
رساند که دعا کردن گاهی اوقات  این مطلب را می

گذارد دهد و نمی اصال اجازۀ بیمار شدن را نمی 
روایات   مفهوم  از  لذا  شود،  بیمار  شخص  که 

توان فهمید که دعا کردن گاهی اوقات برای می 
جلوگیری از بیمار شدن است و گاهی اوقات برای 

 ماری است. شفاء از بی
 دعا و اعتقاد 

شود این آنچه که از مجموع روایات فهمیده می 
خوانده   شفاء  و  سالمتی  برای  که  دعایی  است، 

شود باید همراه با اعتقاد باشد، لذا اگر در دعا می 

 
 یعنی سیاه دانه 1

 61فالح السائل، همان ،ص 2

 345السالم، ص: الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا علیه   3

کردن اعتقاد نباشد تأثیر عملی و مثبتی نخواهد  
انواع   اعتقاد در دعا شامل همۀ  البته  که  داشت 

می  مبحث  ا   شود.دعاها  یک  اعتقاد  بحث  لبته 
طبی،  دینی،  مکاتب  همۀ  در  که  است  مهمی 

... وجود دارد، یعنی در    عرفانی و حتی ورزشی و
تمام مکاتب برای اینکه به نتیجۀ مطلوب و عالی  

آموزه و  مکتب  آن  به  باید  رسید  آن بتوان  های 
 اعتقاد داشت تا تأثیر آن را بتوان دید.

 دعا و سالمتی بدن
ز روایات وارد شده است که برای هر در بسیاری ا

بیماری دوائی است، اما یک روایت خاصی وجود  
تا   را  روایات  این  مبهم  و  دارد که مضمون کلی 

می روشن  رضا)ع(    کند.حدی  امام  روایتی  در 
بیماری دارویی است( اصحاب  )برای هر  فرمود: 
پرسیدند: آن چیست؟، حضرت فرمود: »لِکُلِّ داءٍ  

دعایی   «3دُعاءٌ بیماری  هر  برای  اینکه  یعنی 
امام صادق )ع( فرمود   هست. در روایت دیگری 

بر تو باد    «.4»عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ 
  به دعا کردن که شفای هر درد و بیماری است. 
»لَا   فرماید:  می  )ع(  رضا  امام  دیگر  روایت  در 

 «. 5ا الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَۀُ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُیَذْهَبُ بِالْأَدْوَاءِ إِلَّ
ها را چیزى جز دعا و صدقه از بین  درد و بیمارى 

سالمتی    برد.نمى دربارۀ  که  روایاتی  مجموع  از 
توان ها بیان شده است می بدن و شفاء از بیماری 

به این نتیجه رسید که تنها داروئی که برای هر  
أثیر دارد همان دعا کردن درد، بیماری و بالیی ت

به  را  است  مطلب  این  روایات  بعضی  که  صورتی 
رساند که اگر بیماری وجود داشته باشد که  می 

است  آن  دوای  کردن  دعا  باشد،  نداشته  دوایی 
مانند بیماری »سام« که در روایات آمده است که  

خاطر همین تأثیر زیاد . به 6شودموجب مرگ می 

 470، ص: 2اإلسالمیۀ(، ج  -الکافی )ط   4

 347الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا علیه السالم، ص:  5

 . 124، ص 2طب الرسول المصطفی، عباس تبریزیان، ج 6



 

837 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
اعث سالمتی و شفاء  و عجیب در دعا کردن که ب

می  بیماری  در  از  آن  فراوان  تأکید  و  شود 
دستورات دینی برای دعا کردن و همچنین انواع  
از  هرکدام  که  است  نیاز  زمینه  این  در  مباحث 

به آن  تدوین  موضوعات  کتاب  و  مقاله  صورت 
کند دعا در سالمتی و  اسالم که ادعا می  گردد.

دعای خاص  شفا تأثیر دارد، باید برای هر بیماری  
انجام داده  را  کار  بیان کند و همین  را  خودش 
است و از طریق امامان )ع( به ما رسیده است،  

عنوان نمونه چند نوع از دعاهایی که برای لذا به
بیان   شده،  وارد  بیماری  از  شفاء  و  سالمتی 

 گردد. می 
 انواع دعا

نوع هستند که   دعاهای وارد شده در اسالم دو 
دعاهای عام و دعاهای خاصی    توان آنها را به می 

 تقسیم کرد. 
 دعاهای عام

یعنی دعاهایی که انسان هنگام بیمار شدن باید  
  -1  بخواند و اختصاص به بیماری خاصی ندارد.

ها این دعا را امام رضا )ع( فرمود در تمام بیماری 
عَلَى   أَنْزِلْ  الدَّاءِ  مُذْهِبَ  وَ  الشِّفَاءِ  مُنْزِلَ  »یَا  بگو 

ال این   -2«  1شِّفَاءَ وَجَعِیَ  فرمود:  امام صادق )ع( 
بیماری  را در  وَ  دعا  الشِفاء  مُنزَل  بخوانید »یا  ها 

اَنزِل عَلی ما بی مِن داء شِفاءً«.  - 3مُذهِبَ الدّاء، 
امام باقر )ع( فرمود: حضرت علی )ع( مریض شد 
علی  نزد حضرت  پیامبر )ص(  و سپس حضرت 

»ال بخوان  را  دعا  این  فرمود  و  آمد  إِنِّی  )ع(  لَّهُمَّ 
وَ   بَلِیَّتِکَ  عَلَى  صَبْراً  وَ  عَافِیَتِکَ  تَعْجِیلَ  أَسْأَلُکَ 

 «. 2خُرُوجاً إِلَى رَحْمَتِکَ
 دعاهای خاص

آن   به  نسبت  بیماری  هر  هنگام  که  دعاهایی 
بیماری وارد شده و مخصوص فقط همان بیماری 

 
 37طب األئمۀ علیهم السالم، ص:   1

 567، ص: 2اإلسالمیۀ(، ج  -الکافی )ط   2

( یکی از اصحاب درد زانو داشت و نزد 1)  است.
امام باقر )ع( شکایت کرد و امام )ع( فرمود: زمانی  
که نماز خواندی این دعا را بخوان »یَا أَجْوَدَ مَنْ 

یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ  أَعْطَى وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ  
« 3ارْحَمْ ضَعْفِی وَ قِلَّۀَ حِیلَتِی وَ أَعْفِنِی مِنْ وَجَعِی

امام باقر )ع( فرمود »هرکسی در عمرش یک    -2
و  نرسد  او  به  فقر  بخواند  را  یاسین  مرتبه سوره 

 «. 4جنون به آن نرسد و جزام به آن نرسد
رمان  چگونگی تأثیر کلمات و الفاظ دعاها در د

 بیماری 
ویژه اسالمی جایگاه  در طب  با  کلمات  دارد.  ای 

می الفاظ  و  در  کلمه  زیادی  بسیار  تأثیر  توان 
نیست،   بیمار  که  شخصی  حتی  و  بیمار  روحیه 
امواج   به  تأثیری شبیه  و کلمات  الفاظ  گذاشت. 

گذارند و بیماری  دارند که روی شخص تأثیر می
ید: یک  به این مثال توجه کن  کنند.را درمان می

شخص بیمار است و دو نفر همراه او را به دکتر  
رند و توان ایستادن روی پای خود را ندارد، اما 

گوید که تو سالم هستی  همین که دکتر به او می 
گیرد ای می و هیچ مشکلی نداری، چنان روحیه

آید و نیازی به  که با پای خود از مطب بیرون می 
نیست. مقابل شخصی وجود    همراه  دارد که در 

رود و دکتر  سالم است و با پای خود به مطلب می 
را  می  بیماری  فالن  و  هستی  مریض  تو  گوید: 

شخص  روی  تأثیری  چنان  کلمه  این  داری، 
تواند بیرون بیاید از گذارد که با پای خود نمیمی 

کند که دو نفر او را همراهی  مطب و نیاز پیدا می 
هستند که در هایی  ها و تجربه ها مثالاین   کنند.

تمام دنیا و در تمام مکاتب طبی و اعتقادی اتفاق  
گونه موارد را روزانه مشاهده  افتد و همگان اینمی 
االسالم و المسلمین شیخ عباس  حجت   کنند. می 

می خود  کتاب  در  »دانشمند تبریزیان  نویسد: 

 524، ص: 4دارالحدیث(، ج  -الکافی )ط   3

 . 111ثواب االعمال، ص  4
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آزمایش در  به ژاپنی  را  کلمات  تأثیر  خود،  های 

قتی کلمات منفی  آب ثابت کرد، این دانشمند و
بر روی آب خواند و سپس آب را منجمد کرد و  

مولکول  که  از  شد  متوجه  گرفت،  عکس  هایش 
که کلمات  اند و زمانی های آب زشت شده مولکول 

مثبت بر روی آب خواند و سپس آن را منجمد 
هایش عکس گرفت، متوجه شد  کرد و از مولکول

مولکول  شده که  زیبا  آب  آنجاکه 1اندهای  از   .  
ای از بدنش از آب تشکیل شده است،  انسان عمده

می او  به  را  مثبت  و  زیبا  کلمات  خوانند،  وقتی 
ها  تواند به بیماری گیرد و می انرژی و توانایی می

کند. ادامه   غلبه  خود  کتاب  در  تبریزیان  استاد 
سنجی از آمریکا با دهد: »یک مؤسسه انرژی می 

اوند  من تماس گرفت و گفت که ما با اسامی خد
گوییم  گفت ما به بیمار می کنیم. او میدرمان می 

دقیقه اسامی خداوند: مثالً؛    20الی  10مدت  که به 
همان  در  و  کند  تکرار  را  رحمن  رحیم،  کریم، 

انرژی  دستگاه  بیمار  به  وصل  زمان،  سنجی 
این  کنیم.می  میبه  متوجه  هر  ترتیب  که  شویم 

د، گذاراز بدن تأثیر می   ای اسمی روی چه نقطه 
کند، یک اسم روی  مثالً یک اسم روی قلب اثر می

کند،  کند، یک اسم روی کبد اثر می کلیه اثر می 
کند و حتی جالب بود که  یک اسم روی پا اثر می

گفت: برخی اسامی خداوند در درمان کچلی می 
 «. 2موثر بودند 

 تفکر در مفاهیم و الفاظ دعاها 
آنها   معنای  و  دعاها  مفاهیم  در  از  تفکر  یکی 

ترین عوامل تأثیرگذار در درمان و سالمتی  اصلی
می  دعا  که   باشد.توسط  داریم  روایت  در  مثالً 

»حوقله« یا همان »ال حَولَ وَ ال قوَّه الّا بِاهلل« نود  
کند که کمترینش همّ  و نُه بیماری را درمان می 

در روایات دیگری وارد شده که دعا    و غم است.

 
 . 2دراسه، فی طب الرسول المصطفی، عباس تبریزیان ،ج 1

 . 2دراسه، فی طب الرسول المصطفی، عباس تبریزیان ،ج 2

از مجموع روایات    برد.می وسوسه و حزن را از بین  
هایی فهمیم که »حوقله« برای درمان بیماری می 

و  افسردگی  جنون،  وسوسه،  غم،  همّ،  همچون؛ 
توجهی  اندك  با  و  است  مفید  اندوه  و  حزن 

های روحی ها بیماری توان فهمید که همۀ اینمی 
هستند.  روانی  تأمل   و  و  کردن  توجه  با  شاید 

وشن شود که  کردن در معنا »حوقله« تا حدی ر
های روحی و روانی را درمان چرا و چگونه بیماری 

کنیم    کند.می  توجه  »حوقله«  درمعنای  اگر 
»هیچ  می  است  اینگونه  آن  معنای  که  بینیم 

حرکت و هیچ نیرویی نیست، مگر به امر خداوند« 
به  حوقله  و  گفتن  منیّت  گذاشتن  کنار  معنای 

است.   پروردگار  امر  برابر  در  یعنی  تسلیم شدن 
دست خداوند است و هر فعلی  اینکه همۀ امور به

شود و هر تغییر و دگرگونی که انجام  که انجام می
دست خداوند است. در هرکاری اوست شود بهمی 

تواند تغییر و دگرگونی ایجاد کند،  که بخواهد می 
لذا اگر کسی این معنا را حقیقتاً بداند و با توجه  

طرف  رو اندوهش را بآن را بگوید خداوند همّ، غم  
فرمودند:    کند.می  )ص(  اکرم  پیامبر  روایتی  در 

به  را  خودش  امر  بگوید،  را  حوقله  بنده  »اگر 
خداوند متعال واگذار کرد است و این به خداست 

 « 3که کفایتش کند 
 شرایط استجابت دعا 

از مجموع روایات شرایطی برای دعا کردن وارد  
سریع دعا  شود  رعایت  اگر  که  است  به شده  تر 

می  آنها  اجابت  اهمّ  است.  بیشتر  اثرش  و  رسد 
  - 2  باید زیاد و مکرر باشد.  -1شرح ذیل است؛به

هنگام دعا کردن، حاجت را بر زبان بیاورد و بیان  
داند که شما  کند »در روایت داریم که خداوند می

خواهید، ولی دوست دارد، گرفتاری خود  چه می 
ط زمان گرفتاری انسان نباید فق   - 3را بیان کنید«.

 . 42،ص    1المحاسن، ج  3
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بهتر است هنگام دعا کردن انسان   -4  دعا کند.

سوی آسمان بلند کند و بعد از دعا  دستانش را به 
کند. مسح  را  خود  صورت  و  سینه  در    -5  سر، 

ها  روایات آمده است که در بعضی اوقات و زمان
رسد )هنگام وزیدن باد،  تر به اجابت می دعا سریع 

از نماز   ، بعدقرآنموقع اذان ظهر، موقع خواندن  
ظهر، موقع صدقه دادن، موقع رفتن به مسجد،  
دل  که  موقعی  جمعه،  روز  در  جمعه،  شب  در 
بشکند، موقعی که ترس از خداوند حاصل شود و  

نماز  در صورتی در  است،  بهتر  باشد  گریه  با  که 
وتر، ما بین طلوع فجر و طلوع آفتاب، موقع نزول  

بعد از دعا به  قبل و -6. باران، نیمه دوم از شب(
بهتر    -7  پیامبر و اهل بیتش )ع( صلوات بفرستد.

به  و است  کردن  دعا  باشد  جمعی  صورت 
نفر باشند و یکی دعا کند    40تا    4تعدادشان از  

آمین گویند. بیان حاجت    -8  و دیگران  از  قبل 
حمد و ثنای    –خود، ابتدا خداوند را تعظیم کند  

کند اقرار  خود  گناهان  به  و  بگوید   -خداوند 
قبل از اینکه برای خود    -9  استغفار و توبه کند.

دعا کند ابتدا، برای پدر و مادر و چهل نفر دعا  
وقتی دعا کرد و حاجتش را بیان کرد    - 10  کند. 

 «.  1ال حَولَ وَ ال قوَّهَ الّا بِاهلل بگوید: »ماشاء اهلل، 
 کریم  قرآن های شفابخش سوره

که گرفتار بیماری شد هفت  )ع( فرمود: کسی  امام
آرام   او  بیماری  که  بخواند  را  سوره حمد  مرتبه 

گیرد و اگر خوب نشد هفتاد مرتبه بخواند که می 
پیامبر )ص( فرمود: خواندن هفت    .شودآرام می

ای تمام امراض است و نیز  مرتبه سوره حمد، شف
تعویذی  صاحبش  برای  آن  خواندن  مرتبه  صد 
هست و اگر روح از بدن جدا شود، خداوند آن را 

)ع( فرمود: اگر    امام صادق  .گرداندبه بدن بر می 
او   خواندی  مرتبه  هفتاد  مرده  بر  را  سوره حمد 

)ع( فرمود: اگر    امام باقر  .زنده شد تعجب نکنی 

 
 . 2دراسه، فی طب الرسول المصطفی، تبریزیان عباس، ج 1

جان خود ترسیدی پس    دچار بیماری شدی و بر
نمی چراکه  بخوان  را  انعام  آن  سوره  از  گذارد 
و نیز ایشان   .بیماری چیزی ناپسندی به تو برسد

که سوره نحل را در هر ماه بخواند،  فرمود: کسی 
کفایت می  را  او  بدهکاری  برابر  هفتاد  در  و  کند 

ها  ترین آننماید که کوچکنوع بال را از او دور می
جذام   می دیوانگی،  پیسی  روایت   .باشدو  در  و 

دیگر آمده است که سوره نحل نگهبانی است در  
طرفدارانش و  سپاهیان  شیطان،  نیز    .مقابل  و 

که سوره لقمان را در هر شب ایشان فرمود: کسی
گمارد تا بخواند خداوند در شب ملکی را بر او می

محافظت   او  از  سپاهیانش  و  شیطان  مقابل  در 
این تا  روز  که  نماید  را در  آن  اگر  و  صبح گردد 

سپاهیانش   و  شیطان  مقابل  در  او  از  بخواند 
می  شودمحافظت  شب  که  این  تا  امام    .نماید 

و   صادق است  قلبی  هرچیزی  برای  فرمود:  )ع( 
که در روز سوره یس است پس کسی  قرآنقلب  

سوره یس را بخواند )از خطرات و بالیا( محافظت 
گیرد تا ار میشود و جزو روزی گیرندگان قرمی 
که این سوره را در شب  که شب شود. و کسی این

قبل از خوابیدن بخواند، خداوند هزار ملک برای  
رانده   شیاطین  تمامی  مقابل  در  او  از  محافظت 

دهد و اگر کسی آن شده و تمامی آفات، قرار می 
و   .نمایدروز بمیرد خداوند او را داخل بهشت می 

خواندن این سوره  در روایتی دیگر آمده است که  
برای دنیا، آخرت و محفوظ ماندن از تمامی آفات  
و بالها که خود انسان و خانواده و مال را تهدید  

میمی  مفید  است:    .باشد کند،  آمده  روایت  در 
را کسی یس  سوره  او  به  دارد  عقلی  کمبود  که 

بخوانید و یا بنویسید و به او بخورانید که مفید  
زعفران   آب  با  اگر  و  شیشه است  ظرفی  ای  در 

باعث   و  است  بهتر  شود  خورده  و  شود  نوشته 
می بیماری  آن  از  )ع(   .شودرهایی  صادق  امام 
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که هر جمعه سوره صافات را بخواند فرمود: کسی 

زندگی   در  و  است  امان  در  آفتی  نوع  هر  از 
گردد، و نیز اش تمام بلیّات از او دفع میدنیایی 

شود و به می   در این دنیا روزی وسیعی به او داده
مال و فرزند و بدن او از طرف شیطان رانده شده،  

نمی  آسیبی  و دشمن  روایت   .رسدستمگر  و در 
شرف،   سوره  این  خواندن  که  است  آمده  دیگر 

می  و آخرت  دنیا  و عزت در  نیز    .دهدمرتبت  و 
که سوره زمر را در روز یا در  ایشان فرمود: کسی

ا به او  شب بخواند، خداوند شرف دنیا و آخرت ر
می  او عطا  به  عزت  مال  و  خاندان  بدون  و  کند 

که سوره طور را بخواند خداوند  کسی   .بخشدمی 
می جمع  برایش  را  آخرت  و  دنیا    .کند خیر 

که سوره واقعه را در هر شب جمعه بخواند، کسی
می  دوست  را  او  در  خداوند  را  او  محبت  و  دارد 
قر،  دهد و در دنیا ابدا ف قلوب تمام مردم قرار می 

بیند و این  تنگدستی و ضرری از آفات دنیا نمی
است )ع(  ایشان  فرزندان  و  امیرالمومنین    .برای 

و کسی حدید  سوره  خود  واجب  نماز  در  که 
در  نماید  مداومت  آن  بر  و  بخواند  را  مجادله 

  .بیندخانواده، بدن و مال خود بدی و نیازی نمی 
که سوره ممتحنه را )ع( فرمود: کسی  امام سجاد

ر نمازهای واجب و نوافل بخواند خداوند قلب او د
می ایمان  با  قرار  را  نور  او  دیدگان  در  و  آزماید 

دهد و فقر و دیوانگی به او و فرزندانش هرگز  می 
و در روایت دیگر آمده است که در نزد   .رسدنمی

امام صادق    .گیردمردم فردی پسندیده قرار می 
بخواند )ع( فرمود: کسی که بسیار سوره جن را  

بیند و  اش آسیبی از جن و انس نمی در زندگی 
که کسی   .رسدشان به او نمی جادو، سحر و حیله

سوره مزمل در نماز عشا و یا در آخر شب بخواند،  
به سوره  طول این  در  محافظ  و  نگهبان  عنوان 

شبانه روز با او خواهد بود در واقع زندگی و مرگ  
داشت خواهد  را کسی   .پاکیزه  نازعات  سوره  که 

بخواند، خداوند او را تشنه و عطشان وارد بهشت  

بدبختی نمینمی دنیا اصال  و در  بیند و در کند 
روایتی دیگر آمده است که خواندن این سوره شفا  

است  گزیدگی  و  مسموم  سوره  کسی  .برای  که 
او  به  آب  آن  بیاشامد  و  بخواند  آب  بر  را  بروج 

نمی انضرری  در کسی   .تعالیشاءاهلل  رساند  که 
تمام نمازهای واجب خود سوره قدر را بخواند به  

می  گفته  گناهان    شود:او  تمام  خدا!  بنده  ای 
ات بخشیده شد پس اعمالت را از نو شروع  گذشته 

که سوره زلزال را در نوافل بخواند اصال  کسی   .کن
شد و به زلزله، صاعقه و آفتی از گرفتار زلزله نمی

را در  کسی  .ردمی آفات دنیا نمی که سوره همزه 
شود و  نمازهای واجب بخواند، فقر از او دور می

آید و مرگ بد و غیرطبیعی  دست می اش بهروزی 
که سوره کافرون و توحید کسی  .شوداز او دفع می

را در یکی از نمازهای واجب خود بخواند خود و 
شود و اگر جزو  والدین و فرزندانش آمرزیده می 

باشد  محو    بدبختان  بدبختان  دفتر  از  او  اسم 
شود گردد و داخل دفتر خوشبختان نوشته می می 

که خوشبخت  و خداوند او را در آن دنیا در حالی
میراند و شهید  کند و او را شهید میاست زنده می 

از    .انگیزدبرمی  یکی  هرگاه  فرمود:  )ص(  پیامبر 
شد   دیگری  بیماری  یا  سردرد  دچار  شما 

اید و سوره حمد، توحید،  های خود را بگشدست
صورت بکشد  فلق و ناس را بخواند و دست را به

بیماری  فرمود:   .اش رفع شودتا  امام صادق )ع( 
جای فدك، تب را  خداوند به حضرت زهرا )ع( به

محبین   از  هریک  پس  درآورد،  ایشان  فرمان  به 
زهرا )ع( و فرزندان ایشان دچار تب شد پس هزار 

واند و به حق ایشان از  مرتبه سوره توحید را بخ
که  کسی  .خداوند بخواهد که تبش برطرف گردد

بخواند  واجب  نماز  با  و  نافله  در  را  نصر  سوره 
بر تمام دشمنان پیروز می را  او   .گرداندخداوند 

که دچار بیماری یا  )ع( فرمود: کسی  امام صادق
آن  در  و  نخواند  را  توحید  سوره  و  شد  سختی 

پس   بمیرد  سختی  یا  جهنم  بیماری  اهل  جزو 
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بود کسی  .خواهد  فرمود:  ایشان  نیز  به  و  که 

را  توحید  سوره  مرتبه  یازده  و  برود  رختخواب 
محافظت   همسایگانش  و  خودش  خانه  بخواند، 

 .شوندمی 

 گیری نتیجه

تأثیر دعا در سالمتی انسان از نگاه اسالم یک امر 
ای که دین مبین  گونهباشد. به مهم و قطعی می

برای   روحی اسالم  و  جسمی  مشکالت  اکثر 
 کرده است. دعاهای خاص و عامی را بیان 

با این   از مکاتب طبی جدید  امروزه در بسیاری 
امر که دعا در سالمتی انسان تأثیر دارد مخالفت  

مسائل  می  آن  دالیل  از  یکی  شاید  که  شود 
ورود   جدید  طبی  مکاتب  بر  که  باشد  اقتصادی 

حقیقت می  کند، اما این یک واقعیت و  پیدا می 
باشد که دعا کردن و دعادرمانی در بعضی اوقات 

که در طوری تأثیری بیشتر از دارودرمانی دارد، به
بیماری  از  پزشکان  بعضی  و  ها حتی دانشمندان 

امروزی هم اذعان دارند که دعا کردن و درمان 
 دهد.روحی و روانی بهتر از دارو درمانی جواب می

روانپزش و  امروزی  پزشکان  امروزی در مثال  کان 
بیماری  بیماری بعضی  بعضی  و  روحی  های های 

درمانی را جسمی مانند سرطان دعادرمانی و روان

حتی امروزه در   دانند.تر از دارو درمانی می مهم 
شده که  هایی تأسیس غرب مؤسسات و پژوهشگاه

بررسی آنها  و  هدف  درمان  در  دعا  تأثیر  کردن 
  باشد. شدن مشکالت روحی و جسمی میبرطرف 

دین اسالم که در تمام مسائل بشر حرفی برای  
ترین و  گفتن دارد و حتی در بعضی موارد مهم

یعنی  اصلی مسائل  این  در  دارد،  را  نظریه  ترین 
روان و  دعادرمانی  کامل مسائل  و درمانی  ترین 

خود اختصاص مفیدترین مطالب و مضامین را به 
  که در دعاهایی که در اسالم طوری داده است به 

وارد شده اگر از جهت مضمون و مفهوم بررسی  
شگفتی  می شود  ظاهر  بیشتر  آن    شود.های 

هایی که بسیاری از دانشمندان غرب به شگفتی 
اند آن اعتراف کرده و دستور به خواندن آنها داده

دربارۀ   که  مسیحی  جرداق(  )جرجی  مانند 
دارد.نهج  عجیبی  دوران   البالغه سخنان  این  در 

شگفتی  ادعیه که  و  )ع(  بیت  اهل  کالم  های 
بیشتر آشکار میروزبه است روز  ما الزم  بر  شود 

آنها   روش  و  راه  به  و  کرده  پیروی  آنها  از  که 
تمسک بجوییم. باشد که از پیروان حقیقی اسالم  

 و اهل بیت )ع( باشیم. 
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 ، محیط زیست قرآن 

 
   2محبوبه نیکبختو  1زادههادی اسماعیل

 

 (h951311@gmail.com)نویسنده مسئول:  دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد واحد شیروان -1
 ژئومورفولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ارشد  -2

 
 چکیده 

ترین موضوعات جوامع بشری است، که امروزه به جهت رشد بی رویه جمعیت و کمبود محیط زیست یکی از مهم 
شماری را بشر برای حل این  ها و امکانات بیمنابع با مشکالت متعددی روبرو گشته است. هرچند که راه حل

اجرا   و  ثبت  به  راه حلمشکل  این  از  اما هیچ یک  و معتالت زیست  رسانده است  این مشکالت  نتوانسته  ها 
که انسان تنها به عقل خود متکی باشد و وحی را کنار بگذارد قادر  محیطی را به حداقل برساند در واقع تا زمانی 

 و  وحیانی  تعالیم  به توجه با جز آن به رفع هیچ یک از معتالت از جمله محیط زیست نخواهد بود، و رفع کامل
به  مربوط   برخی از آیات تحلیلی  -توصیفی   روشی با حاضر مقالة  .نیست ممکن یقرآن   هایآموزه  به پایبندی
ایم، که کارگرفته شده در این پژوهش به این نتیجه رسیده کرده و بر اساس آیات به بررسی را زیست محیط

ب این احکام انسان موظف به عمران و آبادانی زمین و حفظ  موجچیز مسئول است، و به انسان در مقابل همه
 حقوق سایر موجودات است. 

 
 کریم، انسان  قرآنواژگان کلیدی: محیط زیست،  

 
 مقدمه

های انسانی و تأثیرات به موازات افزایش فعالیت 
نیز   آنها  از  ناشی  پیامدهای  و  مخـاطرات  آنها، 

یافته است. همچنان که شدت و اهمیت  افزایش  
های طبیعـی  تهدیدات علیه منابع زمین، سیستم

بیشتر و آشکارتر شده است،   و جمعیـت جهان 
همـه و  گسترده  ازای  نیاز  در  افراد  جانبه 

مسئولیتی که در برابر محیط زیست دارنـد، نیـز  
است محسوس شده  همکاران،   تر  و  )قائمی 

این1395 حل  از  ناتوانی  برخی   (.  بحران، 
راه تا  واداشت  را  معنوی  حل  اندیشمندان  هایی 

ادیان  به  و  بیابند  مشکل  این  برای  را  اخالقی 
به  آموزه توحیدی  و  اسالم  کریم   قرآنهای  ویژه 

(. حفاظت از محیط  1391چشم بدوزند )نورائی،  
تاکید   از سفارشات مورد  زیست و طبیعت یکی 

در که  است  اسالم  مبین  روا  دین  و  یات  آیات 
ب است  شده  تاکید  آن  بر  در  ه متعددی  طوریکه 

هیچ مکتب دیگری چنین سفارشاتی وجود ندارد.  

مهم از از  بسیاری  که  است  این  تاکیدات  ترین 
و  قرآن های  سوره  نور. رعد  مانند  به   کریم  نام  ... 

طور کلی در دین ه یکی از عناصر طبیعی است. ب
از محیط زیست که نسل امروز و  اسالم حفاظت  

به رشدی  های آینده باید در آن اجتماعی روسلن
تلقی می دا باشند یک وظیفه دینی  شود و شته 

نت در دست  عنوان اماه زمین و آنچه در آن است ب
های عصر حاضر نباید در  ما قرار دارد که انسان

پژوهش از  برخی  کنند.  خیانت  امانت  های این 
باب  قرآن من  که  زیست   قرآنی  محیط  و  کریم 

می  است  گرفته  تحت صورت  مقاالتی  به  توان 
زیست از نورائی،  ی و محیط قرآنبینی  عنوان جهان

اسالمی    قهچگونگی حمایت از محیط زیست در ف
مبانی وحیانی حفظ  رسی  ربزاده انصاری و  از تقی

... اشاره کرد. ما نیز    از محیط زیست از انتظاری و
آیات   در این پژوهش برآنیم تا با توجه به برخی از

کریم درباره محیط زیست به سواالت ذیل    قرآن
 پاسخ دهیم:  
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 سواالت: 

  . مفهوم محیط زیست از منظر اسالم چیست؟ 1
  قرآن . اهمیت حفاظت از محیط زیست از منظر  2

 کریم چیست؟
 زیست  حفاظت از محیط و « اسالم1

  متنوع  و فراوان  زیست محیط درباره اسالم احکام
 از است موظف احکام این موجب است. انسان به 

نماید. او خاك و آب کردن آلوده   فقط  نه پرهیز 
بلکه    کند، مهربانی خود  مادر و پدر به است موظف

 مهربانی   و رأفت با را حیوانات و بکارد  درخت باید

همکاران،   تربیت  و  )اسماعیلی  در   (. 1386کند 
نسل   که  زیست  محیط  از  حفاظت  اسالم  دین 

نسل و  حیات  های  امروز  آن  در  باید  بعدی 
ی  اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، یک وظیفه 

شود. خداوند، طبیعت را هدفمند  دینی تلقی می 
لحاظ کمیت  و هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به

. مؤید  و کیفیت به اندازه و متناسب آفریده است 
کریم است   قرآناین جمله را گفتار خداوند در  

می  هرکه  »ما  اندازه  فرماید:  به  آفریدیم  چه 
آفریدیم«. جهان هستی از نظم دقیقی برخوردار 

اندازه  و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به
شده  هرآفریده  و  خلق اند  عناصر  و  اجزا  از  یک 

این کره  بقای  نتیجه در شده در  ی خاکی و در 
هر  ادامه بنابراین  دارد؛  نقش  انسان  زندگی  ی 

زیان رسان و  نابجا  به هرتغییر  اجزای  دن  از  یک 
به این سیستم عظیم افتادن حیات ، سبب  خطر 

می  از هستی  مملو  اسالم  مبین  دین  شود. 
های حفاظت از آنچه که خدا خلق کرده  توصیه 

باشد و این به مفهوم حفاظت از محل  است می 
محیط   از  حفاظت  همان  یا  و  مخلوقات  زیستن 

 (. 1391راد، )اکبری  زیست است
 ط زیست « انسان و محی2

از آیات   به زیبایی    قرآنبسیاری  کریم جهان را 
 7باره در آیه  اند، که خداوند متعال در اینستوده 

می  سجده  مبارکه  أَحْسَنَ "فرمایند: سوره  الَّذِی 

خَلَقَهُ   شَیْءٍ  طِینٍخَلْ  وَبَدَأَکُلَّ  مِنْ  الْإِنْسَانِ    "قَ 
انسان نیز در کمال زیبایی آفریده شده است. و  

آیه   در  تغابن    3همچنین خداوند  مبارکه  سوره 
بِالْحَقِّ "  فرمایند:می  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ 

و باید    "  الْمَصِیرُ  وَإِلَیْهِ وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ  
زیبایی خداوند  از  که  همانگونه  کند  پیروی  ها 

  "فرمایند:سوره مبارکه زمر می  18متعال در آیه 
أَحْسَنَهُالَّ فَیَتَّبِعُونَ  الْقَوْلَ  یَسْتَمِعُونَ   أُولَئِکَ  ذِینَ 

یعنی:    "بَابِالْأَلْ  أُولُو  هُمْ   وَأُولَئِکَ   اللَّهُ  هَدَاهُمُ  الَّذِینَ
کسانی  میهمان  را  سخنان  از که  و  شنوند 

می  پیروی  آنها  کسانی  نیکوترین  آنان  کنند؛ 
آنها   و  کرده،  هدایتشان  خدا  که  هستند 

سوره مبارکه    30و با توجه به آیه    .دانندخردمن
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ "  فرمایند: بقره که خداوند متعال می 

 أَتَجْعَلُ  قَالُوالِلْمَلَائِکَۀِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَۀً  
  نُسَبِّحُ   وَنَحْنُ   الدِّمَاءَ  وَیَسْفِکُ  فِیهَا   یُفْسِدُ   مَنْ   فِیهَا 

 "تَعْلَمُونَ  لَا  مَا  أَعْلَمُ   إِنِّی  قَالَدِّسُ لَکَ  وَنُقَ  بِحَمْدِكَ
که پروردگارت فرشتگان  و )به یاد آر( وقتییعنی:  

خلیفه  زمین  در  من  که  فرمود  خواهم  را  ای 
خواهی   زمین  در  کسانی  آیا  گفتند:  گماشت، 

ها بریزند و گماشت که در آن فساد کنند و خون
ر تو  خود  ما  آنکه  تقدیس  حال  و  تسبیح  ا 

اسرار  می  )از  چیزی  من  فرمود:  خداوند  کنیم؟! 
. خداوند  دانیددانم که شما نمیخلقت بشر( می 

تو   انسان  ای  که  است  کرده  اشاره  آیه  این  در 
جانشین من هستی و اعمالی را باید انجام دهی 
که بهترین باشد. و باید از بهترین اعمال و اقوال  

بهتری از  یکی  که  کنی  اعمال  پیروی  این  ن 
خداوند   چنانکه  است  زیست  محیط  از  حفاظت 

فرمایند:  سوره مبارکه هود می  61متعال در آیه  
فِیها" اسْتَعْمَرَکُمْ  وَ  الْأَرْضِ  مِنَ  أَنْشَأَکُمْ    "هُوَ 
اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما »

کنید آبادى  آن  در  تا  و خواست  کلمه   .»
می  نشان  که  استعمرکم  تمامی  دهد  هدف 

نه  انسان باشد  زمین  عمران  و  آبادی  باید  ها 
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و   زیست.  محیط  نابودی  بوسیله  آن  تخریب 
همچنین خداوند متعال کسانی را که در زمین  

کنند دوست ندارد همانگونه که در آیه  فساد می
بقره    205 مبارکه  تَوَلّى  “ سوره    فِی  سَعىوَإِذا 

  ال  وَالنَّسلَ وَاللَّهُ   الحَرثَ  وَیُهلِکَ  فیها  لِیُفسِدَ  اأَلرضِ
که )نشانه آن، این است که( هنگامی ” الفَسادَ  یُحِبُّ

شوند(،  گردانند )و از نزد تو خارج می روی برمی 
می  کوشش  زمین،  در  فساد  راه  و در  کنند، 

سازند؛ )با اینکه ها و چهارپایان را نابود می زراعت
. این آیه اردددانند( خدا فساد را دوست نمیمی 

نشان می  اسالم در  شریفه  که  سال    1400دهد 
ویژه اهمیت  قائل  پیش  زیست  محیط  برای  ی 

جهت ضربه به محیط زیست را  بوده است. بدین
مباحث    االرض شمرده است.در ردیف افساد فی

محیطی   جای   قرآنزیست  دسته  دو  در  کریم 
دستۀمی  مبانینخست  گیرد:  که   نظری  ،  است 

بازگو می   قرآنویژه  نگرش   به طبیعت  نماید؛ را 
مانند مفاد آیاتی که بیانگر مسخّر بودن طبیعت  
قواعدی  و  اصول  دوم،  دسته  است.  انسان  برای 
عملی است که تعیین کننده بایدها و نبایدهای 

سه سطح فرد، جامعه و  رفتار زیست محیطی در
انسان که  آیاتی  مانند  است؛  از  حکومت  را  ها 

دارد و به آنان  اهی زمین برحذر می نابودی و تب
می  گمارندفرمان  همت  آن  آبادانی  به  تا   دهد 

 )نورائی(. 

 محیط عناصر آفرینش که قرآن از  . آیاتى2-2

 داند می انسان براى را زیست
کریم با نام  قرآنخداوند متعال در برخی از آیات  

بردن عناصر محیط زیست، بر آفرینش آنها برای 
د. در سوره مبارکه یاسین آیه کنانسان تاکید می 

أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا "فرمایند:  می  73و    72و    71
مالِکُونَ  لَها  فَهُمْ  أَنْعاماً  أَیْدینا  عَمِلَتْ  مِمَّا    "لَهُمْ 

دست قدرت  برای آنها بهبینند که  نمی  آیایعنی:  
آفریده آن هستند؟خود حیواناتی  مالک  که   ایم 

یَأْکُلُونَ" مِنْها  وَ  رَکُوبُهُمْ  فَمِنْها  لَهُمْ  ذَلَّلْناها    "وَ 

ایم که هم برآن  و آنها را برایشان رام کردهیعنی:  
لَهُمْ فیها    و"  خورندشوند و هم از آن می ر می سوا

یَشْکُرُونَ أَفَال  وَ مَشارِبُ  برایشان یعنی:  "مَنافِعُ  و 
نوشیدنی و  سودها  حیوانات  آن  پس  هاست در   ،

 مبارکه نمل سوره . در73  گزارندچرا سپاس نمی 

 مِنَ لَکُمْ أَنْزَلَ"فرمایند:  می  خداوند  نیز  60آیه  

ذاتَ بِهِ فَأَنْبَتْنا  ماءً السَّماءِ یعنی:    "بَهْجَۀٍ حَدائِقَ 
 آب، آن با پس فرستاد، آب آسمان  از شما براى 

رویانیدیم. این دسته از  انگیزشادى   هایىبوستان 
شوند  وفور مشاهده می کریم به   قرآن   آیات که در
آن هستند که عناصر محیط زیست  همه بیانگر  

بهره  انسانبرای  آفریده شده مندی تمام  و  ها  اند 
انسان با قوه عقل و اختیار خویش حق دخل و  

هیچ و  دارد  آن  از  را  معقوالنه  کسی  تصرف 
 تواند این حق و حقوق را از او سلب نماید. نمی
 عناصر و ستزی  محیط که قرآن از . آیاتی3-2

 داندمی انسان مسخّر را آن
  کریم اشاره به تسخیر   قرآن ی دیگری از آیات  دسته 

شدن عناصر محیط زیست برای انسان است. در این  
  ها، دّره  و  ها کوه  باران،  و  باد  ماه،  و  آفتاب  آیات، 

 و   زمینی  منابع  سایر  و  حیوانات  زارها، سبزه  و  ها جنگل 
 آورده   در  انسان  خدمت در   را  موجودات  همه  خالصه 

 از  بتواند   او  تا  است  ساخته  انسان  فرمانبردار  را  همه  و 

داشته    را  سعادتمندی  زندگی  و  برده  بهره  آنها  همه 
دو معنا دارد:    قرآن تسخیر« در فرهنگ  واژه »   . باشد 

یکى مهیا ساختن و در خدمت منافع و مصالح انسان  
دیگرى  قرار دادن؛ مانند تسخیر خورشید و ماه، و  

تسلط انسان و زمام اختیارش در دست بشر بودن؛  
اینگونه  مانند تسخیر کشتی  و  زمین  و  دریاها  و  ها 

، چیزی  قرآن که در همه مواردی که براساس    ، نیست 
به تسخیر آدمی درآمده، انسان قدرت داشته باشد تا  
بر جریان طبیعی حیات، اعمال نفوذ کرده و تأثیرگذار  

  چون   را عنوان نمونه، خورشید مسخرشده  باشد و به 
  خویش   دلخواه   مسیر   به   شده   مسخر   کشتی   یک 

شیرازی کند    هدایت  ج  )مکارم    - 355ص    ، 10، 
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(. برای اینکه این موضوع روشن شود به چند  359

کریم در باب مسخر کردن عناصر برای    قرآن آیه از  
کنیم: سوره مبارکه جاثیه  وری انسان اشاره می بهره 

الَلُّه اَلِّذی َسَخَّر َلُکُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَی    "12و    13آیات  
  "ِه َوَلَعَلُّکْم َتْشُکُروَنَفْضِل  اْلُفْلُک ِفیِه ِبَأْمِرِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن

خداوند همان کسی است که دریا را مسّخر  یعنی:    12
ها بفرمانش در آن حرکت کنند و  شما کرد تا کشتی 

شکر   شاید  و  گیرید،  بهره  او  فضل  از  بتوانید 
آورید نعمت  بجا  را  ِفی    َو"  !هایش  َما  َلُکْم  سََخَّر 

َجِمیًعا   اْلَأْرِض  ِفی  َوَما  َذِلَک  الَسَّماَواِت  ِفی  ِإَنّ  ِمنُْه 
ها و  او آنچه در آسمان یعنی:   "َلآَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفَکُّروَن

آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسّخر  
های )مهّمی( است برای  شما ساخته؛ در این نشانه 

و در سوره دیگر خداوند    !کنند ی که اندیشه م کسانی 
َوَسَخَّر َلُکمُ الَشّْمَس َواْلَقَمَر  "فرمایند:  متعال چنین می 

خورشید و    و یعنی:    "َوالَنَّهاَر  الَلّْیَل  َلکُُم   َوَسَخَّرَداِئَبْیِن  
به تسخیر شما    - که با برنامه منّظمی درکارند - ماه را  

)نیز( مسّخر شما ساخت؛  را    درآورد؛ و شب و روز 
 همین  بر  که   دیگری  فراوان  موارد  . و 33ابراهیم آیه  

،  32، ابراهیم  20، لقمان  12)نحل    دارند  داللت  معنا 
 (. 164بقره  
 . تاثیر اعمال نیک و بد بر محیط زیست 3

آیه   روم  مبارکه  سوره  در  متعال    41خداوند 
بِما »فرمایند:  می  الْبَحْر ِ  وَ  الْبَرِّ  فِی  الْفَسادُ  ظَهَرَ 

کَسَبَتْ أ َیْدِی النَّاس ِ لِیُذیقَهُمْ بَعْضَ الَّذی عَمِلُوا  
فساد، در خشکی و دریا یعنی:    «لَعَلَّهُمْ یَرْجعُون

انجام   مردم  که  کارهایی  آشکار دادهبخاطر  اند 
می خدا  است؛  از شده  بعضی  نتیجه  خواهد 

اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )بسوی حق(  
ها و نیّت دهد میان  این آیه نشان می   !بازگردند

کارهای نیک و بد آدمیان در حوادث خیر و شرّ  
وجودرابطهعالم   با   ی  اعمال  این  چون  دارد، 

پشتوا دارند.  ناگسستنی  پیوندی  این حوادث  نه 
است  نقلی  و  عقلی  برهان  عقلی:    :مطلب  برهان 

ای از زنجیره جهان انسان با همه شئونش حلقه 

ها جدا تواند از سایر حلقههستی است، پس نمی 
باشد، چون معلول بسیاری از علل و علت بسیاری  

به  است  معالیل  موجودهای از  از  که  طوری 
  پذیرد و دریایی، صحرایی، زمینی و هوایی اثر می

گذارد، بنابراین اعمال انسان  متقابالً در آنها اثر می 
بر رویدادهای گوارا و ناگوارای جهان، مؤثر و از 
متعامل   تأثّر  و  تأثیر  این  است.  متأثر  آنها 
در  بلکه  نیست،  انسان  بدن  قلمرو  درخصوص 

اخالق، و  عقاید،  است  رفتار  مشهود  نیز   گفتار 

ان آورد؛  شاید برای جزئیات این مسئله نتوان بره.
ولی رابطه مستقیم انسان و طبیعت برهان عقلی  

ثابت می  نقل  با  آن  شود، دارد، هرچند جزئیات 
باران  بارش  موجبِ  نیک  کار  فالن  اینکه  پس 
یا فالن گناه   الهی است  برکات  نزول  یا  مناسب 
شرایطی   با  است،  نابهنگام  مرگِ  یا  زلزله  سبب 

است نقلی:    .پذیرفته  رابطه   قرآنبرهان    کریم 
آیات  در  را  طبیعت  و  انسان  اعمال  مستقیم 
گوناگونی بیان و برهان عقلی مزبور را تأیید کرده 
اصل  اثبات جریان  همانا  تأیید  از  مقصود  است. 
است   مطلبی  که  است  طبیعت  و  انسان  تعامل 
تبیین یک رخداد   نه  عقلی؛  تعلیل  قابل  و  کلی 

جزئی عنوان  .  خاص  اینجا  در  عمل  از  منظور 
و سیئه   است که وصف حرکات خارجی حسنه 

است؛ نه خود حرکات و سکنات که از آثار طبیعی  
آیات  است.  خوب  و  بد  بین  مشترك  و  اجسام 

  .شودباره به چند دسته تقسیم می در این  قرآن
و الف:   نیک  کارهای  رابطه  بر  دالّ  که  آیاتی 

 ناظر آیاتی که  ب:    .پیامدهای گوارای جهان است
جهان   ناگوار  حوادث  و  بد  کارهای  ارتباط  به 

است  ،  هستی  آملی    . ( 187،ص 1386)جوادی 
آیه    :جمله  از  شوددسته اول شامل چند آیه می 

  آمَنُواوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى  "سوره مبارکه اعراف:    96
  وَالْأَرْضِ   السَّمَاءِ  مِنَ  بَرَکَاتٍ  عَلَیْهِمْ  لَفَتَحْنَا  وَاتَّقَوْا

:  . یعنی "یَکْسِبُونَ  کَانُوا  بِمَا فَأَخَذْنَاهُمْ  کَذَّبُوا  نْوَلَکِ
آوردند و ها، ایمان می و اگر اهل شهرها و آبادی 
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کردند، برکات آسمان و زمین را بر تقوا پیشه می 

می  تکذیب آنها  را(  حق  )آنها  ولی  گشودیم؛ 
کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات 

و  .کردیم آسمان  چندگونه    برکات  به  را  زمین 
برکات آسمانی، بارش برف   -  .توان معنا کردمی 

و باران و تابش آفتاب و برکات زمینی، آمادگی  
و جوشش چشمه و  زمین   روییدن  و  هاقناتها 

برکات آسمانی، علوم و   -  هاست.میوه   و  گیاهان
 -  .های مادّی معارف است و برکات زمینی، نعمت

، علوم کشفی و شهودی و برکات برکات آسمانی
آیه  معنای  لیکن  است؛  حصولی  علوم  زمینی، 

می و  نیست  احتمال  سه  این  در  تواند منحصر 
باشد )جوادی آملی   مصادیق دیگری هم داشته 

بَرَکاتٍ  "  در جمله  .(193،  1386، عَلَیْهِمْ  لَفَتَحْنا 
کار رفته،  استعاره به کنایه به  "مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ

براى این که برکات را به مجرایى تشبیه کرده که  
جریان نعمت آدمیان  بر  مجرا  آن  از  الهى  هاى 

یابد، باران و برف هرکدام در موقع مناسب و  مى 
نافع مى به بارد، هوا در موقعش گرم و در  مقدار 

نتیجه غالت و میوه  ها  موقعش سرد شده، و در 
مى که  فراوان  است  موقعى  در  این  البته  شود، 

ای  خود  خداى  به  پیشه  مردم  تقوا  و  آورده  مان 
شده و جریانش قطع  تهنه این مجرا بسکنند وگر 

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا   وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى "  جمله  .گرددمى 
  هابرکت  ابواب  افتتاح  اینکه  بر  دارد   داللت  "…

  نه   است،  هاجمعیت  تقواى   و  ایمان   از  مسبب
 فسق  و  کفر  چون  ها،آن  از  نفر  دو  و  نفر  یک  ایمان

 خود   کار   باز   نفر،  چند   تقواى   و  ایمان  با   جمعیت،
  . (254،  8،ج  1374،  طباطبایی)کند  مى  را

کلیه  هم شامل  )لَفَتَحْنا(  کلمه  اطالق  چنین 
می  زمینى  و  آسمانى  برکات  و   گردد خیرات 

 ، خمینی  ج 1398)نجفی  آیه  این    .(277،  5ق، 
ایمان و آلوده و یک سنت الهى است که افراد بى

واکنش  انواع  گرفتار  زندگى  فاسد  همین  در  ها 
دنیاى خود خواهند شد، گاهى بالهاى آسمان و 

هاى بارد، و گاهى آتش جنگزمین بر سر آنها مى 
منطقه  یا  سرمایهجهانى  کام  اى  در  را  آنها  هاى 

انى هاى جسمگیرد، و گاهى ناامنىخود فرو مى
آن روانى  مى و  قرار  فشار  تحت  را  به  ها  و  دهد، 

، این وابسته به اعمالى است که خود  قرآنتعبیر  
دهد، فیض خدا محدود و ممنوع  انسان انجام مى 

نیست، همانطور که مجازات او اختصاص به قوم  
  6، ج1374و ملت معینى ندارد! )مکارم شیرازی ،

درآیه    نظیر   .(267،   مطلبی  سوره    66چنین 
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا "؛  مائده نیز بیان شده است مبارکه  

لَأَکَلُوا   رَبِّهِمْ  مِنْ  إِلَیْهِمْ  أُنْزِلَ  وَمَا  وَالْإِنْجِیلَ  التَّوْرَاۀَ 
   مُقْتَصِدَۀٌ  مِنْهُمْ أُمَّۀٌمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 

و اگر آنان،  یعنی:    "یَعْمَلُونَ  مَا  سَاءَ   مِنْهُمْ  وَکَثِیرٌ
تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان 
برپا دارند، از آسمان و زمین،   بر آنها نازل شده 
و  معتدل  آنها،  از  جمعی  خورد؛  خواهند  روزی 

رو هستند، ولی بیشترشان اعمال بدی انجام  میانه 
آمرزش  همان  .دهندمی  و  تقوا  و  ایمان  که  طور 

ب و  گناهان  ایمان  دارد،  رابطه  بهشت  به  ورود  ا 
و   انجیل  و  تورات  دستورهای  به  با  قرآنعمل   ،

های آسمانی و زمینی مرتبط  برخورداری از نعمت
که    ، های آسمانی استاست. )مِن فَوْقِهِمْ(، نعمت 

به شکل بارش برف و باران یا تابش آفتاب ظاهر  
نعمتمی  أَرْجُلِهِمْ(،  تَحْتِ  )وَمِن  و  های شود 

حاصل  جوشش  زمینی،  و  زمین  شدن  خیر 
)چشمهآب زیرزمینی  قناتهای  و  است ها    ها( 

ایمان وتقوا با انجام   .(190  ،1386،  آملی  جوادی )
  پرهیز از محرمات و  مستحبات و دادن واجبات و

و کتاب  در  که  معصومین    مکروهات  سنت 
این    یابد.شده است تحقق می السالم( بیان)علیهم 

اسالم    است واختصاص به پیامبریک اصل کلی  
برای روشن نمودن   .)صلی اهلل علیه وآله( ندارد

بهره   قرآنهای  توان از خود مثلاین مطلب می 
کند  که انفاق می برای کسی  قرآنکه  در جایی  برد.

می  میمثال  او   :فرمایدآورد  گندم  دانه  یک  که 



 

848 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
می دانه  اصل  هفتصد  این  را قرآنشود.  ی 

ولی در زمان کنونی    ؛اند ردهها درك کترقدیمی
رنگ شدن تقوا یک دانه گندم هفت  خاطر کم به

گونه برکت از کشاورزان دهد بدین تا ده دانه می 
یا افرادی که با    .دیگر اقشار گرفته شده است  و

 بدون   دائمی  هایانفاق   و  زکات  و  خمسدادن  
  برعکس   ؛اندآورده  خود  زندگی  به  را  برکت  منت

زندگی   و  ربا  با  کهکسانی  در  فروشی  شان گران 
ندارند انواع روزی .  برکتی    ،برای گشایش و فتح 

تقوا  با  که شخص  واردشده  در دین  مستحباتی 
و به ایمان  و  خاطر  خدا  به  آن   توکلش  انجام 

،اداء مستحبات از جمله الطلوعین  بین  بیداری   :
صدقه دادن    ،صله رحم  ،صدقه   ،های اول وقتنماز

تهی دست  زندگی  توامی ی  هنگام  را در  برکت  ند 
نماید مشاهده  سبحان،  هم   .خود  خداوند  چنین 

وَیَا قَوْمِ  :  فرمایندسوره مبارکه هود می   52آیه  در  
اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ 

.  مُجْرِمِینَ   تَتَوَلَّوْا  وَلَا  قُوَّتِکُمْمِدْرَارًا وَیَزِدْکُمْ قُوَّۀً إِلَى  
و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش یعنی:  

به  سپس  )باران(  کنید،  تا  بازگردید،  او  سوی 
درپی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر  آسمان را پی

بر  بیفزاید! و گنهکارانه، روی )از حق(  نیرویتان 
ر.  نتابید  و  روزى  فزونى  سبب  را  حمت استغفار 

قرار طلب   خلق  پروردگارتان  از  فرموده  و  داده، 
آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است، باران پر  

مى  برشما  را  آسمان  این    فرستد.برکت  حقیقت 
گناهان   از  بسیارى  مجازات  که  است 

که هایى در این جهان است و هنگامى محرومیت 
انسان از آن توبه کند و راه پاکى و تقوى را پیش 

خ طرف  گیرد  بر  او  از  را  مجازات  این  داوند 
در این آیات خداوند پیوند روشنى میان    .سازدمى 

سازد و استغفار  مسائل معنوى و مادى بر قرار مى 
از گناه و باز گشت به سوى خدا را مایه آبادانى و 
خرمى و طراوت و سرسبزى و اضافه شدن نیرویى 

  آیاتی    یکی دیگر از .بر نیروها معرفى کرده است

 پرداخته  موضوع  این  به  آن  در  خداوند  که  است
اسْتَقَامُوا    وَأَنْ لَوِ"سوره مبارکه جن است    16آیه  

و اینکه یعنی:    "عَلَى الطَّرِیقَۀِ لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا 
[ در راه )ایمان( استقامت  اگر آنها ]= جنّ و انس 

ز مراد ا  !کنیمورزند، با آب فراوان سیرابشان می
طریقه در این آیه طریقه اسالم است و استقامت  

به  طریقه  و بر  اعمال  بر  ثبات  و  مالزمت  معناى 
ایمان به خدا و آیات او اقتضاى   اخالقى است که 

 و  است،  بسیار  آب   معناى   به  آن را دارد. ماء غدق
  "جمله  که  شود  استفاده  سیاق  از  نیست  بعید

  بخواهد   که   باشد  مثلى   "غَدَقاً  ماءً  لَأَسْقَیْناهُمْ 
  "فِیهِ  لِنَفْتِنَهُمْ"  جمله  برساند،  را  رزق  در  توسعه

مى ای  هم تایید  را  احتمال  خداى ن  چون  کند، 
امتحان   را  بندگان  رزق  توسعه  با  غالبا  تعالى 

استقامت مى  الزمه  خدا  ذکر  از  اعراض  و  کند. 
نداشتن بر طریقه است، و اصل در سلوك عذاب 

به و  است،  همین  اینکه   همین جهتهم  بجاى 
و من لم یستقم على  "  ملزوم را بیاورد و بفرماید

، الزمه آن را ذکر کرد، تا به  "…الطریقه یسلکه  
این وسیله بفهماند سبب اصلى در دخول آتش 

  1374،  )طباطبایی   همین اعراض از ذکر خداست
وفور .  (72،71  ،20،ج  مایه  آنچه  آیه  این  طبق 

ایمان است نه اصل  شود، استقامت بر  نعمت مى 
نمى  زودگذر  و  موقت  ایمان  زیرا  تواند ایمان، 

چنین برکاتى از خود نشان دهد، مهم استقامت  
آن   در  بسیارى  پاى  که  است  تقوى  و  ایمان  بر 

است لرزان  و  شیرازی   لنگ    ،ج   1374،  )مکارم 
25 ،122) . 

دسته دیگر ازآیات، رابطه کار بد آدمی را با  ب(  
 : هاجمله آنکند ازجهان بررسی می

روم    41آیه   مبارکه  الْبَرِّ  سوره  فِی  الْفَسَادُ  ظَهَرَ 
بَعْضَ   لِیُذِیقَهُمْ  النَّاسِ  أَیْدِی  کَسَبَتْ  بِمَا  وَالْبَحْرِ 

یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا  در  یعنی:    "الَّذِی  فساد، 
انجام  مردم  که  کارهایی  بخاطر  دریا  و  خشکی 

خواهد نتیجه  اند آشکار شده است؛ خدا میداده
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شاید   بچشاند،  آنان  به  را  اعمالشان  از  بعضی 

بازگردند حق(  ظاهر   !)بسوی  به  آیه  این  که 
لفظش عام است، و مخصوص به یک زمان و یا  

یک واقعه نیست و در نتیجه  به یک مکان و یا به 
همان معناى معروف است که    "بر و بحر"اد ازمر

مراد از فساد در .  شودشامل همه روى زمین مى 
زمین، مصایب و بالهایى عمومى است که یکى از 

کند، مانند  ها را گرفته و مردم را نابود مىمنطقه 
قحطى، مرض باران،  نیامدن  هاى مسرى،  زلزله، 

ها، و سلب امنیت، و کوتاه سخن  جنگ ها،غارت
بالیى که نظام آراسته و صالح جارى در عالم   هر

زند، چه اینکه مستند به اختیار بعضى  را برهم مى 
از مردم باشد، و یا نباشد، چون همه آنها فسادى 

آید، و است که در دریا و خشکى عالم پدید مى 
 بردها را از بین مى خوشى و طیب عیش انسان 

اهر این فساد ظ  .(293  ،16ج   ،1374،  طباطبایی)
خاطر در زمین، بر اثر اعمال مردم است، یعنى به 

مى  که  است  که  شرکى  است  گناهانى  و  ورزند، 
کنند، بین اعمال مردم و حوادث عالم رابطه  مى 

مستقیم هست، که هریک متاثر از صالح و فساد  
این آیه شریفه آگاهى به اثر وضعى    .دیگرى است

گناهان   و  معاصى  ارتکاب  نکبت  و  نحوست 
رابیان    بندگان آن  خیم  و  نتایج  و  آثار  ظهور  و 

و    کندمی  ملک  در  بلکه  دریا  و  صحرا  در  که 
که نعمت را تغییر  شود. گناهانى ملکوت ایجاد می

موجب  دهدمی  که  گناهانى  است.  سرکشى   ،
باشد. گناهانى که نقمت  پشیمانى است، قتل می 

ها را  ، ظلم است. گناهى که پردهکند را نازل می 
کند، شرب خمر است. گناهى که روزى  پاره می 

عجله    را  فنا   که  گناهى .  است   رباء  راحبس کند،
کند، قطع رحم است. و گناهى که دعا را حبس  

 ، عقوق والدین استکند و هوا را تاریک گرداند
  . (308،  10ج   ،1363)حسینی شاه عبدالعظیمی،  

هرکار خالفى در وضع جامعه، و از طریق آن در  
گذارد، و موجب نوعى فساد در مىوضع افراد اثر  

مى  اجتماعى  و  .  شودسازمان  کار خالف  و  گناه 
شکنى همانند یک غذاى ناسالم و مسموم قانون 
که در سازمان بدن انسان تأثیر نامطلوب    ،است

واکنش طبیعى   گرفتار  انسان  و  خواهد گذاشت 
مى  دیگر  .شودآن  این   یکی  در  که  آیاتی  باره  از 

،  شوری است مبارکه  وره  س  30کند آیه  بحث می 
أَیْدِیکُمْ " کَسَبَتْ  فَبِمَا  مُصِیبَۀٍ  مِنْ  أَصَابَکُمْ  وَمَا 

شما رسد  هر مصیبتی به   یعنی:   "وَیَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ
اید، و بسیاری خاطر اعمالی است که انجام دادههب

،  دهدخوبی نشان می این آیه به   .کند را نیز عفو می 
دامن که  میگیر  مصائبی  نوع انسان  یک  شود 

. هرچند ظاهر آیه عام  مجازات الهی وهشدار است
گیرد؛ مصائب  مىی مصائب را در بر است و همه 

با،   از قبیل قحطى، گرانى، و  عمومى و همگانى 
زلزله و امثال آن، ولى مطابق معمول در عمومات  
استثناهایى وجود دارد، مانند مصائب و مشکالتى  

دامن اکه  و  انبیا  مى گیر  معصومین  که  ئمه  شد 
درجه   ترفیع  مصیبت    .بود  هاآنبراى  کلمه 

انسان برسد،  به نامالیمى است که به  معناى هر 
قصد آدمى حرکت کرده تا به    گویى از راه دور به

جمله  از  مراد  و  است  رسیده  کَسَبَتْ  "  او  فَبِما 
زشتى   "أَیْدِیکُمْ و  است.گناهان  معناى    ها  و 
این است که خداوند   " کَثِیرٍ وَ یَعْفُوا عَنْ  "جمله

زشتى  و  گناهان  همان  از  را بسیارى  هایتان 
پس مصائب و نامالیماتى که متوجه   .بخشایدمى 

خاطر گناهانى است  شود، همه بهجامعه شما مى
مى  مرتکب  آن که  از  بسیارى  از  خدا  و  شوید، 
درمى  آن گناهان  جرم  به  را  شما  و  گذرد 

ئد و اعمال خود  گیرد. اگر جوامع بشرى عقانمى
را برطبق آنچه که فطرت اقتضاء دارد وفق دهند،  
خیرات به سویشان سرازیر و درهاى برکات بروی  

شود، و اگر در این دو مرحله به فساد  شان باز مى 
مى  تباه  هم  آسمان  و  زمین  و بگرایند،  شود، 

مى زندگی  تباه  را  ،  کندشان  ،  1374)طباطبایی 
 . (86،  18ج
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 گیری نتیجه

زمانی ه ب.  1 از  عرصهطورکلی  به  پا  انسان  ی که 
زمین گذاشت پیوسته مسئولیت حفاظت و دخل 
همواره  زیست  محیط  از  معقوالنه  تصرف  و 

دار او بوده و انسان باید بکوشد تا از عهده  عهده 
محیط  از  حفاظت  از  منظور  و  برآید.  مهم   این 
سوره   در  متعال  خداوند  که  همانگونه  زیست 

فرموده عمران و آبادانی زمین    61مبارکه هود آیه  
است. و این حفاظت از محیط زیست ابتدا فایده  

به باز  آن  هستی  جهان  به  سپس  و  انسان  خود 
کریم اشارات سودمندی درباره    قرآن.  2  گردد.می 

می آن  براساس  که  دارد  زیست  به محیط  توان 
محیط   از  حفاظت  از  جامعی  برنامه  استخراج 

گماشت. همت  برهم3  زیست  تعادل .  زدن 
ی تعارض دارد؛ زیرا نظم قرآنطبیعت، با معارف  

طبیعت آیینه قدرت خداوند و نمایانگر آفرینش  
اوست. رابطه  4  یکتایی  انسان  اقوال  و  اعمال   .

زیست   محیط  حفاظت  و  تخریب  با  مستقیمی 
ب باشد  هدارد،  نیک  انسان  عملکرد  اگر  طوریکه 

و عمال اتاثیر نیک بر محیط زیست دارد و اگر ا
آن خواهد داشت. همانگونه  شر باشد تاثیر بدی بر  

سوره مبارکه اعراف   96که خداوند متعال در آیه  
و  بارش  بر  ایمان  و  تقوی  مثبت  تاثیر  به  اشاره 

 41فزونی برکات دارد و در سوره مبارکه روم آیه  
اشاره به تاثیر عملکرد بد انسان به خشکی دریا و  

 تخریب محیط زیست دارد. 
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 ، غذا و تغذیهقرآن 

 
   2محبوبه نیکبختو  1زادههادی اسماعیل

 

 ( h951311@gmail.com)نویسنده مسئول: دانشجوی ارشد فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد واحد شیروان -1
 کارشناس ارشد، جغرافیای طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد  -2

 
 چکیده 

کریم  قرآن های بهداشتی در خوردن و آشامیدن است.  ترین عوامل سالمت و تندرستی رعایت آموزه یکی از مهم 
ها مادی و معنوی بشر در هر عصری در خصوص تغذیه بشر آموزه نیز بعنوان کتابی جامع و پاسخگوی نیازهای  

شود بلکه به تبع آن بر رشد روح او تنها باعث سالمت جسم می هایی ارائه داده است، که رعایت آنها نه و توصیه 
تعالی  ای ارزشمند در جهت کمال و رو حفظ سالمت جسم، وسیلهگذارد. از این و معنویاتش نیز تاثیر مثبتی می 

ی و روایی سعی دارد، که بین قرآن تحلیلی و با رویکرد    – شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی  او محسوب می 
ی در امر سالمت و بهداشت تغذیه که در  قرآنهای  کریم و تغذیه سالم ارتباط برقرار نماید. برخی از توصیه  قرآن
به خوردقرآن  توصیه  از:  است عبارتند  اشاره شده  بدان  امیال نی کریم  از  نکردن  پیروی  و  و طیب  های حالل 

و توصیه   "مُبِین   عَدُو ّ  لَکُمْ  ِإنَّهُیَا َأیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا وَلَا تَتَّبُِعوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ  "شیطانی  
اضْطُرَّ غَیْرَ    فَمَنِلْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا ُأهِلَّ بِهِ لَِغیْرِ اللَّهِ  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ ا"های حرام به پرهیز از خوردنی 

ِإثْمَ عَلَیْهِ   وَلَا عَادٍ فَلَا  ِإلَى"  و توجه به نوع تغذیه   "رَحِیم   غَفُور   اللَّهَ  ِإنَّبَاغٍ  الْإِنْسَانُ  و توصیه به   "طََعامِهِ  فَلْیَنْظُرِ 
یَا َأیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى  "ن به روزه و بیان جایگاه آن در بهداشت تغذیه  اهمیت داد

لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ کریم از مرتبه واالیی برخوردار است؛   قرآنو اشاره نمود. بهداشت تغذیه در    "الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ 
ی درباره قرآنکنار دستورات  )ص(، حترات معصومین)ع( و حکمای اسالم در    رابطه پیامبر اکرم  چنانکه در این

از توصیه های ارزشمندی داشته توصیه  تغذیه ارزنده  اند.  و  قرآن های بسیار  تغذیه، استفاده  امر بهداشت  ی در 
پایبندی به آن انسان را در مسیر  های حالل و طیب و پرهیز از غذاهای حرام اشاره نمود که  مندی از روزی بهره

 دهد. توحید یگانگی قرار می 
 

 کریم، تغذیه، حالل و طیب  قرآنکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

کریم کتاب هدایت بشریت است همانگونه    قرآن
که خداوند متعال در سوره مبارکه اسراء در آیه 

هَ"  9  وَیُبَشِّرُ  أَقْوَمُ  هِیَ  لِلَّتِی  یَهْدِی   قرآنالْ  ذَاإِنَّ 
 أَجْرًا   لَهُمْ  أَنَّ  الصَّالِحَاتِ  یَعْمَلُونَ  الَّذِینَ  الْمُؤْمِنِینَ

، به راهی که استوارترین قرآناین ، یعنی: "اکَبِیرً
کند؛ و به مؤمنانی که اعمال  هاست، هدایت می راه

می  انجام  می صالح  بشارت  برای دهند،  که  دهد 
به این مهم اشاره داشته    .پاداش بزرگی استآنها  

هیچ از  لذا  مهم است.  امور  در   یک  تاثیرگذار  و 
چشم انسان  از زندگی  یکی  است،  نکرده  پوشی 

 قرآناین امور تغذیه است که مورد توجه موکّد  
تغذیه  کریم می  بین  ارتباط مهمی  باشد. چراکه 

جسم و روان سالم وجود دارد. و این تغذیه   سالم،
انسان    سالم جهش  و  حرکت  باعث  که  است 

می به صالح  اعمال  که  همان  شود.سمت  گونه 
  51خداوند متعال در سوره مبارکه مومنون آیه  

الطَّیِّبَاتِ "فرمایند:  می  مِنَ  کُلُوا  الرُّسُلُ  أَیُّهَا  یَا 
ای ، )یعنی: "عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا  إِنِّیوَاعْمَلُوا صَالِحًا 

ای پاکیزه بخورید، و عمل صالح  پیامبران! از غذاه
می  انجام  آنچه  به  من  که  دهید،  دهید انجام 

کنترل غذایی و اینکه انسان بداند که چه    .(آگاهم
باید بخورد و چه نباید بخورد و اینکه اگر جایز به 
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چه باشد،  خورده خوردن  باید  چگونه  و  میزان 

بی  غذایی،  شود،  آداب  اینگونه  رعایت  تردید 
انواع موجب   به  شدن  ابتال  از  پیشگیری 

به بیماری  و  جسمی  روحی های  آالم  آن  دنبال 
ها باید در مسیر تالش برای کسب شود. انسانمی 

شناخت و آگاهی الزم در امر مدیریت تغذیه سالم  
و رسیدن به تندرستی و زندگی سالم قرار گیرند  
آنها   هالکت  موجب  آن  از  غفلت  هرگونه  که 

  وَ "سوره مبارکه بقره    195ه  طبق آی  خواهند بود:
  أَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَۀِ أَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِ

و در  یعنی:  )"  الْمُحْسِنِینَ  یُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  نُواوَأَحْسِ
را   انفاق،( خود  )با ترك  و  انفاق کنید!  راهِ خدا، 

ید!  دست خود، به هالکت نیفکنید! و نیکی کن به
می  دوست  را  نیکوکاران  خداوند،  (  دارد که 

پژوهش1392)غفاری،   درباره (.  بسیاری  های 
منظر   از  اما  است  گرفته  صورت  ی  قرآنتغذیه 

انجام پذیرفته است که ما در   مقاالت محدودی 
پژوهش این  از  برخی  به  پژوهش  اشاره  این  ها 

توان به ها می خواهیم نمود، از جمله این پژوهش
چو نگاه  مقاالتی  از  سالم  »تغذیه  از قرآنن:   »

»بهره  غفاری،  آموزهفرزانه  برخی  از  های گیری 
مهرناز  از  سالم«  تغذیه  آداب  زمینه  در  اسالمی 
گلی و وحیده شهریاری، »تاثیر تغذیه بر اخالق  

 قرآنبا توجه به اثر متقابل نفس و بدن بر مبنای  
)ع(« از حسین فصحیحی و    و روایات اهل بیت

ا کرد.همکاران،  تحقی  شاره  این روش  در  ق 
توصیفی   نوع  از  رویکرد   - پژوهش  با  تحلیلی 

های تفسیری  باشد که به کتابی و روایی میقرآن
المیزان    قرآنو حدیثی چون   و  نمونه  تفسیر  و 

خالصه  و  استخراج  موردنظر  مطالب  و  مراجعه 
ی در قرآنهای  گردید. مقاله حاضر به بیان آموزه

 پردازد.  سالم می زمینه آداب تغذیه 

 سواالت پژوهش 
منظر  1 از  تغذیه  رهنمودهای  کریم قرآن. 

 چیست؟

 کریم چگونه است؟  قرآن. اهمیت تغذیه در 2
 شناسی پژوهش . مفهوم2
معنای تقویت  تغذیه در لغت به  :تغذیه در لغت  -

وسیله کردن و نیرومند ساختن موجودات آلی به 
   باشد.مواد الزم، خوراك دادن، غذا دادن می 

معنی  در اصطالح به تغذیه    :تغذیه در اصطالح  -
کند و خوردن موادی که به نمو جسم کمک می

)یونسی،   آوردوجود میانرژی الزم را برای بدن به 
1391 .) 

 و روایات قرآناهمیت تغذیه از منظر . 3
کریم در خصوص بعد جسمانی انسان که    قرآن

جانب  جایگاه و میزبان روح مقدسی است که از  
شده   دمیده  جسمانی  کالبد  این  در  یکتا  خالق 

آن آگاهی از    ای دارد و در پیاست، اهتمام ویژه
به  بهرهاصول تغذیه صحیح  از یک  منظور  مندی 

تغذیه مناسب و حفظ و صیانت از امانت ارزشمند  
ضروری  کامالً  امری  بیماری  هرگونه  از  الهی 

می به )خادمی،  شمار  از   (. 1387رود  یکی  شاید 
آیاتی که در زمینه تغذیه اهمیّت باالتری داشته 
و بیشتر مورد استفاده و استناد قرار گرفته باشد  

عبس    24آیه   مبارکه   سوره 
فَلْیَنْظُرِ  "فرمایند:  که خداوند متعال می باشد،  می 

انسان باید به غذای )یعنی:  "  طَعَامِهِالْإِنْسَانُ إِلَى  
سفی و ( است )یو!خویش )و آفرینش آن( بنگرد

آنجاکه    (.1393شیرافکن،   اشیاء  از  نزدیکترین 
یک  با  که  است  او  غذاى  انسان  به  خارجى 

، و اگر به او  شوددگرگونى جزء بافت وجود او مى
همین  ، و بهگیردزودى راه فنا را پیش مى نرسد به 
مواد   قرآندلیل   روى  موجودات  تمام  میان  از 

آن طریق  غذائى  از  که  موادى  و  هم  گیاهان 
مى درختان انسان  عائد  است ،  کرده  تکیه  .  شود 

تماشاى  کردن  نگاه  از  منظور  که  است  روشن 
دقت و اندیشه    معنى، بلکه نگاه به ظاهرى نیست 

بخش    ، و اجزاء حیاتدر ساختمان این موادغذائى
، و  ، و تاثیرات شگرفى که در وجود انسان داردآن
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رم شیرازی، )مکا  سپس اندیشه در خالق آنها است

   (.154، 26، جلد 1391
آیات  4 در  تغذیه    قرآن . دستورات کلی درباره 

 کریم 
ویژه   قرآن ارزش  و  اهمیت  تغذیه  برای  ی  کریم 

آیه از آیات    250ای که بیش از  گونه قائل است به 
دارد،    قرآن تغذیه  بحث  به  دستوراتاشاره  و   و 

ارائه    های توصیه  باب  این  در  کلی  و    داده مهم 
توان به موارد زیر  ها میترین آنکه از مهم   ،است

نمود خوردنی  -  :اشاره  به  و توصیه  حالل  های 
از خوردنی  - ،  طیب و    -،  های حرامپرهیز  روزه 

 اهمیت آن در سالمتی و بهداشت تغذیه 
 های حالل و طیب . توصیه به خوردنی1-4

ی در امر تغذیه  قرآنهای  ترین توصیه یکی از مهم 
خورد مصرف  »طیب« نیسالم،  و  »حالل«  های 

زیان انسان  برای  آن  جز  که  است.  است  بار 
»حالل« چیزی است که ممنوعیتی نداشته باشد  

شود که موافق  و »طیب« به چیزهایی گفته می 
آن  مقابل  نقطه  است.  انسانی  سالم  طبع  با 
متنفر   آن  از  آدمی  طبع  که  است  »خبیث« 

قُلْ لَا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ    "(: 1392باشد )غفاری،  می 
أَعْجَبَکَ وَلَوْ  الْخَبِیثِ    وَالطَّیِّبُ   یَا  اللَّهَ  فَاتَّقُواکَثْرَۀُ 

بگو:  ترجمه:    "تُفْلِحُون  لَعَلَّکُمْ  الْأَلْبَابِ  أُولِی
گاه( ناپاك و پاك مساوی نیستند؛ هر چند  »)هیچ

ناپاك شگفتی  فزونی  به  را  تو  از  ها،  اندازد! 
)مخالفت( خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد، شاید 

 ! . رستگار شوید

 فرمایند: همانگونه که امام رضا)ع( می 
فَفِیهِ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَكَ  اللَّهُ  أَحَلَّ  مَا  کُلَّ  وَجَدْنَا  إِنَّا 
صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَیْهِ الْحَاجَۀُ الَّتِی لَا 

لَا  یَسْ الْأَشْیَاءِ  مِنَ  الْمُحَرَّمَ  وَجَدْنَا  وَ  عَنْهَا  تَغْنُونَ 
 حَاجَۀَ بِالْعِبَادِ إِلَیْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِیاً الْفَنَاءَ وَ

 .الْهَلَاكَ
همانا چنین یافتیم هر آنچه را که خدای تبارك 
و تعالی حالل فرموده صالح و بقای بندگان در 

بی و  دارند  احتیاج  آن  به  و  بوده  آن  آن  از  نیاز 
برای  نیازی  نموده  حرام  آنچه  در  و  نیستند 
بندگان به آن نیافتیم بلکه مایه فسادی است که 
سوق  نابودی  سوی  به  را  ایشان 

 (. 1399اده، زدهد)اسماعیلمی 
های حالل و سالم و حرکت  در واقع بین خوردنی

ارتباط  صالح  اعمال  سمت  به  انسان  جهش  و 
گونه  به  ارتباط  این  و  دارد،  ای  مستقیمی وجود 

تاثیر  انسان  روح  و  جسم  سالمتی  بر  که  است 
 گذارد: ای میویژه

بًا یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّ  -1
الشَّیْطَانِ   خُطُوَاتِ  تَتَّبِعُوا  مُبِین    عَدُوٌّ  لَکُمْ  إِنَّهُوَلَا 

تَقُولُوا  ،  168 وَأَنْ  وَالْفَحْشَاءِ  بِالسُّوءِ  یَأْمُرُکُمْ  إِنَّمَا 
تَعْلَمُونَ لَا  مَا  اللَّهِ  بقره،  169  عَلَى  مبارکه  )سوره 

ای مردم! از آنچه در  (. )ترجمه:  168-169آیات  
های حالل و پاکیزه بخورید! و از گام زمین است،  

شیطان، پیروی نکنید! چه اینکه او، دشمن آشکار  
ها و کار زشت او شما را فقط به بدی   !شماست

دهد( آنچه را که دهد؛ )و نیز دستور می فرمان می 
 .(دانید، به خدا نسبت دهیدنمی

مردم  برای  عمومی  خطاب  که  آیه  دو  این  در 
خوردنی های حالل و طیب و  است، ارتباط بین  

قسم   دشمن  که  شیطان  راه  از  نکردن  پیروی 
خورده بشریت است، وجود دارد. در حقیقت پیام  

های غیر الهی این چنین است که مصرف خوردنی
لقمه خوردن  به  توجهی  بی  و  غیر طیب  های 

افکند که از حالل، انسان را در وادی شیطان می
 ب است. تبعات شوم آن گرفتار شدن در گردا

بیان   در  جسارت  و  فحشاگرایانه  و  سوء  اعمال 
می گفتنی  توحیدی  غیر  و  به حق  نا  باشد.  های 

الشیطان  "عبارت   خطوات  تتبعوا  پنج    "ال  در 
از آیات   خورد که کریم به چشم می   قرآنمورد 

های  دو مورد آن درباره استفاده از غذاها و روزی 
ی  (. خالق هست142، انعام:  169الهی است)بقره:  

های حالل را در  دهد که مصرف روزی هشدار می
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مسیر   در  نه  برند  بکار  بندگی  و  اطاعت  مسیر 
طغیان و فساد در زمین. در تاکید همین مطلب  
خداوند به دنبال دستور استفاده از غذاهای حالل  

داشته انسان باز  فساد  و  فتنه  گونه  هر  از  را  ها 
  اضْرِبْ  فَقُلْنَا  لِقَوْمِهِ  مُوسَى  اسْتَسْقَى  وَإِذِ  "است:  

  قَدْ   عَیْنًا  عَشْرَۀَ  اثْنَتَا  مِنْهُ  فَانْفَجَرَتْ   الْحَجَرَ  بِعَصَاكَ
 اللَّهِ  رِزْقِ  مِنْ   وَاشْرَبُوا  کُلُوا  مَشْرَبَهُمْ  أُنَاسٍ  کُلُّ   عَلِمَ
)بقره:"مُفْسِدِین  الْأَرْضِ  فِی  تَعْثَوْا  وَلَا  ،60  ،)

بنوشید، اما  های الهی بخورید و  )ترجمه: از روزی 
فتنه و فساد در زمین به راه نیندازید(. چنانکه در 

ای دیگر آمده است:  آیه دیگر همین معنا به گونه 
کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ    "

غَضَبِی      فَقَدْ   غَضَبِی   عَلَیْهِ  یَحْلِلْ  وَمَنْعَلَیْکُمْ 
)طه:  "هَوَى  روزی (81،  از  )ترجمه:  های ، 

ایم بخورید، اما ای که به شما ارزانی داشتهپاکیزه 
)مکارم   ننمایید(  سرکشی  و  طغیان  آن  در 

 (.  562، 1، جلد 1387شیرازی، 

یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا  " -2
ای  ترجمه:  "عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّیصَالِحًا 

مبران! از غذاهای پاکیزه بخورید، و عمل پیا
صالح انجام دهید، که من به آنچه انجام 

)سوره مبارکه مومنون، آیه  دهید آگاهممی 
51 .) 

های قابل استناد از این آیه شریفه عبارتند  پیام 
 از:
خورید، دو اصل مهم را فراموش . در آنچه می 1

نکنید: الف: حالل بودن. ب: طیب و پاکیزه  
 "کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ "بودن. 

. غذا خوردن نیز باید هدفدار باشد، نه بر  2
 "اعْمَلُوا  وَ –کُلُوا  "اساس هوس. 

. عفت در شکم و تقوا در عمل، مقارن هستند.   3
 "اعْمَلُوا صَالِحًا  کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ "
ی تغذیه حالل و  . توفیق عمل صالح، در سایه4

 "صَالِحًا  -الطَّیِّبَاتِ  "طیب است.  

ی طیب و سالم و عمل صالح، مورد  . تغذیه5
 -یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ  "توجه تمام ادیان الهی است.  

،  6، جلد 1394)قرائتی،  " صَالِحًا  -الطَّیِّبَاتِ 
106 .) 

  اللَّهَ وَاتَّقُواوَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّبًا ". 3
واز آنچه خدا ترجمه:  "مُؤْمِنُونَ بِهِ  أَنْتُمْ ی الَّذِ

روزیتان کرده و حالل و طیب است بخورید و 
 .ایدبپرهیزید از خدایی که به او ایمان آورده

از  بعد  امر  و  است  آیه سابق  تأکید  و  تکرار  این 
نماید و خوردن  تحذیر و نهی داللت بر جواز می 

در    به معنای تغذیه کردن یا مطلق وجوه تصرف
نعم الهی است و شاید مراد از اکل همان خوردن  
به معنای واقعی خود باشد وسبب نزول این دو 
آیه این بود که بعضی از مؤمنان در روزهای نزول 

های طیب را برخود این دو آیه بعضی از خوردنی
کند  می  اند، لذا خداوند به آنها امرحرام کرده بوده

ان خدایی که به )هم  که از خدا پروا داشته باشند
دارند( ایمان  باشند ،  او  پروردگار  اوامر  تسلیم    و 

به بیانی    (.157- 162،  6، جلد  1392)طباطبایی،  
رابطه  طیب  و  حالل  غذاهای  خوردن  ی  دیگر، 

 متقابل و مستحکمی با تقوی الهی دارد. 
 

خوردنی2-4 انواع  از .  طیب  و  حالل  های 
 کریم  قرآن دیدگاه 

کریم   قرآنحالل و طیب را که  های  انواع خوردنی
توان به: در آیات مختلف از آنها یاد کرده را می

اشاره   و...  شیر  زیتون،  انار،  انجیر،  خرما،  عسل، 
نمود. که به دلیل طوالنی شدن مبحث ما فقط  

خوردنی این  از  مورد  سه  توضیح  اکتفا  به  ها 
 خواهیم کرد.

 . عسل 1-2-4
تِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ثُمَّ کُلِی مِنْ کُلِّ الثَّمَرَا"

  فِیهِ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونِهَا مِنْ یَخْرُجُذُلُلًا 
 "یَتَفَکَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآیَۀً لِکَذَ فِی إِنَّ لِلنَّاسِ شِفَاءٌ
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گل ترجمه:   شیره  )و  ثمرات  تمام  از   ،ها(سپس 

هایی را که پروردگارت برای تو تعیین بخور و راه
آنها،   بپیما! »از درون شکم  براحتی  کرده است، 

شود که  های مختلف خارج می نوشیدنی با رنگ 
در آن، شفا برای مردم است؛ به یقین در این امر،  

 اندیشندنشانه روشنی است برای جمعیّتی که می 
 (.69)سوره مبارکه نحل، آیه 

اهمیّت   که  در  بس  همین  عسل  و  عسل  زنبور 
سوره  متعال  مبارکه خداوند  عنوان ای  تحت  ی 

در   "نحل"سوره   همچنین  و  است،  کرده  نازل 
مبارکه   نهرهای   15آیه    "محمد"سوره  از  یکی 

 بهشتی را به نام نهر عسل مصفا نامیده است. 

است،   نهفته  عسل  در  که  برکاتی  همه  این  با 
یر شفاء است  بهترین توصیف برای آن، همان تعب

  ، آمده است  آیه فوق بدان اشاره شده استکه در  
باشد که هنوز   فواید دیگری هم داشته  و شاید 

است،   نشده  إِلَّا   َو"کشف  الْعِلْمِ  مِّنَ  أُوتِیتُم  مَا 
ذکر عسل (.  85اسراء ،آیه  مبارکه  سوره  )  "الًقَلِی

از   قرآندر   بسیاری  به  توجه  با  شفاء،  تعبیر  با 
به چگونگی ساخت عسل    قرآناشاره  خواص آن و  

توجه   دادن  نشان  ضمن  شد،  کشف  بعدها  که 
علمی  قرآن اعجاز  گویای  تغذیه،  به    قرآن کریم 
ترین ویژگی که طبق پزشکی نوین نیز مهم .  است

عسل را به عنوان یک دارو از سایر داروها متمایز 
زیانمی  جانبی  عوارض  نداشتن  است سازد  آور 

های بدن را  ایر دستگاه بلکه بر عکس عملکرد س
بخشد که این خود در کوتاه کردن نیز بهبود می 

زمان بیماری و سرعت درمان موثر است. با توجه  
 قرآنهای واقعی عسل از دیدگاه به مزایا و ارزش

ست که به این نعمت خدادادی و  ا  ماو طب، الز
نظر   از  چه  و  درمانی  نظر  از  چه  آسمانی  هدیه 

داشت توجه  بیشتر  همکاران،    غذایی  و  )قدسی 
1394 .) 

 
 

 . خرما2-2-4
در   خرما  سوره  قرآننام  شعراء، در  مریم،  های 

انعام، رعد، عبس، اسراء، مومنون، یس، ق، قمر، 
و  است  آمده  الرحمن  و  طه  نحل،  کهف،  حاقه، 

نعمت بهترین  از  می یکی  بهشتی  باشد  های 
همچنین نام این سوره در سایر کتب مذهبی ذکر  

در ادامه به یکی از معجزات خرما شده است. که  
 کنیم. اشاره می 

 
 . خرما و بارداری 1-2-2-4
وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَۀِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا  "

   "جَنِیًّا
و این تنه نخل را به طرف خود تکان ترجمه:  

)سوره   !ریزد ای بر تو فرو می ده، رطب تازه 
 (. 25مبارکه مریم، آیه 
ت و نقشى کــه نوع و کیفیت  یبا توجه بــه اهم 

در  آن  از  پس  دوران  و  باردارى  دوران  تغذیه 
آنها مى تمالس فرزندان  و  زنان  کند،  ى  ایفا  تواند 

توجه به تغذیه دوران حاملگى و دوران پس از آن  
هاى اسامى دور نمانده است  نیــز از نظــر روایت

کران  هایى از دریاى بیکه در این خصوص روایت
معصومان مى  (ع)احادیث  الف.  گردبیــان  در  د: 

زنها  »روایت دیگرى از آن حضرت نقل شده است:  
زایمان ) و  باردارى  دوران  جز (  در  چیزى  به 

یابند؛ زیـرا خرماى تازه و رسیده شفا و بهبود نمى
را در دوران نفاس از   (س)خداوند حضرت مریم  

ا اصغری آن  و  کارنامی  )حسینی  نمود  طعام 
 (.1394وجائی، ول
فرمودند:    (ص)پیامبراکرم  در روایتی دیگر نیز  .  ب
تین چیزى سزاید، پس نخهنگامى کـه زنى مى »

یرین  ش کند، بایـد خرماى تازه و  کــه تناول مى 
چیزى   اگر  زیــرا  باشد؛  رسیده  خرماى  یـا  و 

بــود، خداونــد بهتــر و بــا فضیلتتــر از آن مى
مریــم   حضــرت  حیــن   ( س)تعالــى  در  را 
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عیســی   حضــرت  آن   (ع)تولــد  از 

 (. 22، 6، جلد 1390« )کلینی،خورانیــدمى 
 
 زیتون . 1-3-4

آمده است و   قرآنشش بار در    ،ی »زیتون«کلمه
به طور    20ی ی مؤمنون آیهدر سوره  یکبار هم، 

از آن، به عنوان درختی که دارای    غیر مستقیم،
یاد   شود،»صنعا« یافت می روغن است و در کوه  

به صورت تنها    دوبار،  ، زیتون،قرآنشده است. در  
دوبار، میوه   و  سایر  با  مثل:همراه  انار،    ها  خرما، 

 . انگور و انجیر آورده شده است
غذایی   زیتون، ارزش  و  دارویی  خواص  دارای 

آرامش بخش و »مُسهِل« نیز هست    باالیی است. 
زخم و  هاضمه«  »سوء  درمان  در  »اثنی هاو  ی 

مؤثر می در مدت   تواند،می   زیتون،  باشد.عشر« 
بیماری  مناسب  درمان  رژیم  های»کلیوی«،یک 

لطیف  این روغن،   باشد. کنندگی  دارای خاصیت 
است و مصرف خارجی آن سبب لطافت پوست  

 .شوددر »اگزما« و » پسوریاسیس« می 
زیتون،  روغن  مناسبی،  همچنین  برای   سوخت 

در   باشد.میچراغ   زیبایی  طرز  مطلب،به  این 
  توضیح داده شده است.   35ی  آیه  ی یوسف،سوره 

کرده  استفاده  زیتون  روغن  از  که  به    اند،آنهایی 
می   راحتی، پی  آیه  این  مفهوم  روغن    برند. به 

است زالل  و  شفاف  بسیار  )موسوی،  زیتون 
1386 .) 

 
 های حرام . پرهیز از خوردنی3-4

إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ  "
لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ   ما أُهِلَّ بِهِ 

 "فَال إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ
خون، مه:  ترج مردار،  )گوشت(  تنها  خداوند، 

هنگام   به  غیرِ خدا  نام  را  آنچه  و  گوشت خوك 
ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. )ولی( آن 
و   ستمگر  که  صورتی  در  شود،  مجبور  که  کس 

)و می  نیست؛  او  بر  گناهی  نباشد،  تواند متجاوز 
آن   از  موقع ضرورت،  برای حفظ جان خود، در 

 .خداوند بخشنده و مهربان است؛ بخورد(

براساس مفاسد و مصالح   خالصه احکام خداوند 
است یعنی اگر عملی را واجب کرده به خاطر این 
حیاتی   و  مهم  منافع  دارای  عمل  آن  که  است، 
مستحب   نباشد  مهم  آن  منفعت  اگر  یا  و  است 
اگر عملی دارای ضرری است وآن ضرر   و  است 

حرام نموده   خطرناك و مهلک باشد انجام آن را
نباشد   خطرناك  و  مهلک  آن  ضرر  اگر  و  است 
مکروه است و اگر منفعت و ضرر آن غالب نباشد  
و مساوی باشد آن عمل مباح است. البته منظور  
مفاسد   و  مصالح  صرفاً  آن  مصالح  و  مفاسد  از 

باشد بلکه منظور تمام ابعاد مصالح  دنیوی آن نمی
می  مفاسد  همو  و  دنیوی  امور  در  هم  در    باشد 
 امور اخروی.

 از آیه دو در که خوراکی مواد های نمونه جمله از

 مدنی  سور از آیه  دو و نحل( و )انعام مکی سور

غذاهایی مانند   شده برده نام  آنان از و مائده(  )بقره
 انسان برای  آنها مصرف که  است، گوشت خوك

 از لذا دارد یا اخالقی و روانی ،جسمی های زیان

 و اهمیت آنها شناخت تغذیه بهداشت نظر
 رسد ترتیب می نظر به و داشت. خواهد ضرورت

 115 ی آیه ابتدا که باشد چنین مذکور آیات نزول

با  فشرده و کوتاه صورت به مبارکه نحل   ی سوره 
 145 ی آیه در سپس  کرده عنوان را مطلب

 » یعنی « مردم شما  »  تفصیل  با  انعام ی سوره 
 شده  ذکر مطلب همان بیشترخطاب   « علَیکُم

 بار بقره  ی سوره 173 آیه در آن از پس  و است

 ی آیه در سرانجام و یادآوری کرده را موضوع دیگر
 را قبلی  مطالب بیشتر تفصیل به مائده ی سوره  3

 (.  1391است )یغموری،  نموده تکمیل و تأکید
 . گوشت خوک1-3-4

حرام  ، گوشت خـوك  کریمقرآناز  در چهار آیه  
شده اهاسـت  شمرده  نشانه  تکـرار  ایـن  تمام . 
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خوردنی به  متعال  خداوند  و  خاص  بشر  های 

تا اه و  گوشت  میت  مصرف  از  پرهیـز  در  ییـد 
است سوره  قرآن  .خوك  در  نحل  مبارکه  کریم، 

است:  115آیــــه   مردار،  "آمده  تنها  خداوند، 
سر    خون، گوشت خوك و آنچـه را با نام غیر خدا

، اما کسانى  اند، بـر شما حرام کرده اسـتبریده
که ناچار شوند، در حالى که تجاوز و تعدى از حد  

را م آنهـا  و یننمایند، خدا  بخشنده  بخشد، خدا 
 . "مهربان است

نیـز بـه    )ع(در بیان ائمه معصومین  قرآنعالوه بر  
پرهیز از مصرف گوشت خوك اشاره شده    ضرورت

های تحریم گوشت خوك حکمتاست و یکی از  
کننده    تعصبی در فرد مصرف فساد اخالق و بی
است شده  انسان ذکر  گوشت  .  که  هایی 

میگوشت  را  شخصیت  خواران  دارای  خورند 
وحشی و فاقد رفتارهای انسانی هستند و حتی  
ممکـن  دلیـل  بـدون  دیگران  قتل  بـه  میـل 

 (1389)قوسیان مقدم و ملکی،    اسـت پیدا کنند
. 
از منظر زیان .  1-1-3-4 های گوشت خوک 

  علمی

هایی که ممکن است  به گفته دانشمندان بیماری 
رسد. از  بیماری می  450از خوك منتقل شود، به  

میان   انسان    57این  به  است  ممکن  بیماری 
منتقل شود که برخی مهلک و کشنده و برخی  

 .دیگر بسیار خطرناك هستند
به  بیماری  واسطه خوردن  هایی که ممکن است 

توان به گوشت خوك به انسان منتقل شود، می
 :دو دسته روحی و جسمی تقسیم کرد

 های روحیبیماری  -

معتقدند خوردن گوشت یک  دانشمندان  برخی 
هورمون  ترشح  بر  تأثیر  دلیل  )به  های حیوان 

انتقال صفات روحی آن  مشابه در بدن( موجب 
عی شود. در صورت اثبات قطحیوان به انسان می 

این نظریه می توان ادعا کرد برخی اوصاف زشت  

بی  مانند  به  خوك  و...  پرخوری،  غیرتی، حرص، 
کسی که گوشت آن را تناول کند، منتقل خواهد 
نویسندگان معاصر، کسی   از  به تعبیر یکی  شد. 
از   دارد،  عادت  خوك  گوشت  خوردن  به  که 
پرخوری و بهره بردن از هر نوع ناهنجاری مالی 

 . ربا، دزدی و... نیز باکی نداردمثل رشوه، 

 های جسمیبیماری  -
های فراوانی که از خوك به انسان  از میان بیماری 

شود، برخی منشأ باکتریایی یا ویروسی منتقل می 
کرم در   دارند و برخی دیگر موجب تکثیر نوعی

می  انسان  روده  یا  نیز  دسته   شوند. معده  ای 
انسان  های خطرناك موضعی را در بدن  سرطان

 .  (1396)عالیی،  دنکنایجاد می
. روزه و اهمیت آن در سالمتی و بهداشت  5

 تغذیه
 . فلسفه روزه1-5

روزه« ابعاد گوناگونى دارد و آثار فراوانى از نظر »
گذارد که از مادى و معنوى در وجود انسان مى 

همه مهمتر »بُعد اخالقى« و فلسفه تربیتى آن  
که روح انسان    ، این استاست. از فوائد مهم روزه  

را »تلطیف«، اراده انسان را »قوى« و غرائز او را  
کند. روزه دار باید در حال روزه با »تعدیل« مى

وجود گرسنگى و تشنگى از غذا و آب و همچنین  
لذت جنسى چشم بپوشد و عمالً ثابت کند که او 
همچون حیوان در بند اصطبل و علف نیست، او  

رکش را به دست گیرد و بر  تواند زمام نفس سمى 
در حقیقت    .ها و شهوات خود مسلط گرددهوس
و بزرگ روحانى  اثر  همین  روزه  فلسفه  ترین 

و  غذاها  انواع  که  انسانى  است،  آن  معنوى 
ها را در اختیار دارد و هر لحظه تشنه و  نوشیدنی 

رود، همانند درختانى  گرسنه شد به سراغ آن مى
ب  ،است دیوارهاى  پناه  در  نهرها  که  لب  بر  اغ 
کم  مى  بسیار  پرورده،  ناز  درختان  این  رویند، 

مقاومت و کم دوامند، اگر چند روزى آب از پاى 
خشکند؛ اما شوند و مى آنها قطع شود پژمرده مى 
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ها و ها در دل کوه درختانى که از البالى صخره

مى بیابان  شاخهها  نوازشگر  و  از های رویند  شان 
طوفان عمر،  ابتدای  آفتاب همان  و  سخت  هاى 

انواع  با  و  است  زمستان  سرماى  و  سوزان 
ها دست به گریبانند، محکم و بادوام و  محرومیت 

پراستقامت و سخت کوش و سخت جانند! روزه 
انجام  را  عمل  همین  انسان  جان  و  روح  با  نیز 

هاى موقت به او مقاومت  دهد و با محدودیتمى 
سخت  حوادث  با  مبارزه  توان  و  اراده  قدرت    و 

کند  بخشد و چون غرائز سرکش را کنترل مى مى 
نور و صفا مى انسان  قلب  خالصه روزه، .پاشدبر 

انسان را از عالم حیوانیت ترقى داده و به جهان 
؛  «لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ» دهد، جملهفرشتگان صعود مى 

آیه   در  شوید(  پرهیزکار  که  سوره    183)باشد 
ه به همه  »بقره« در بیان فلسفه وجوب روزه اشار
معروف حدیث  نیز  و  است  حقایق  اَلصُّوْمُ » :این 

؛ )روزه سپرى است در برابر آتش «جُنَّۀٌ مِنَ النَّارِ
است موضوع  همین  به  اشاره  )کلینی،    دوزخ( 

 (. 62، 4، جلد  1382ترجمه: مصطفوی، 

 اثر بهداشتى و درمانى روزه . 2-5

اثر  قدیم،  طب  همچنین  و  امروز  طب  در 
ها معجزآساى »امساك« در درمان انواع بیماری 

به ثبوت رسیده و قابل انکار نیست، کمتر طبیبى  
نوشته  در  که  اشاره است  خود  این هاى  به  اى 

دانیم عامل بسیارى حقیقت نکرده باشد؛ زیرا مى
بیمارى  غذاهاى  از  خوردن  در  روى  زیاده  ها، 

مختلف است؛ چون مواد اضافى، جذب نشده به  
هاى مزاحم در نقاط مختلف بدن یا  بی صورت چر

باقى مى  این چربى و قند اضافى در خون  ماند، 
واقع  در  بدن  عضالت  البالى  در  اضافى  مواد 

ها  لجنزارهاى متعفنى براى پرورش انواع میکرب
هاى عفونى است و در این حال بهترین  و بیمارى 

ها، نابود کردن این راه براى مبارزه با این بیماری 
روزه  لجنزار است!  روزه  و  امساك  طریق  از  ها 

را زباله بدن  نشده  جذب  و  اضافى  مواد  و  ها 

تکانى«  مى  »خانه  را  بدن  واقع  در  و  سوزاند 
به عالوه یک نوع استراحت قابل مالحظه   .کندمى 

براى  مؤثرى  عامل  و  گوارش  دستگاه  براى 
سرویس کردن آن است و با توجه به اینکه این  

هاى بدن است و ترین دستگاه دستگاه از حساس
در تمام سال به طور دائم مشغول کار است، این  
بدیهى   دارد.  را  لزوم  نهایت  آنها  براى  استراحت 

دار طبق دستور اسالم به هنگام  است شخص روزه 
زیاده  و  افراط  غذا  در  نباید  »سحر«  و  »افطار« 
کامل   نتیجه  بهداشتى  اثر  این  از  تا  کند  روى 

این غیر  در  نتیجه    بگیرد،  است  ممکن  صورت 
دانشمند  سوفورین«  »الکسى  شود.  برعکس 

نویسد: »درمان از طریق  روسى در کتاب خود مى
روزه فائده ویژه اى براى درمان کم خونى، ضعف  

هاى خارجى ها، التهاب بسیط و مزمن، دُمَلروده
نقرس،   روماتیسم،  اسکلیروز،  سل،  داخلى،  و 

)ریختگى   خرازاستسقاء، نوارستنى، عرق النساء،  
بیماری  قند،  پوست(،  مرض  چشم،  هاى 

بیماری بیماری  جلدى،  و  هاى  کبد  کلیه،  هاى 
هاى دیگر دارد. معالجه از طریق امساك، بیماری 

بیماری  به  بلکه  اختصاص  ندارد؛  فوق  هاى 
انسان بیماری  جسم  اصول  به  مربوط  که  هائى 

هاى جسم آمیخته شده همانند:  است و با سلول 
سفلی  شفا  سرطان  نیز  را  طاعون  و  سل  س، 

،  1375سوفورین،  « )مکارم شیرازی و  بخشدمى 
اسالم )صلی اهلل   ر حدیث معروفى پیغمبر(. د65

؛ «صُومُوا تَصِحُّوا»: فرمایدمى علیه و آله و سلم(،  
شوید سالم  تا  بگیرید  حیون، )روزه  )نعمان،   )

 (. 342،  1، جلد 1342ترجمه: امیدوار،  
 گیری  نتیجه

بعد  و  جسمانی  بعد  است  بعد  دو  دارای  انسان 
روحانی و همانقدر که بعد روحانی او مهم است.  
است،   مهم  او  بعد جسمانی  نیز  مقدار  به همان 
چرا که این جسم و روح الزم و ملزوم یکدیگرند.  
و  معنویات  نیازمند  او  روحانی  بعد  که  همانطور 
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برای   انسان هم  با عالم معنا است جسم  ارتباط 

که روح او را همراهی کند وبه سرانجام برساند  این
نیازمند عوامل مادی وتغذیه است و تغذیه روح  
ارتباط با معنویت و ملکوت و تغذیه جسم همان 

ای که در بحث  خوردن و تغذیه کردن است نکته 
تغذیه حائز اهمیت است این است که تغذیه باید 

هدفجهت و  خداوند  دار  که  همانطور  باشد  دار 
می متعا عملوا ل  و  الطیبات  من  کلو  فرمایند: 

ای که انجام صالحا یعنی ای انسان در قبال تغذیه
و  داده برسانی  انجام  به  را  باید عمل صالحی  ای 

دارد تغذیه جهت تقوی  با  پیوند مستحکمی  دار 
سوره  در  متعال  خداوند  که  مبارکه همانطور  ی 

ا  فرمایند: کلوا مما رزقکم اهلل حالال طیب مائده می 
مباالت و اگر انسان نسبت به تغذیه جسم خود بی 

باشد و هر آنچه را که خداوند منع فرموده تغذیه 
سازد، غذا و تغذیه کند بدون شک او را هالك می 

ترین نیازهای بشر است و این ترین و پایهاز مهم 
باشد که باعث حرکت انسان است. اما  تغذیه می

مانطور که  انسان باید به تغذیه خود دقت کند ه
می متعال  الی خداوند  االنسان  فلینظرو  فرماید 

طعامه چرا که این غذا است که با یک دگرگونی  
شود و اگر به او نرسد انسان راه  جز بافت او می 
 گیرد.فنا را پیش می 
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 ، آب و خاکقرآن  

 
 2زادههادی اسماعیلو  1محبوبه نیکبخت 

 

 کارشناس ارشد، جغرافیای طبیعی -1
 فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد واحد شیرواندانشجوی ارشد  -2

 (h951311@gmail.comنویسنده مسئول: )

 
 چکیده 

آب از همان ابتدا و از زمان پیدایش حیات، نقش اساسی در ادامه زندگی و طبیعتاً موجودیت انسان ایفا کرده  
وابستگی   این  و  بگونه است.  به آب  نیازمند موجودات  بدان  نیز  بقا  ادامه  برای  پیدایش،  بر  که عالوه  است  ای 
شود از سوره مبارکه انبیا آیه  ناپذیر زندگی انسان و موجودات است، این برداشت را می هستند. آب جزء جدایی 

کریم که به آن ذکر شده   قرآنمیت آب در  ، دریافت کرد. و از دیگر اه"وَجََعلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ    "  30
وَ عِنَبًا وَ قَتْبًا وَ زَیْتُونًا  أَنّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا اْألَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنا فیها حَبًّا"توان به: مظهر قدرت الهی )می 

وَهُوَ  "(، طهارت )  25-32( )سوره مبارکه عبس، آیات  "لَکُمْ وَ ألَنْعامِکُمْ  وَ نَخْالً. وَ حَدائِقَ غُلْبًا وَ فاکِهَةً وَ أَبًّا. مَتاعًا  
(، منشا 48( )سوره مبارکه فرقان، آیه  "الَّذِی َأرْسَلَ الرِّیَاَح بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وََأنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

ترین  (، و.. اشاره نمود. خاک نیز مانند آب از مهم 45( سوره مبارکه نور، آیه  "مِنْ مَاءٍ    وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ  "حیات )
به شمار می  آیه  عناصر طبیعت  بنابر  منشا حیات  بعنوان  کنار آب، خاک  در  و  نجم  32رود  مبارکه  ِإذْ    "سوره 

تحلیلی و با رویکرد   – ش با روش توصیفی  کریم معرفی شده است. این پژوه قرآن ، از منظر  " َأنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ
کریم مطالعه شده است، که آب و خاک با یکدیگر  قرآن ی و روایی با هدف اهمیت عناصر آب و خاک از منظر  قرآن
 ی تنگاتنگی داشته و الزم و ملزوم یکدیگرند.  رابطه

 
 کریم، آب، خاک، حیات قرآنواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه

تمدن رودخانهاولین  کنار  در  بشری  های  های 
خاك و  گرفتند. خروشان  شکل  حاصلخیز  های 

های روزافزون دانش امروزه نیز با وجود پیشرفت
عرصه در  همچنان بشری  علوم،  مختلف  های 

خیز حیات، وابسته به آبی سالم و خاکی حاصل
مهم  خاك  و  آب  در است.  موجود  عناصر  ترین 

ی  کریم بعنوان معجزه قرآنکه   باشند طبیعت می 
تمام   در  مختلف  علوم  کننده  عرضه  و  جاوید 

ها توجه خاصی کرده است، اهمیت  عصرها بدان
ای است که  کریم به گونهقرآناین دو عنصر در  

آیه   انبیاء  مبارکه  سوره  در  متعال    30خداوند 
می آب  کُلَّ   "فرمایند:  درباره  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا 

ای ترجمه: و هر چیز زنده   "یٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَشَیْءٍ حَ

نمی ایمان  آیا  دادیم؟!  قرار  آب  از  و   !آورند؟را 
درباره اهمیت خاك نیز خداوند متعال در سوره  

وَلَقَدْ خَلَقْنَا    "فرمایند:  می   12مبارکه مومنون آیه  
ترجمه: و ما انسان    "الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀٍ مِنْ طِینٍ

ای از گِل آفریدیم. اهمیت دو عنصر  عصاره را از  
اند  کریم توام با هم ذکر نشده قرآنآب و خاك در  

تحلیلی    –و ما در این پژوهش با روش توصیفی  
و با مطالعه آثار پیشینیان، درصدد هستیم که به  

 قرآن بیان اهمیت دو عنصر آب و خاك از منظر  
درباره   تلفیقی  مطالعات  تاکنون  بپردازیم.  کریم 

منظر   از  خاك  و  نیافته  قرآنآب  نگارش  کریم 
است و هر کدام به تنهایی در مقاالت مختلف ذکر 

اند که در ادامه اسامی چند پژوهش را که  گشته 
منظر   از  جداگانه  بطور  خاك  و  آب  مطالعه  به 
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توان به آثاری چون: اند را می کریم پرداختهقرآن
 قرآن دیدگاه از  آن از حفاظت اهمیت و »آب

 نقش  و کریم« از محمدی و یزدان پناه، » اهمیت

 خاك « از توکلیان اکبری، »اهمیتقرآن  در آب

فر و  ریا، بختیاری «، از بیقرآن دیدگاه  از زمین و
 کشاورزی  و خاك اهمیت خدابخشی، و »بررسی

اسالمی«، از خاقانی و... اشاره  روایات و قرآن در
 کرد.

 سواالت پژوهش
اهمیت دو عنصر آب و1 از منظر    .   قرآنخاك 

 کریم؟
 
 . آب2

 عظیم مواهب از  یکی و حیات یسرچشمه آب،

 از دارد که  اهمیتی لحاظ به و است  الهی

مختلفی های دیدگاه  قرار مطالعه  مورد علوم 

اهمیّت وجودی و عظمت آفرینش   گرفته است. 
جمله در  آیه  آب  پرمعنای  و  کوتاه  از   30ی 

مبارکهسوره  نهفته  ی  انبیاء  که ی  است 
أَفَلَا    "فرماید:می  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ 

ای را از آب قرار  ترجمه: و هر چیز زنده   "یُؤْمِنُونَ
نمی ایمان  آیا  مواهب دادیم؟!  از  آب  آورند؟!. 

بستر حیات،   فراهم ساختن  با  طبیعی است که 
سازد ی موجودات را میسر می تداوم زندگی همه

ب همگان  تاثیر و  نقش  شکلر  در  آب  دهی گذار 
(. از  1395ی پایدار اذعان دارند )مقیسه،  توسعه
منظر  نقش  از  زمین  در  آب  گوناگون  های 
: سر منشاء حیات، آرامش توان بهکریم میقرآن

و   آب  قدم،  ثبات  و  آب  بهداشت،  و  آب  آب،  با 
دامداری، آب و حوادث، آب و رفع تشنگی، آب و 

هارت و آب و کشاورزی  افزایش قدرت، آب و ط
اشاره کرد. که در ادامه به چندین مورد از اهمیت 

 کریم شرح خواهیم داد. قرآن آب از منظر 
 
 

 . آب منشا حیات1-2  
کریم، آغاز آفرینش انسان را از آب دانسته قرآن
 :است

بَشَرا" الْماءٍ  مِنَ  خَلَق  هُوَالَّذی  مبارکه   "وَ  )سوره 
 (54فرقان: آیه 

 .کسی که از آب بشری آفریدو اوست 
ای دیگر نه تنها انسان، که مبدأ آفرینش  در آیه

 :ای را آب معرفی کرده استهر جنبنده 
مآءٍ " مِنْ  دآبَّۀٍ  کُلَّ  خَلَقَ  اللّه ُ  مبارکه   "وَ  )سوره 

 (45نور: آیه 
هر جنبده  که  از آب  و خداست  ]نخست[  را  ای 

 .آفرید
فرینش هر تر، مبدأ آو در آیه زیر به صورت کلی

 :داندای را آب میموجود زنده 
)سوره مبارکه   "وَ جَعَلْنا مِنَ الْمآءِ کُلَّ شَیٍ ء حَّیٍ "

 (30انبیاء: آیه 
 .ای را از آب پدید آوردیمو هر چیز زنده 

بستر   نخستین  آب  نورانی،  آیات  این  اساس  بر 
حیات برای موجودات زنده مانند انسان، حیوان  

تنها نه  آب  است.  گیاه  همه    و  آفرینش  مایه 
ادامه  برای  اساسی  عامل  که  مادی،  موجودات 

ای که امام صادق  ها نیز هست؛ به گونه حیات آن
می علیه زندگی  قوام  را  آن  و السالم  داند 
فرماید: »زمین را قوامی نیست؛ جز به آب« می 

 (.  371، ترجمه احمد جنتی، 1367)حرانی، 
در حقیقت، قوام و بقای زندگی، مرهون آب است؛ 

مهم آب  تشکیل زیرا  عنصر  یک ترین  دهنده 
موجود زنده است و در همه فعل و انفعاالت درون  
آن نقش اساسی دارد. برای نمونه، بدن انسان به  

ماند که آب، آن را فراگرفته است که  اسفنجی می 
« بالغ  انسان  یک  در  آب  این    68تا    58میزان 

درصد از   10بدن اوست که اگر به میزان    درصد
آن کاسته شود، پیامدهای ناگواری برای او به بار 

به   اگر  و  آورد  ممکن    20خواهد  برسد،  درصد 
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، ترجمه 1372است سبب مرگ او شود« )راپینا،  

 (. 10، 11صادق حداد کاوه، 
یافته که،  این  منشأ  جالب  امروزه  علمی،  های 

د. بر اساس این  کنحیات بودن آب را اثبات می
و  یافته دارد  آب  در  ریشه  حیات،  »اصل  ها 

صورت  به  زنده  موجودات  یا  موجود  نخستین 
پدید  دریا  و  آب  از  سلولی  تک  بسیط  حیوان 

)دایرهآمده  ج1392کریم،قرآنالمعارف  اند«   ،1  ،
می (.40 موضوع  بزرگ  این  آوردی  دست  تواند 

برای علم باشد. عالمه طباطبایی آن را »معجزه  
 :داند و می فرماید « میقرآن اوید ج

دیگر   در  امروزه  که  با آب  ارتباط حیات  مسئله 
معجزه بررسی  شده،  روشن  جدید  علمی  های 
ق، ج    1383کریم است )طباطبایی،  قرآنماندنی  

14 ،279 .) 
 
 . آب مظهر قدرت الهی2-2

مندی خود در نزول آب به توان خداوند، در آیاتی
کند از  ها اشاره می دهباران و به وجود آوردن پدی

می   :فرمایدجمله 

أَنّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا اْأَلرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنا  "
وَ زَیْتُونًا وَ نَخْالً. وَ حَدائِقَ    وَ عِنَبًا وَ قَضْبًا فیها حَبًّا 

سوره  ) " وَ فاکِهَۀً وَ أَبًّا. مَتاعًا لَکُمْ وَ أَلنْعامِکُمْ غُلْبًا
 (. 32ـ  25عبس، آیات مبارکه 

ترجمه: ما آب را به صورت بارشی فرو ریختیم.  
آن گاه زمین را با شکافتنی ]الزم[ شکافتیم. پس  
در آن دانه رویانیدیم. و انگوری سبز. و زیتون و  
درختان خرما. و باغ های انبوه. و میوه و چراگاه.  

 .هایتان باشد]تا وسیله [ استفاده شما و دام
می توجه  خداوند  آیه،  این  ما  در  این  که  دهد 

هستیم که آب را فرو فرستادیم؛ این ما هستیم  
که شکافتیم و این ما هستیم که رویاندیم. یعنی 

ها را به قدرت الیزال  گام به گام موجودیت پدیده
شود. دهد و آن را بارها یادآور میالهی ارتباط می

 :فرمایدای دیگر میدر آیه

لْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّاهُ فِی اْأَلرْضِ وَ أَنْزَ"
 (. 18)مؤمنون:  "وَ إِنّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ

اندازه ]معین[ فرود   به  از آسمان آبی  ترجمه: و 
آوردیم و آن را در سرزمین جای دادیم و ما برای 

 .از بین بردن آن مسلما تواناییم
درت خدا را به هنگام نزول  این آیه مبارکه نیز ق

و  آن  نزول  کمیت  در  را  او  حکمت  و  باران 
ای دهد؛ به گونه چگونگی ذخیره کردن نشان می

زمین  تا  کرده  نازل  زیاد  اندازه  آن  نه  را که  ها 
غرقابی کند که امکان زندگی نباشد و نه آن قدر  
و   گیاهان  زمین،  روی  در  کامان  تشنه  که  کم، 

سیر آن  از  دیگر  همه جانداران  از  و  نگردند.  اب 
ای آفریده تر کیفیت پوسته زمین را به گونه مهم 

های ها با گذشتن از الیهکه بخش زیادی از آب
الیه به  رویین  زیرین  نفوذپذیر  نفوذناپذیر  های 

و در آن جا ذخیره می  از  رسیده  گردند؛ سپس 
ها مورد استفاده  ها و چاهها، قناتطریق چشمه
 .گیرندانسان قرار می

آب این  از  دیگری  به  بخش  ساله  همه  نیز  ها 
صورت برف و یخ در مناطق مرتفع و سرد ذخیره 

ها داده  شوند تا روزی که فرمان نزول به آن می 
های جوّی به سوی دشت  شود و بر اثر دگرگونی 

را سیراب  کامان  تشنه  و  هامون سرازیر شده  و 
شیرازی،   )مکارم  ج  1369کنند   ،14  ،218 -

217). 
 
 معنویت و طهارت  پاکی، مظهر ب،. آ3-2

 روایات و آیات در
 در بهداشت  و نظافت وسائل مهمترین از آب،

شمرده فقه  متون در    شده  اسالم،  است. 
 مطهرات« «در فراوانی احکام  روایات و کریمقرآن

 اثرات آب برای  آب اسالمی آنها طبق بر که آمده

 هاانسان برای  آب زیرا اند؛شمرده بر را فراتری 

افزون آوردمی ارمغان به معنوی  طهارت  بر و 

 را روح و بخشدمی جال را جان تن، شستن
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 پروردگار پیشگاه  در حضور و صعود ی آماده

)مقیسه،  می  متعال  کریمقرآن  .(1395کند 

إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَۀً مِنْهُ وَیُنَزِّلُ    "فرمایند:  می 
مَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَیُذْهِبَ عَنْکُمْ  عَلَیْکُمْ مِنَ السَّ

بِهِ   وَیُثَبِّتَ  قُلُوبِکُمْ  عَلَى  وَلِیَرْبِطَ  الشَّیْطَانِ  رِجْزَ 
 (.11)سوره مبارکه انفال، آیه  "الْأَقْدَامَ

ترجمه: و )یاد آورید( هنگامی را که خواب سبکی  
را  شما  بود،  خدا  سوی  از  آرامش  مایه  که 

آبی از آسمان برایتان فرستاد، تا شما  فراگرفت؛ و  
را با آن پاك کند؛ و پلیدی شیطان را از شما دور 

دل  و  گامسازد؛  و  محکم،  را  آن  هایتان  با  را  ها 
 !استوار دارد

کریم اشاره به نقش آب در قرآنآیه از    5قریب به  
آیات   این  از جمله  پاکیزگی دارد، که  طهارت و 

 توان به: می 
 43مبارکه نساء آیهسوره 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاۀَ وَأَنْتُمْ سُکَارَى  "
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ  

تَغْتَسِلُوا  وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ    حَتَّى
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ    جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ

فَامْسَحُوا  طَیِّبًا  صَعِیدًا  فَتَیَمَّمُوا  مَاءً  تَجِدُوا 
 "بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

آورده ایمان  که  ای کسانی  اید! در حال ترجمه: 
بدانید تا  نشوید،  نزدیک  نماز  به  چه    مستی 

گویید! و همچنین هنگامی که جنب هستید  می 
اگر   و  کنید.  غسل  تا  باشید  مسافر  اینکه  مگر 

اید، بیمارید، یا مسافر، و یا »قضای حاجت« کرده
با زنان آمیزش جنسی داشته اید، و در این و یا 

حال، آب )برای وضو یا غسل( نیافتید، با خاك 
این طریق که( صورتها )به  تیمّم کنید!  و    پاکی 

خداوند،   نمایید.  مسح  آن  با  را  دستهایتان 
 .بخشنده و آمرزنده است

 6سوره مبارکه مائده آیه
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاۀِ فَاغْسِلُوا "

وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ 

إِلَى   فَاطَّهَّرُوا  وَأَرْجُلَکُمْ  جُنُبًا  کُنْتُمْ  وَإِنْ  الْکَعْبَیْنِ 
وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ  
مَاءً  تَجِدُوا  فَلَمْ  النِّسَاءَ  لَامَسْتُمُ  أَوْ  الْغَائِطِ  مِنَ 

مْ فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُ
وَلَکِنْ   حَرَجٍ  مِنْ  عَلَیْکُمْ  لِیَجْعَلَ  اللَّهُ  یُرِیدُ  مَا  مِنْهُ 
لَعَلَّکُمْ  عَلَیْکُمْ  نِعْمَتَهُ  وَلِیُتِمَّ  لِیُطَهِّرَکُمْ  یُرِیدُ 

 "تَشْکُرُونَ
آوردهترجمه:   ایمان  که  اید! هنگامی  ای کسانی 

ایستید، صورت و دستها را تا آرنج  که به نماز می 
و   برآمدگی  بشویید!   =[ مفصل  تا  را  پاها  و  سر 

پشت پا[ مسح کنید! و اگر جنب باشید، خود را 
مسافر  یا  بیمار  اگر  و  کنید(!  غسل  )و  بشویید 
  =[ آمده  پستی  محل  از  شما  از  یکی  یا  باشید، 

[، یا با زنان تماس گرفته )و  قضای حاجت کرده
کرده یا  آمیزش جنسی  )برای غسل  آب  و  اید(، 

خاك پاکی تیمم کنید! و از آن، وضو( نیابید، با  
[ و دستها بکشید! خداوند بر صورت ]= پیشانی 

بلکه  نمی کند؛  ایجاد  شما  برای  مشکلی  خواهد 
خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما می 

 !تمام نماید؛ شاید شکر او را بجا آورید
 48سوره مبارکه فرقان آیه 

بُ" الرِّیَاحَ  أَرْسَلَ  الَّذِی  رَحْمَتِهِ وَهُوَ  یَدَْی  بَیْنَ  شْرًا 
 "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

بشارتگرانی ترجمه:   را  بادها  که  است  کسی  او 
آبی  آسمان  از  و  فرستاد،  رحمتش  از  پیش 

 .کننده نازل کردیمپاك

 37سوره مبارکه ص آیه  
 "وَشَرَابٌارْکُضْ بِرِجْلِکَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ  "

ترجمه: )به او گفتیم:( پای خود را بر زمین بکوب!  
این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن  

 !است

 
 . خاک3

 زمین جامد ی پوسته  قسمت ترینسطحی خاك

 پوششی سست صورت به که دهدمی تشکیل را
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 تخریب هنوز که را هاییسنگ ضخامت کم و

 خاك( ) پوششاین   پوشاند. ضخامتمی  اندنشده 

 قشر این  .است متر 2 تا 0 /5 عادی شرایط در

اتمسفر بین واقع در نازك  سخت قسمت و جو 

 واقع ی  جو عوامل تأثیر تحت هنوز که ، زمین 

 گرفته قرار نگردیده )لیتوسفر(، و تخریب نشده

 (. 1، 1389است )واروی پور، 
ای از کره زمین است که زندگی  خاك بخش زنده 

است.   وابسته  بدان  زنده  موجودات   قرآنهمه 
کریم توجه و عنایت خاصی به طبیعت و عناصر  
موجود در آن دارد، که در این میان خاك یکی  

رود؛ و در ترین عناصر طبیعت به شمار می از مهم 
از  است.  برخوردار  واالیی  اهمیت  از  زمین  کنار 

)سوره  ی  جمله شده،  اشاره  خاك  به  که  آیاتی 
آیه   ملک،  نوح،  15مبارکه  مبارکه  سوره   ،61  ،

ذاریات،   مبارکه  ،  20سوره  مبارکه  سوره  بقره   ،
یونس،  61 مبارکه  سوره  مبارکه  24،  سوره   ،

زخرف،39فصلت،   مبارکه  سوره  سوره  10،   ،
، سوره  5، سوره مبارکه حج،25مبارکه مرسالت،  

، سوره  55ارکه یوسف،  ، سوره مب12مبارکه قمر،  
، و سوره  4، سوره مبارکه زلزله،  69مبارکه اعراف،  
باشد. همانگونه که در آیات ( می 44مبارکه اسرا،  

در   شد،  محل    قرآنگفته  خاك  که  شده  بیان 
می  و  است  گیاهان  رکن  رویش  عنوان  به  تواند 

 (.  1394ریا، اصلی کشاورزی محسوب شود )بی
 

 انسان  خلقت و حیات منشأ  . خاک3-2
ی مؤمنون به مراحل خلقت  در آیاتی سوره  قرآن

وَلَقَدْ خَلَقْنَا    " : فرمایدکند و می انسانی اشاره می 
(، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَۀً  12الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀٍ مِنْ طِینٍ)

(، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ عَلَقَۀً فَخَلَقْنَا  13فِی قَرَارٍ مَکِینٍ)
قَۀَ مُضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَۀَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ الْعَلَ

أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبَارَكَ  آخَرَ  خَلْقًا  أَنْشَأْنَاهُ  ثُمَّ  لَحْمًا 
از  ترجمه؛ بی:  "(14الْخَالِقِینَ) انسان را  گمان ما 

ای در ای از گل آفریدیم، سپس او را نطفه چکیده 

نهاد استوار  خونی  جایگاهی  را  نطفه  سپس  یم، 
ای  بسته )علقه( و آنگاه خون بسته را گوشت پاره 

ی آفریدیم ها ی استخوانیو گوشت پاره را به گونه 
استخوان بر  آن،  از  پوشاندیم،  پس  گوشت  ها 

سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم، پس بزرگوار  
است.  آفریدگاران  نیکوترین  که  خداوند  است 

جسماندرباره خلقت  منشأ  انسان،  ی   قرآنیِ 
که   است  برده  کار  به  را  متفاوتی  تعبیرهای 

 توان در سه تعبیر، خالصه کرد: مجموع آنها را می
ی منشأ،  قرآنی خاك؛ در بعضی آیات  اول، واژه 

است،   شده  داده  نسبت  خاك  به  انسانی  حیات 
وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَۀٍ  "مثل این آیه:  

عَلَکُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا  ثُمَّ جَ
بِعِلْمِهِ وَمَا یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا  

)سوره مبارکه   "فِی کِتَابٍ إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ
(؛ ترجمه؛ خداوند شما را از خاك  11فاطر، آیه  

 ای. ، سپس از نطفه آفرید
مورد   آیات  در  چسبنده؛  گل  یا  گل  واژه  دوم، 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀٍ مِنْ  "ی  بحث، واژه 
آیه  "طِینٍ مومنون،  مبارکه  آمده  11)سوره   .)

ی گل و نیز در آیه  "ای از  عصاره "است؛ یعنی:  
:  دیگر می  أَمْ  "فرماید  خَلْقًا  أَشَدُّ  أَهُمْ  فَاسْتَفْتِهِمْ 

لَازِبٍ طِینٍ  مِنْ  خَلَقْنَاهُمْ  إِنَّا  خَلَقْنَا  )سوره   "مَنْ 
( ترجمه؛ ما آنها را از گلی    11مبارکه صافات، آیه  
 چسبناك آفریدیم. 

 لَقَد  و"ی گِل خشک یا سفالین؛  سوم، واژه

مَّ حماٍ  منْ  صلْصالٍ  مِن  اإِلنسانَ    "سنُونٍخَلَقْنَا 
(: ترجمه؛ و به راستی  26)سوره مبارکه حجر، آیه  

ما انسان را از گلی خشک برآمده از الیی سیاه  
آیات   در  تعبیر  این  آفریدیم.    33و    28بویناك 

ی دیگری . در آیههمین سوره تکرار شده است 
کَالْفَخَّارِ"فرماید:  می  الْإِنسانَ من صلْصالٍ    "خَلَقَ 

( ترجمه؛ آدمی را 14آیه    )سوره مبارکه الرحمن،
و  )ابراهیمی  آفرید  سفال  چون  خشک  گلی  از 

 . (1391فاضل، 
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وسوره   61هود آیه   مبارکه سوره در کریم قرآن

 زمین  را انسان خلقت ، منشأ32النجم آیه   مبارکه 

 تعابیری  ،تعابیر  این گفت  توانمی  که داندمی 

 مواد از گیاه  که همانطور یعنی هستند،  استعاری 

نیز کند،می  رشد و  رویدمی  زمینی   همان شما 

 حیات شما به خداوند که بودید زمین مواد

 خدا بودید، خاك شما که هنگامی  یعنی  بخشید،

 در انسان به صورت و دمید روح شما خاك در

 نیز آن که تراب انسان پیدایش منشأ  . لذاآمدید

 خاقانی به نقل از(باشد  است، می  زمین از بخشی

 (. 1394  یزدی، مصباح
 

 و قرآن  در کشاورزی و خاک . فتیلت4-3
 روایات

در موارد متعددی انسان را دعوت به  کریمقرآن
تفکر و تعقل در عوالم هستی کرده است تا انسان  
متعال   خداوند  بوجود  پی  تعقل  و  تفکر  بوسیله 

بی نعمات  قدردان  و  گردد. ببرد،  خداوند  شمار 
 را کشاورزی  و کریم خاكقرآنخداوند متعال در  

و بشر برای  حق بیکران لطف  آیات در دانسته 

   .است کرده  اشاره امور این به متعددی 

:فرمایدمی  99انعام آیه مبارکه  سوره در جمله از

السَّماءِماءًفَأَخْرَجْنابِهِ أَنْزَلَ وَهُوَالَّذِی "  نَباتَ مِنَ 

 حَبًّا  مِنْهُ خَضِراًنُخْرِجُ مِنْهُ فَأَخْرَجْنا شَیْءٍ کُلِّ

 جَنَّاتٍ دانِیَۀٌوَ قِنْوانٌ طَلْعِها  مِنْ النَّخْلِ مُتَراکِباًوَمِنَ

وَالرلمَّانَ مِنْأَعْ  مُشْتَبِهاًوَغَیْرَمُتَشابِهٍا  نابٍوَالزَّیْتُونَ 

 آیاتٍ لِکُمْلَ إِنَّفِیذ  یَنْعِهِ إِذاأَثْمَرَوَ نْظُرُواإِلىثَمَرِهِ

 ؛  "مِنُونیُؤْ لِقَوْمٍ
 است کرده  نازل آبى ازآسمان که ترجمه: اوست

 جمله واز ایمپدیدآورده بدان هرچیزى  که رویش

 هم روى  هاى دانه ازآن که ایمپدیدآورده اى سبزه 

ازطلعمى  پدید چسبیده  نخل،  از  و   آوریم 

 ها و زیتونتاك ها، ازو باغ نزدیک هاى آن،خوشه

آورده بوجود  انار،  و یکدیگربه   که ایمو  نا   مانند 
 میوه  دهد، به که ثمرمى هنگامى  .همانند هستند 

 براى  در اینها که   .بنگرید آن شدن و رسیده آن

 .هاستدارند، نشانه  ایمان که آنان
 "فرماید:می   9ق، آیه   مبارکه سوره در اینکه یا

جَنَّاتٍ  السَّماءِماءًمُبارَکاًفَأَنْبَتْنابِهِ مِنَ وَنَزَّلْنا
 ؛ "وَحَبَّالْحَصِید

باران ترجمه:   آسمان،  فرو   پرمنفعت  هاىاز 
 هایىباغ  ها رویاندیم آب  این وسیله به  و  فرستادیم

هاى لذیذ وجود  میوه  و اقسام انواع در آن را که
 (.  243 ، 23 ،ج 1372 دارد ) طبرسی،

 میان  که آیدمی دست  ه ب نکته  این این آیات از

خاك بارش  گیاهان پویش و رویش و باران، 

به   را خداوند آدمیان و دارد وجود عمیقی  ارتباط
خواند می  فرا انگیز  شگفت نظام این در تأمل

 .(1394)خاقانی، 

در روایت نیز کشاورزی شغل انبیاء شمرده شده  
می  )ع(  جعفرصادق  امام  و  فرمایند:  است. 

های خلق خداوند متعال هستند  گنجکشاورزان  
آنها پاکیزه و طیب می کنند و خدا آن را بیرون  

می  سبزه  و  گیاه  و  آورد  )تویسرکانی، می  کند 
 (.279،  3، ج1374

آمده  کشاورزی  اهمیت  بر  نیز  دیگر  روایت  در 
دهد  بار  و  بکارد  را  درختی  که  هرکس  است، 

دهد خداوند به اندازه میوه و محصولی که بار می 
کند )حیدری نسب،  ه او اجر و پاداش عطا می ب

 (. 260، 13، ج1390
 

 گیری نتیجه 
حیات  پیدایش  سبب  و  الهی  مبارك  هدیه  آب 
سوره   در  متعال  خداوند  که  گونه  همان  است، 

آیه   انبیاء  چیز و    "فرمایند:  می   30مبارکه  هر 
ایمان  زنده  آیا  دادیم؟!  قرار  آب  از  را  ای 
این"!آورند؟نمی و  نه    ،  که  است  آن  بیانگر  آیه 

همه آفرینش  مایه  آب  مادی  تنها  موجودات  ی 
آن حیات  برای  اساسی  عامل  بلکه  نیز  است،  ها 

باشد، چرا که خداوند متعال در کنار آب واژه می 
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به کار می   "حی" باشد  را  برد، یعنی هر جا آب 

مسبب  نباشد  جا  هر  و  است  حیات  و  زندگانی 
کریم آب را منشا   قرآنهالکت است. عالوه برآنکه  

حیات دانسته آن را عامل مهمی نیز برای طهارت 
است.  نموده  معرفی  و...  بهداشت  پاکیزگی،  و 

ای  به گونه کریم  قرآناهمیّت خاك نیز در آیات  
که خداوند متعال به طور غیرمستقیم آن را در 
و   برکت  و  سخاوت  منشاء  بقره،  مبارکه  سوره 

 ه است. های مختلف برای بشر دانستنعمت
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 ، تکامل موجوداتقرآن  

 
 2زادههادی اسماعیلو  1محبوبه نیکبخت 

 

 کارشناس ارشد، جغرافیای طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد  -1
 دانشجوی ارشد فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد واحد شیروان -2

 ( h951311@gmail.comنویسنده مسئول: ) 
 

 چکیده 
آید که در این خصوص آرای متفاوتی  اندیشمندان جهان به شمار میترین مباحث  پرسش از منشاء حیات از مهم

ترین این نظریات نظریه داروینیسم و فیکسیسیسم بوده است. که نظریه داروین معتقد مطرح شده است. و مهم
به تکامل بقای انسان از یک تک سلولی بوده و فیکسیسیم نیز معتقد به آن است که نه تنها جانوران بلکه انسان 

اند و بعد به مرحله بالفعل اند و پیش از پیدایش نیز وجود داشتهدارای آفرینش مستقل و تغییر ناپذیری بوده
رسیده است و ما در این نوشتار ضمن بررسی آرای ذکر شده در باب منشأ حیات به تفصیل و توضیح هر یک از 

ایم که، ی، به این نتیجه رسیدهقرآن ا رویکرد  تحلیلی و ب  – ایم و با استفاده از روش توصیفی  ها پرداختهنظریه
تتادی بین آرای بررسی شده با دین وجود ندارد بلکه هر یک از آرای ذکر شده فقط براساس ظن خود به بررسی  

 تکامل موجودات پرداخته است. 
 

 کریم، تکامل، موجودات زنده  قرآنواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه

پیشرفتبا   عرصهوجود  در  بسیار،  های های 
مهندسی   پزشکی،  از صنعت،  اعم  علوم  مختلف 
از   روشنی  تصویر  ارائه  به  قادر  هنوز  بشر  و...  
پیرامون  زنده  موجودات  و  خود  تاریک  گذشته 
خود نبوده است. در این میان تنها کاری که او 
برای رفع کنجکاوی خویش نموده این بوده است،  

ناخت سطحی از ظواهر زندگی  که با توجه به ش 
داشته  خود  اطراف  موجودات  سایر  و  خویش 
شروع به بیان نظریات و فرضیات نموده تا بتواند  
این حس کنجکاوی را متناسب با نیاز خویشتن 

ها  مرتفع نماید. در حال حاضر بعد از گذشت قرن
سال مشغلهو  از  یکی  هنوز  متمادی  های  های 

ن به منشا حیات اصلی اندیشمندان جهان پی برد 
و... در زمین می انسان  از  اعم  زنده  -موجودات 

باشد، که در این زمینه دانشمندان علوم اسالمی  
کریم اهتمام خاصی به این   قرآنبا توجه به آیات  

داشته بیانات  مهم  به  گذاشتن  برای صحه  و  اند 

اشاره از قبیل آیه  خویش  آیاتی  به  سوره    30ی 
انبیاء     "حَیٍّ  شَیْءٍ کُلَّ الْمَاء مِنَ وَجَعَلْنَا"مبارکه 

(  آوردیم  پدید آب از را ای زنده چیز هر و)ترجمه: 
اند. و بر این اساس تکامل موجودات از آب  داشته

داده قرار  خویش  پژوهش  مبنای  این  را  اند. 
توصیفی   روش  با  رویکرد    –پژوهش  با  تحلیلی 

ی و روایی سعی بر آن دارد که به اثبات عدم قرآن
ان دین و علم در این مسئله بپردازد. و  تضاد می

پژوهش راستا  این  هم در  بسیاری  مقاالت  و  ها 
کریم با توجه    قرآنآفرینش انسان در    "چون ؛  

نظریه  به  انتقادی  نگاهی  با  المیزان  تفسیر  به 
رمضان   "تکامل و  چناری  حیدری  یوسف  از 

بنی،   آزاد  از  "مهدوی  انسان  آفرینش  تکامل در 
اندیشمندان   بانگاه  کتاب    معاصر  نقد  محوریت 

انسان و    "«»خلقت  جبرئیلی  صفر  محمد    "از 
و   تکامل  نظریۀ  ظاهری  تعارض  موضع  تبیین 

  "پژوهان در حل آن  قرآن آیات آفرینش و آرای  
 از محمد حسن کالنتری، و... صورت گرفته است. 
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 . سواالت پژوهش 1-1

آیا  1 داروینیسم میقرآن.  نظر  با  موافق  -کریم 
 فیکسیسیم؟اشد؟ و یا ب
 
 کریم و پیدایش موجودات قرآن . 2

 و حیات ی سرچشمه کریم آب،  قرآنطبق آیات 
 لحاظ به و است الهی عظیم مواهب از یکی

مختلفی های دیدگاه از دارد  که  اهمیتی  علوم 

است. اهمیّت وجودی و   گرفته قرار مطالعه مورد
ی کوتاه و پرمعنای  عظمت آفرینش آب در جمله

ی انبیاء نهفته است که  ی مبارکهاز سوره  30آیه  
أَفَلَا    "فرماید:می  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ 

ای را از آب قرار  ترجمه: و هر چیز زنده   "یُؤْمِنُونَ
نمی ایمان  آیا  مواهب دادیم؟!  از  آب  آورند؟!. 

بستر حیات،   فراهم ساختن  با  طبیعی است که 
سازد را میسر می ی موجودات  تداوم زندگی همه

تاثیر  نقش  بر  همگان  شکلو  در  آب  دهی گذار 
(. که  1395ی پایدار اذعان دارند )مقیسه،  توسعه

در ادامه به اختصار به ارائه آیات مرتبط با منشا  
 حیات می پردازیم: 

 أَیَّامٍ سِتَّۀِ  فِی  وَاأَلرْضَ  السَّمَاوَاتِ خَلَق الَّذِی  وَهُوَ"

  "الْمَاء عَلَى عَرْشُهُ وَکَانَ
 را زمین و ها آسمان که کسی اوست  وترجمه:  

)سوره  بود آب بر او عرش و آفرید هنگام شش در
 (.7مبارکه هود، آیه  

 یَمْشِی مَّن فَمِنْهُم مَّاء مِن دَابَّۀٍ کُلَّ خَلَقَ وَاللَّهُ"

 وَمِنْهُم رِجْلَیْنِ  عَلَى یَمْشِی مَّن  وَمِنْهُم  بَطْنِهِ عَلَى

 اللَّهَ إِنَّ یَشَاءُ مَا اللَّهُ  یَخْلُقُ أَرْبَعٍ عَلَى یَمْشِی مَّن

 "دِیرٌقَشَیْءٍ کُلِّ عَلَى

 پس آفرید، آبی از (ابتدا) را ای جنبنده  هر خدا و

 پا دو روی  بر  برخی و شکم روی  بر هانآ از برخی

 هر خدا د.رونمی  راه (پا) چهار روی  بر بعضی و

 هر بر خدا حقیقت  در.  آفریندمی بخواهد چه

 (.45)سوره مبارکه نور، آیه  تواناست چیزی 

و در این باره پیامبر اکرم )ص( نیز درباره  
 فرمایند: اهمیت آب می

 آفریده آب از چیزی  هر  الماء من خلق شی کل

 (. 94،  8، ج 1394)کلینی،  است شده
بستر   نخستین  آب  نورانی،  آیات  این  اساس  بر 
حیات برای موجودات زنده مانند انسان، حیوان  
همه   آفرینش  مایه  تنها  نه  آب  است.  گیاه  و 
ادامه  برای  اساسی  عامل  که  مادی،  موجودات 

ای که امام صادق  ها نیز هست؛ به گونه حیات آن
می علیه زندگی  قوام  را  آن  و السالم  داند 
مین را قوامی نیست؛ جز به آب« فرماید: »زمی 

 (.  371، ترجمه احمد جنتی، 1367)حرانی، 
اصطالح   عنصر  در  دو  شدن  تـرکیب  از  آب 

ت.  ساخته شده اس ( و هیدروژن )ا(  Oن )اکسیـژ
اى است که به هر سه حالت جامد  آب تنها ماده

طبیعت   در  آب(  )بخار  گاز  و  )آب(  مایع  )یخ(، 
مى  بـه  یافت  نزدیـک  سطح    صددر75شود.  از 

 ( است  پوشیده شده  آب  از  تألزمین  ف  یشوراى 
ى  یهاى درسى ابتداف کتابیمى دفتر تألیگروه ش
 (. 14، 1393، نظرى   طهو متوس

واژه دابّه به معنای آرام راه رفتن و حرکت 
رود و در حشرات  خفیف در حیوان بکار می

شود و بطور کلی هر راه  بیشتر استعمال می
بّه گویند )قرشی،  رونده بر روی زمین را دا

 (.351، 1، ج 1391
 
 . دیدگاه مفسران 3

 آفرینش ی  درباره  شیرازی  مکارم  استاد

 :کندمی  مطرح را احتمال سه آب، از جنبندگان
 است،  آمده نیز روایات در که چنان هم (الف

 اشکال  احتمال این) است نطفه آب، از منظور 

 طریق از سلولی تک حیوانات برخی  زیرا دارد؛

 طریق از نه  آیند می وجود به ها سلول تقسیم

 (. نطفه
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 زیرا است؛ موجود نخستین پیدایش منظور، (ب

 که موجودی   اولین  اسالمی روایات بعضی  طبق

-فرضیه طبق ها؛انسان سپس بود، آب آفرید، خدا
 حیات ی جوانه نخستین  نیز، جدید علمی ای ه

 .است  شده ظاهر دریاها در

 ی ماده حاضر، حال  در که است این مقصود (ج
 ساختمان ی عمده قسمت و زنده موجودات اصلی

 ای زنده موجود هیچ د. دهمی تشکیل آب را آنها

 دهد ادامه خود حیات  به آب بدون تواندنمی
،  14و    13، ج  1391)مکارم شیرازی و همکاران،  

 (. 396-508ص 
 اشیای  که است قایل  طباطبایی عالمه چنین  هم

 حیات ی ماده آب،  پس ند، اشده خلق آب از زنده

 (. 244،  10، ج 1392)طباطبایی،  است
 
 .  تئوری تحول و تکامل4

در اینکه آیا موجودات بصورت دفعی یا تدریجی 
آمده وجود  در  به  دانشمندان  بین  همواره  اند 

های گوناگون علوم اختالفاتی وجود داشته رسته
اند.  پرداختهکه در این باره نیز به ارائه فرضیاتی  

 که در این میان دو فرضیه مهم وجود دارد:
 

. فرضیه ثبوت انواع یا فیکسیسیم و 1-4
 طرفداران آن

آفرینش مستقل و معجزه آساى نخستین انسان  
و   فالسفه  اتفاق  به  قریب  اکثر  باور  مورد  که 

، اعتقاد    1826دانشمندان گذشته بوده و تا سال  
داد اختصاص  به خود  را  اروپا  بودمردم  تکیه   ؛ه 

آموزه سرچشمهگاهش  و  ارسطویى  اش  هاى 
تورات و انجیل شناخته شده است و در قرن هفده 
رى(  )جان  چون  دانشمندانى  توسط  هجده  و 

  -   1778م( ، و )کارل لینه( )  1627  -  1705)
م( به  1769  -  1832م( و )جورج گوویه( )  1707

مرحله اتقان و استحکام رسیده است. فیکسیسم  
انواع جانوران و انسان را داراى آفرینش نه تنها  

داند که در دامن خود  مستقل و تغییرناپذیر مى
و   است  پرورانده  نیز  را  قبلى(  )تشکیل  نظریه 
)گوویه( که از پایه گذاران نظریه ثبات انواع است،  
به )تشکیل قبلى( نیز باور داشت. بر اساس نظریه 
تشکیل قبلى، تخم پیش از لقاح، شامل موجود 

که براى رشد آماده است. وجود این   ،املى استک
هایى باشد که در هر  موجود نیز باید شامل تخم

یک از آنها موجود کاملى باشد، موجودات مزبور  
هایى شامل موجودات دیگر دارند و  نیز از نو تخم

همین طور! بر این اساس در جسم )حوا( طبقه  
تخم طبقه  نسلبه  به  مربوط  آینده  هاى  هاى 

 (. 1377)سجادی،  داشته است وجود
 

 داروینیسم   یا انواع تکامل یفرضیه. 2-4

را   ارتباط  و  تناسب  وجود  )تکامل(،  نظریه  این 
دهد و رابطه بین  میان موجودات زنده نشان می

-اشکال مختلف گیاهی و جانوری را توضیح می
دهد. اهمیت تکامل در امکان دسترسی به ریشه  

خلقت مستقل    موجودات گوناگون است. تکامل،
انواع را قبول نمی داند. تکامل  و بی ارتباط بین 

های آلی در بدو  الزمه خلق حیات را تولید ملکول
گیرد. از این رو مادی پیدایش زمین در نظر می

تجربی  مختلف  دالیل  با  را  حیات  مبنای  بودن 
ترین نظریات در این ریشتر،  داند. مهممسلم می

باتیس الیل،  چارلز  داروین اوپارین،  و  المارك  ت 
مطرح شد. درباره منشاء حیات، در این نظریه دو  

می را  باور  منشأ  گونه  که  باورهایی  یافت.  توان 
هایی  اند و ایدهحیات را در معرض توجه قرار داده

می جو  و  جست  را  تکامل  شواهد  اند.  کردهکه 
طبق باور نخست، بر اثر ترکیب شیمیایی برخی  

هایی به وجود آمد که  تهاز مواد موجود در آب لخ
ساده بسیار  اعضای  اما  بوده  جاندار  ای تقریباً 

تغییرات  داشته اثر  بر  و  زمان  مرور  به  ولی  اند. 
این تک سلولی پیچیدهمحیطی  و  پیچیده  تر  ها 

مرحله   آخرین  که  فعلی  مرحله  به  تا  گشته 
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باشد، رسیده است. فرضیه  پیچیدگی و تکامل می 

فرضی  داروین بر چهار اصل و پیشتکامل و تبدل  
کنند که  استوار است پیروان این نظریه تالش می

با پذیرش و حتمی نشان دادن این اصول، شکل  
ببخشند)رضانیا،   فرضیه  این  به  قانون  و  علمی 

 (. که این اصول عبارتند از: 1399
 روی  بر مطالعه با متغیر؛ محیط با سازش .1

 محیط  با جانوران که  گردید مشخص موجودات،

 در تغییراتی کنند،می پیدا سازش شانزندگی

 وراثت صورت به   که  شودمی پیدا جدید اعضای 

 این داروین) گرددمی  منتقل بعدی  های نسل به

 .(گرفت عاریه به المارك از را نظریه

 زنده، موجودات تعداد کلی، طور ه : ببقا تنازع.  2

 برسند،  تولید  حد به  توانند می که موجوداتی از

 و شوند رها آزادانه  هاآن اگر و است تربیش
 نوع  یک گنجایش زمین   ی کره نمایند،  تولیدمثل 

 اساس بر لذا داشت؛ نخواهد را جانداران آن از

 ادامه خود حیات به نیرومند جانداران  بقا، تنازع

  در  قانون  این.  روند می بین  از دیگران و دهند می
 .است انطباق  قابل  نیز هاآن بذرافشانی و گیاهان

 شرایط های  دگرگونی  که هنگامی: وراثت.  3

 پدید  تغییراتی جانداران در زیستی، و محیطی 

 مداومت  خود عملکرد به  عامل،  آن  اگر آورد، می

 به  نسل شده،  جمع هم روی  کوچک آثار ورزد،

 انواع  پیدایش موجب یافته،  تحکیم و تقویت نسل

 .(1397فر، )سهرابی  گردندمی جدید

 ز:ا عبارتند  انواع تکامل ی فرضیه دیگر اصول

 تصادفی،  تغییرات انسب، بقای  یا اصلح انتخاب

 . ...و استعمال، اصل
 
 ینظریه طرفداران  نقلی و عقلی  یادلّه. 5

 تکامل
 طریق از تکامل، یا انواع تحول ی نظریه طرفداران

 نظریه این اثبات به نقلی و تجربی  و عقلی

 هاآن  ی ادله به مختصر طور به که اند،پرداخته

 :کنیممی  اشاره
دهد غالب اندیشمندانی که به  ها نشان میبررسی

نظریه براسـاسِ  آیـات  تاویلِ  امکانِ  از   حمایت 
پرداخ پیشفرضِ  هتتکامل  عدمِ  "اند،  امکانِ 

علمـی قطعیت دسـتاورد  لحـاظ    "ایـن  را 
صاحنموده میان  در  مطلب  این  نظرانِ   باند. 

پربرجسته ایرانی  می  ی  مرتضی .  نمایدرنگتر 
کـه   معتقدسـت  مشابه  رویکردی  در  مطّهری 

تکامل" نظریـه  بـودن  قطعـی  فـرض  با  "بـه   ،
تضاد نظریه،  این  دینی،  متونِ  به  با  استناد  ی 

-ت خداوند ندارد. ایشان صراحتا اذعان میخالقیّ
  مالً کا  قرآنکند که برای یک نفر معتقد به خدا و  

و   بـه خدا  را  ایمان خود  که  است    قرآن ممکن 
حفظ کند و در عین حال داستان کیفیت خلقت  

با  .آدم را به نحوی توجیه کند امروز ما افرادی 
را سراغ    قرآنایمان و معتقد به خدا و رسول و  

در   را  آدم  خلقـت  داسـتان  که  به   قرآنداریم 
می توجیه  و  تفسیر  علوم  نحوی  با  که  کنند 

منطبـق است  )نظریه  ی امروز اهلل  تکامل(  . آیت 
نظریه که  معتقدست  مشکینی  با   علی  تکامل 

توان آیاتی در تایید آن  سازگار اسـت و می  قرآن
آیات وجود  وی  از   دیوم آورد.  را  تکامـل 

میقرآنمعجزات   همچون ی  اندیشمندانی  داند. 
خلقـت  بـر  تاکید  علیرغم  نیز،  جعفرسبحانی 

آیات   گونـه  قرآندفعی؛  بـه  تاویل را  قابـل  ای 
.  دانند کـه بـا نظریـه تکامـل معـارض نباشدمـی

عنوان    نظرانِ مسلمان، صراحتاً  لذا برخی صاحب 
این  تکامل،  بودنِ  قطعی  فرضِ  به  که  نمودند 

تعارضی ندارد و با این قید و  قرآننظریه با آیات 
قطعیت   پیش از  وحیانی    آیات فرض، 

ب حراست آوردندمنطقی  عمل  و   ه  )سعدی 
 (.1397همکاران، 
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 آن اثبات برای  نیز، مسلمان دانشمندان از برخی

 آنها  که اندکرده استدالل آیات برخی به نظریه،

 :شوندمی تقسیم دسته چند به

 :دانندیم آب از را چیز  همه خلقت  که آیاتی (الف

 :اول ی آیه

  ؛"حَیٍّ شَیْءٍ کُلَّ الْمَاءِ  مِنَ وَجَعَلْنَا"
 آوردیم وجود به آب از را زنده چیز  هر وترجمه:  

... . 
 ی همه آفرینش گویدمی  که  آیه این  به توجه با

 قائل است، برخی آب از (انسان حتی) موجودات

 به  قایلین عقاید از قسمتی جا این در که اندشده

 را فوق ی آیه نیز بعضی  و  .شودمی  اثبات تکامل

 .دانند می انواع تحول ی نظریه اثبات

 یَمْشِی مَنْ فَمِنْهُمْ مَاءٍ مِنْ دَابَّۀٍ کُلَّ خَلَقَ وَاللَّهُ"

 وَمِنْهُمْ رِجْلَیْنِ  عَلَى یَمْشِی مَنْ  وَمِنْهُمْ  بَطْنِهِ عَلَى

 "یَشَاءُ مَا اللَّهُ یَخْلُقُ أَرْبَعٍ عَلَى یَمْشِی مَنْ
 آفرید، آب از را  جنبندگان تمام خداوند وترجمه:  

 (خزندگان)  خود شکم  روی  بر  ها آن از برخی پس
 راه خود پای  چهار بر نیز برخی  و  پا دو بر برخی و

   . ...آفریندمی بخواهد آنچه هر خداوند  .روندمی
 مراحل آیه این از معاصر، نظران صاحب  از برخی

 ی نطفه را به زمین ی کره در موجودات پیدایش
 « آب » و دانندمی ظاهر خالف را نر جنس

 علت شاید و است  تفسیر و اند نموده استفاده

 منشأ معتقدند « خاك با مخلوط آب » مقدم

 (خزندگان) حیوانات داشتن   زنده موجود  پیدایش
 آبی  خزندگان که  آنها  ترینمعروف که  است این

 سپس اند، زنده موجودات نخستین  هستند،

  پرندگان  و انسان بعد  و خشکی ی خزنده حیوانات
 . انددهش آفریده هامیمون انواع برخی و
 
 :دارند اشاره خلقت مراحل به که آیاتی (ب

 لِلْمَلَائِکَۀِ قُلْنَا ثُمَّ  صَوَّرْنَاکُمْ ثُمَّ خَلَقْنَاکُمْ وَلَقَدْ"

 "لِآدَمَ اسْجُدُوا

-صورت سپس آفریدیم،  را شما ما هماناترجمه:  
 آدم به گفتیم فرشتگان به بعد کردیم، ندی ب

 . کنید  سجده

 :نویسدمی آیه این ی درباره مشکینی  اهلل آیۀ

 برای  استفاده قابل آیات بهترین جمله از آیه این

 در خداوند  زیرا است؛ (تکامل) نظریه این اثبات

 به  دادن شکل از  قبل که  کند می  بیان  آیه این

 قرینه به) نامعلوم  مدت از بعد و آفرید را او انسان

 آورد، در فعلی انسان شکل به را او (ثمّ ی کلمه ی 

 از یکی برابر در سجده به امر را فرشتگان سپس

 .کرد انسان نوع افراد

 برای  دلیل بهترین را فوق یآیه نیز، مکارم اهلل آیۀ

 .داندمی تکامل داران طرف
 
 انسان آفرینش اول ی  مرحله به  که  آیاتی (ج

 :(اولیه ی  ماده ) دارند اشاره

 وَأَجَلٌ أَجَلًا قَضَى ثُمَّ طِینٍ مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذِی  هُوَ"

 "تَمْتَرُونَ أَنْتُمْ  ثُمَّ عِنْدَهُ  مُسَمًّى

 ك(خا و آب) گل  از را شما که اوستترجمه:  

 کامل  انسان تا) داشت مقرر مهلتی سپس و آفرید

 . اوست نزد حتمی اجل و (گردد
 ی نکته چند به توانمی گذشته مطالب مجموع از

 :یافت دست مهم
 نزول از هدف  که  شد  غافل نکته این  از نباید.  1

 جامعه  اخالقی تربیت و معنوی  هدایت قرآن

 و  علمی مسائل حل جایگاه در قرآن .است بشری 
 آنها ی درباره مستقیماً  و مستقالً تا نیست، تجربی

 راه که است این باب از بلکه کند مطرح آیه

 و جهان و الهی آیات در  تفکر و خداشناسی
 لذا نماید؛ ترغیب و تشویق را ...و هاکهکشان

 پیدایش مبدأ  به  مبهم  و گذرا  صورت به قرآن

 و گوناگون تفاسیر موجب و کرده اشاره حیات
 در آن با  توان نمی و است  شده  مختلف  احتماالت

قطعی   ی نتیجه یک به تجربی علوم ی زمینه
 به باره این در تجربی علوم که این مگر رسید،
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 صورت این در که برسند، قطعی و یقینی  مسایل

 .داد تطبیق تجربی علوم با را قرآن آیات توانمی

 آیات ی  همه از  آگاهی  مفسّر، شرایط  از یکی .  2

 برخی مفسّر قرآن آیات از برخی زیرا است؛ قرآن

 خاص، عام،  مقید،  آیات، گاهی نیز و دیگرند

 آیه یک از لذا اند، محکم  یا متشابه منسوخ، ناسخ، 

 ی آیه از یا است، سازگار تکامل ی نظریه با که
 را انواع اثبات ی  فرضیه  آیدمی نظر  به که دیگر

  بلکه گرفت؛ قطعی  نتیجه تواننمی رساند؛ می
 علوم تاریخ، لغت،  ،قرآن جوانب تمام به  باید

 .کرد توجه طبیعی و تجربی

 درصدد (  19 و 18 )  قرن در کلیسا همانند  ما .3

 نظریه  این با  تکفیر و انکار چماق با  که نیستیم 

 میان در قرن دو از بیش  که ای نظریه .کنیم  مقابله 

 را آن برخی و شده  تحقیق تجربی دانشمندان

 مخالف را آن شدت به  دیگر برخی  و پذیرفته

-می بقا  تنازع و وراثت و شناسیزیست تحقیقات
  اسالمی  دانشمندان.  کشند می  نقد به را آن و انندد

 است سنت و قرآن آنها  مأخذ و منبع  که نیز

 اند؛گفته سخن احتیاط  با  نظریه این ی درباره

 آیات ظاهر :فرمایدمی طباطبائی عالمه  چنانکه

 و حوا، و آدم از حضرت را بشر کنونی  نسل قرآن
 ی درباره قرآن ولی داند،می خاك  از را  آدم

 تدریجی یا دفعی و آدم حضرت  خلقت  چگونگی 

،  16، ج  1392)طباطبایی،    است ساکت ...و بودن
 (. 263و  269

 ی نظریه بحث در یزدی  مصباح اهلل  آیۀ چنین هم
 و نئاندرتال انسان  از فعلی انسان اشتقاق تکامل،

 آن ولی پذیرد،می احتمال یک حد در را آن مانند

.  داند می آیات ظواهر از  بعضی با  منافات را
 قرآن آیات صراحت نیز مشکینی اهلل آیۀ حضرت

)مصباح    است قایل  و کند  می رد نظریه دو در را
 (. 348-349، 1393یزدی، 

 ی  نظریه که معتقدند نویسندگان از برخی.  4
 خدا و خداشناسی دارد با تضاد نوعی  انواع، تحول

 منکر بلکه گذاشته، کنار خلقت ی عرصه از را

 اواًل:  گفت  باید پاسخ آنها  در.  است شده خداوند

 متفکران و کلیسا به ای  نامه  در نظریه این مبدع 

 فکری  تحوالت در من.  استه  کرد ادعا عالم

 در آنچه و نرسیدم خدا وجود انکار به خویش

 برای  طبیعی علل تأثیر کردم، تکیه  آن به نظریاتم

)مشکینی،    است حیوانات مختلف انواع ظهور
1370  ،9-8 .) 

 
 گیری نتیجه

آنچه در این تحقیق گذشت، نتایج ذیل از 
 :شودبرداشت می

ها  ترین مسائل زندگی انسان. یکی از اصلی1
باشد که  تفکر در منشا خلقت موجودات می

کریم به آن اشاره کرده  قرآنخداوند متعال در 
 است. 

. براساس نظریه ثبات انواع یا فیکسیسیم نه  2
آفرینش تنها انواع جانداران و انسان دارای 

اند بلکه قبل  مستقل و تغییر ناپذیری بوده
 اند.  پیدایش نیز وجود داشته

. اصول و اساس نظریه داروین قبل از او نیز در 3
میان دانشمندان علوم تجربی وجود داشت ولی 

داروین این نظریه را نظم بخشید و سخت  
کوشی بیشتری در این نظریه انجام داد. و در  

 به نام خودش ثبت کرد. پایان این نظریه را 
کریم آیات فراوانی وجود دارد که  قرآن. در 4

ی خلقت موجودات بحث کرده است، که  درباره
برخی درباره خلقت نخستین انسان و برخی در 

 رابطه با سایر موجودات است.
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 منابع 
 کریم قرآن

 (،» گذشته و آینده جهان«، تهران: بعثت، اول.1366عبدالکریم، )آزار شیرازی، بی .1
 (، »تحف العقول«، مترجم احمد جنتی، تهران: امیرکبیر، اول. 1367حرانی، ابن شعبه، )  .2
نامه  کریم«، فصلقرآنبازخوانی فرضیه ثبوت با فرضیه تکامل انواع و ارتباط آن با رویکرد    (، » 1399رضانیا، حمید، ) .3

 .26، 11ی، قرآنمطالعات 
ی  قرآنهای  پژوهشی پژوهش  –های بشری«، مجله علمی  (، » نخستین انسان در نگاره 1377سجادی، سید ابراهیم، ) .4

 .9، 4نامه علوم انسانی،ویژه
و مواضع اندیشمندان مسلمان    "تکامل، خلقت و خداباوری " (، »1397محسن، )  پور، رسول، جوادی سعدی، مریم، رسولی .5

پژوهشی حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات    –نامه علمی  «، دو فصلرایِ جیمز کالركتحلیل و بررسی آ
 . 23، 9فرهنگی، 

پژوهشی حکمت معاصر پژوهشگاه    –نامه علمی  (، » فرضیه تکامل و انسان متعالی«، فصل1397فر، محمدتقی، )سهرابی .6
 .22، 15علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 (.1393، )نظرى  طهى و متوسیهاى درسى ابتدا ف کتابیمى دفتر تألیگروه شف یشوراى تأل .7
(، » تفسیر المیزان«، مترجم سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات  1392طباطبایی، سید محمد حسین، ) .8

 اسالمی، جلد دهم و شانزدهم، سی و سوم.
 «، قم: دفتر انتشارات اسالمی، جلد اول، سوم. (، » مفردات نهج البالغه 1391) قرشی، سید علی اکبر،  .9

 (، » اصول کافی«، ترجمه داوود روحانی معین، قم: بهار دلها، جلد هشتم، پنجم.1394کلینی، شیخ صدوق، ) .10
 .33، 8 «، مجله قبسات، دورهنگاهی به دین پژوهی » (،1382، )محمد  ،محمدرضایی .11
 «، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، اول. قرآن (، » تکامل در 1370مشکینی اردبیلی، علی، ) .12
 ی«، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، هفتم.قرآن(، » معارف 1393مصباح یزدی، محمد تقی، ) .13
نامه کارشناسی ارشد  یت«، پایان و روا  قرآن(، »بررسی قداست آب و ضرورت حفاظت از آن در  1395مقیسه، مرضیه، ) .14

 دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب. 
(، » تفسیر نمونه«، تهران: دارالکتب اسالمیه، جلد سیزده و چهارده، سی و  1391مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران، ) .15

 پنجم.
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 با دانش بشری قرآن رابطه 

 
 زادههادی اسماعیل

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان دانشجوی کارشناسی ارشد، 
 (  mahbobehnikbakht@yahoo.com نویسنده مسئول: )

 
 چکیده 

در   بشری  دانش  مهمقرآنموضوع  از  مباحث  کریم  میان قرآنترین  در  امروز  به  تا  زمان  دیر  از  که  است،  ی 
اینکه قلمرو موضوعی  دانشمندان اسالمی و حتی مستشرقان غربی، مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است  

کریم مطرح شده است؟ یا قرآنشود؟ آیا فقط مسائل عبادی ارزشی و اخروی در  انسان شامل چه مباحثی می
های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی و حتی مسائل علمی تخصصی از جمله دانش  آنکه حوزه

کریم و  قرآندانش بشری وجود دارند و با مراجعه به    کریم اصول، کلیاتقرآنگیرد. در  بشری را نیز در بر می
این اصول می و استخراج  بر  استنباط  یا دانش بشری  قرآن توان دانش بشری را مبتنی  تولید،  و  کریم تدوین 

کریم و  قرآنکنونی را تهذیب و اصالح کرد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است تا جامعیت  
ای از  ایم، که هر روز ابعاد تازهشری را مورد بررسی قرار دهد. در انتها به این نتیجه رسیدهرابطه آن با دانش ب

 شود. اعجاز این کتاب آسمانی بر بشر روشن خواهد شد که موجب تکمیل مباحث قبل می 

 
 کریم، دانش بشری قرآنواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه

الهی، علم و دانش  در تمامی ادیان   الهی و غیر 
توان  ای دارد. از جمله این ادیان میجایگاه ویژه

ترین دین که به دین مبین اسالم بعنوان خالص
باشد اشاره کرد. در این کریم میقرآنکتاب آن  

ای که بر پیامبرش)ص( نازل شد دین اولین کلمه
باشد. که این کلمه حاکی یعنی بخوان می  "إقرأ"

ی کتاب آسمانی این دین مبین  ویژه  از اهمیت
است.  قرآنیعنی   دانش  و  علم  به  نسبت  کریم 

بر هر   را  علم  اکرم )ص( طلب  پیامبر  همچنین 
طلب العلم فریضۀ   "شمارد،  مسلمانی واجب می

ترجمه: جست و جو و تحصیل    " معلی کل مسل
)کلینی،  است  واجب  مسلمانی  هر  بر  علم 

(. این جمله هیچ استثنایی از  30،  1ق، ج 1388
لحاظ زن و مرد ندارد. این حدیث فریضه دانش  

می عمومی  فریضه  یک  به  را  اختصاص  و  داند 
داند. ممکن  طبقه یا صنفی یا جنسی خاص نمی

اشد نه بر  است یک چیز مثالً بر جوانان فرض ب
پیران، بر حاکم فرض باشد نه بر رعیت، وظبفه  
مرد باشد نه وظیفه زن مانند: جهاد که فقط بر  
مردان فرض و واجب است و بر زنان واجب نیست 
اما این فریضه که نامش فریضه علم و دانش است  
اختصاصی   هیچگونه  و  واجب  مسلمانی  هر  بر 

 (. 158،  1368ندارد )مطهری، 
حدیث   باب  در  در  )ص(،  اکرم  پیامبر  دیگری 

اُطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهدِ  "فرمایند: اهمیت علم می
ترجمه: از گهواره تا گور در جست و   "  إلَى اللَّحْدِ

جوی دانش باشید. یعنی علم فصل و زمان معینی  
ندارد در هر زمانی باید از این فرصت استفاده کرد 

 رماید:  فهمانگونه که شاعر بزرگ فردوسی می

به گفتار پیغمبر راستگویی               ز گهواره  
 تا گور دانش بجویی

می نیز  دیگری  روایت  در  اطلبوا    "فرمایند:  و 
ترجمه: علم را جست و جو    "  و لو بالصین العلم
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چین  در  اینکه  ولو  آورید  دست  به  و  کنید 

(، بعبارتی دیگر 1،18ق، ج  1403باشد)مجلسی،
ولو مستلزم این باشد،    علم را جست و جو کنید

که به دورترین نقاط جهان مانند چین سفر کنید.  
از برداشت از این حدیث مییکی  توان هایی که 

داشت این است، علمی که در آن زمان در چین  
بوده علم دینی نبوده در حالی که مرکز یادگیری 

مکه   دینی  پیروان   –علم  که  نقاطی  و  مدینه 
می پیشین  بودشرایع  آن  زیستند  در  چین  و  ه، 

زمان به عنوان یک مهد علمی و صنعتی معروف  
-قرآندهد، که  بوده است. این روایات نشان می

کریم به دانش بشری و فراگیری علوم تأکید به  
علوم مخالف   این  اگر  که  دارد. در حالی  سزایی 

کریم باشد، این تأکید صحیح نیست از این قرآن
می یافتهرو  گفت  نمتوان  علوم  با  یهای  تواند 
-کریم در تناقض باشد. حتی میقرآنهای آموزه

کریم، اعجاز قرآنتوان گفت یکی از ابعاد اعجاز  
 علمی آن است.

البالغه  کریم در نهجقرآنی امام علی )ع( درباره
 فرمایند: می
و  " مصابیحه  تطفأ  ال  نوراً  الکتاب  علیه  انزل  ثم 

و   قعره  یدرك  ال  بحراً  و  توقده  یخبو  ال  سراجاً 
یضل نهجه شعاعاً الیظلم ضوؤه و فرقاناً  منهاجاً ال  

الیخمد برهانه و تبیاناً ال تهدم ارکانه و شفاءً ال  
ال   حقاً  و  انصاره  تهزم  ال  عزاً  و  اسقامه  تخشی 
و   بحبوحته  و  االیمان  معدن  فهو  اعوانه  تحذل 
ینابیع العلم و بحوره و ریاض العدل و غدرانه و  

و غیطانه و  اثافیّ االسالم و بنیانه و اودیه الحقّ  
ینضبها   ال  عیون  و  المستنزفون  الینزفه  بحر 
منازل   و  الواردون  الیغیضها  مناهل  و  الماتحون 
عنها   الیعمی  اعالم  و  المسافرون  نهجها  الیضل 
السائرون و آکام الیجوز عنها القاصدون. جعله اللّه 
ریّاً لعطش العلماء و ربیعاً لقلوب الفقهاء و محاجّ  

لیس بعده داء و نوراً لیس  لطرق الصلحاء و دواءً  
منیعاً   معقالً  و  عروته  وثیقاً  حبالً  و  ظلمه  معه 

ذروته و عزاً لمن تواله و سلماً لمن دخله و هدًی  
لمن ائتمّ به و عذراً لمن انتحله و برهاناً لمن تکلم  
به و شاهداً لمن خاصم به و فلجاً لمن حاجّ به و  

من حامالً لمن حمله و مطیّه لمن اعمله و آیه ل 
و   وعی  لمن  علماً  و  استالم  لمن  جُنه  و  توسّم 

 "حدیثاً لمن روی و حکماً لمن قضی
فرو ترجمه:   کتابی  چنین  پیامبر  بر  خداوند 

فرستاد، نوری که چراغهایش را خاموشی نباشد  
نگراید،   خاموشی  به  روشناییش  که  چراغی  و 
دسترسی   ژرفایش  به  را  کسی  که  اقیانوسی 

گمراهی نرود، پرتوی  نباشد، راهی که رهروش به  
نیاالید، مرزگذاری که   تیرگی ای  را  تابشش  که 
پایه هایش   بنیادی که  نگیرد،  برهانش خمودی 
جای  آمدهایش  پی  از  که  درمانی  نریزد،  فرو 
نگرانی نباشد، عزتی که یاورانش شکست نپذیرند  

معدن   قرآنو حقی که یارانش تنها وانمانند. آری  
ناب آن سرچشمه ه و گوهر  و دریاهای ایمان  ا 

و  زیربنا  عدالت  آبگیرهای  و  بوستانها  دانش 
ساختار اسالم و وادیها و دشت های گسترده حق 

آن دریا است که هرچه از آبش ببرند    قرآن  .است
آن  هرچه  که  است  ساری  چشمه  نگیرد،  پایان 
خیل   که  است  آبشخوری  نخشکد،  فرو  برگیرند 
واردان بر آن از آن نکاهند، منزلگاهی است که  
مسافران راه آن را گم نکنند، نشانه هایی است  
که رهروان با دیدن آنها گمراه نشوند، جای جای 
راهش به سرعت گیرهایی مجهز باشد، زالل گوارا 
ژرف  های  قلب  برای  خرم  بهاران  عالمان،  برای 
اندیش و برای حرکت صالحان راهی روشن مقرر  
نباشد،   همراه  ظلمتی  هیچ  با  که  است  داشته 

ی است که دست آویزش اطمینان بخش  ریسمان
تسخیرناپذیر  بلندایش  که  است  دژی  و  است 

آن را که پذیرای والیتش شود مایه عزت    .است
است و هر که را که در نظامش پای گذارد رمز 
امنیت، و تمامی کسانی را که به پیشوایش گیرند  
عین هدایت و هر کس را که راه و رسم خویش 
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ست، برای کسی که با بدو واگذارد عذری موجه ا

منطق آن سخن گوید برهان و برای کسی که با  
تکیه بر آن درگیر شود شاهد و برای کسی که 
بدان احتجاج ورزد موجب پیروزی است. هر که  

ش بر دوش قرآنرا به دوش کشد    قرآنبار معارف  
را به کار گیرد مرکوبی    قرآنمی کشد و هر که  

جوید نشان و  راهوارش باشد و هر که را بدان راه  
هر آن کسی را که در پناهش درآید سپر است.  

را    قرآن گران  روایت  دانش،  را  اندوزان  دانش 
علی)ع(،  است)امام  راحکم  داوران  و  حدیث 

 .(296، مترجم محمد دشتی، 1387
-قرآنامام علی بن الحسین )ع( در دعای ختم 

 فرماید: کریم در فرازی از سخنان می
عَلَ " صَلِّ  مِمَّنْ اللَّهُمَّ  اجْعَلْنَا  وَ   ، آلِهِ  وَ  مُحَمَّدٍ  ى 

یَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ ، وَ یَأْوِی مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَى حِرْزِ  
مَعْقِلِهِ ، وَ یَسْکُنُ فِی ظِلِّ جَنَاحِهِ ، وَ یَهْتَدِی بِضَوْءِ  
یَسْتَصْبِحُ   وَ   ، إِسْفَارِهِ  بِتَبَلُّجِ  یَقْتَدِی  وَ   ، صَبَاحِهِ 

 "صْبَاحِهِ ، وَ لَا یَلْتَمِسُ الْهُدَی فِی غَیْرِهِبِمِ
خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و ما  ترجمه:  

 قرآنرا از کسانی قرار ده که به ریسمان محکم  
می لغزش  چنگ  محل  که  متشابهات  از  و  زنند 

مأوی  محکمش  آیات  پناه  در  است،  عقول 
آرامش  می  رحمتش  بال  و  پر  سایۀ  در  و  گیرند 
راه می یمی  نور صبحگاهش  به  و  به  ابند  و  یابند 

آشکار شدن  درخشندگی سپیده  که موجب  اش 
می  اقتدا  است  چراغ حق  چراغش،  از  و  کنند 

جویند )امام  افروزند و از غیر آن هدایت نمیمی 
انصاریان، 1391سجاد)ع(،   حسین  مترجم   ،

157 .) 

های و کتب متعددی انجام در این راستا پژوهش
اعجاز علمی   "توان به :  ه آنها میشده که از جمل

اصفهانی،    "قرآن رضایی  نمونه"از  از   "تفسیر 
همکاران،   و  شیرازی  آینده  "مکارم  و  گذشته 

بی  "جهان عبدالکریم  اشاره  از  و...  شیرازی  آزار 
 کرد.

 . سواالت پژوهش 1-1
در   بشری  دانش  جایگاه  و  کریم، قرآناهمیت 

 چگونه است؟ 
 
 ی دانش بشری  رهکریم درباقرآن. دیدگاه 2

در   متعال  تعقل،  قرآنخداوند  و  تفکر  به  کریم 
سوره  در  که  گونه  آن  نموده،  بسیاری  تأکید 

وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ    "فرماید:  مبارکه اسراء می 
عِلْمٌ نداری، ترجمه:    "بِهِ  آگاهی  آن  به  آنچه  از 

-ها و بشریت سفارش میو به انسان  پیروی مکن. 
ها و زمین  خلقت حیوانات و آسمانکند، که به  

 بنگرید تا به عظمت خداوند متعال پی ببرید.  
کریم بدترین جنبدنگان روی زمین  قرآناز منظر  

-نزد خداوند متعال کسانی هستند که تعقل نمی
کنند همانگونه که خداوند متعال در سوره مبارکه  

دَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْ"فرمایند:  می  22انفال آیه  
  "الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَ

ترجمه: بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و  
 .کننداللی هستند که اندیشه نمی

می  کسانی  را  دوزخ  اهل  مطابق  همچنین  داند 
اند همان عقلی که امام موسی  عقل رفتار نکرده 
می )ع(  عَلَی    "فرمایند:  کاظم  لِلّهِ  النّاسِ  إنَّ 

حُجَّتَینِ: حُجَّهً ظاهِرَهَ وَ حُجَّهً باطِنَهً، فَاَمَّا الظّاهِرَهُ  
 "فَالرُّسُلُ وَ ااَلنبیاءُ وَ ااَلئِمَّهُ، وَ اَمَّا الباطِنَهُ فَالعُقُولُ؛ 

ی طبق روایت فوق امام )ع( عقل را را به منزله
-حجت باطنی انسان و پیامبر درونی معرفی می

فرماید: خداوند  ث شریف میکند و در این حدی
و  بر مردم دو حجت دارد؛ حجت آشکار  متعال 
ظاهری و حجت نهان و باطنی، که انبیاء و ائمه  
اطهار )ع( حجت آشکارند و عقول مردم حجت  

(. دانش بشری   61،  1ق، ج  1388باطنی)کلینی،  
منظر   میقرآناز  توجه  مورد  و  مهم  باشد  کریم 

و اساسی را بیشتر  کریم گر چه قوانینی کلی  قرآن
کریم  قرآنمدنظر قرار داده ولی از ال به الی آیات  

اشاراتی هم به مسئله دانش بشری داشته است.  
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درباره  قرآن کتابی  نه  است  هدایت  کتاب  کریم 

نکته به همین جهت اگر گاهی به یک  ی  علوم. 
می داشتن علمی  وا  و  دادن  نشان  برای  پردازد 

از این رو است   ها به تفکر در جهان استانسان
که این نکات علمی را به صورت کوتاه و در حد  

 کند. اشاره مطرح می
 
 کریمقرآن . دانش بشری در 3

کریم به صورتی زیبا و لطیف اشاره به این قرآن
ی دانش و نکته دارد، که دو دسته آیات درباره

-جهل انسان وجود دارد یک دسته آیاتی که می
سرمایه همراه  به  بشر  آفریده هگوید  علمی  ای 

شده است. و دسته دیگر آیات، بشر را در حال  
داند که به تدریج در طول  آفریده شدن جاهل می

کند  عمر خود از جهل به سوی علم حرکت می 
های ها و معارفمضمون دسته اول علوم و دانش

شناسی،  الهی و اصول ارزشی خداشناسی، معارف
درباره دوم  دسته  و  است  فضائل  ی شناخت 

است  دانش و...  ریاضی  تجربی،  علوم  هایی چون 
کاوش محصول  روح  که  مهمان  و  بشری  های 

(.  153- 155،  1379آدمی است )جوادی آملی،  
های بشری که در ذیل به چندین مورد از دانش

 کریم اشاره خواهیم کرد:قرآناز منظر 
 . تزیین آسمان با ستارگان 1
الدُّنْیَا  " السَّمَاء  زَیَّنَّا  الْکَوَاکِبِإِنَّا  )سوره   "بِزِینَۀٍ 

 (.  6مبارکه صافات، آیه 

ترجمه: در حقیقت، ما آسمان نزدیک را با زیور 
 سیّارات آراستیم. 

 نکتۀ علمی 
می  فوق  آیه  در  متعال  »آسمان خدای  فرماید: 

پایین را با کواکب تزیین کردیم«، در حالی که 
دانشمندان ای که در آن زمان بر افکار و  فرضیه 

می  بود  )آسمان  حاکم  باال  آسمان  فقط  گفت 
هشتم طبق فرضیه بطلمیوس( آسمان ستارگان  

دانیم، بطالن این ولی چنان که می   .ثوابت است

از فرضیۀ   قرآنفرضیه اثبات شده و عدم پیروی  
ای از  نادرست مشهور آن زمان، خود معجزه زنده 

و   شیرازی  )مکارم  است  آسمانی  کتاب  این 
دیگر   .(17-19،  1391ران،  همکا جالب  نکته 

اینکه از نظر علم امروز مسلم است که چشمک  
زدن زیبای ستارگان به خاطر قشر هوایی است 
که اطراف زمین را فرا گرفته و آنها را به این کار 

دارد و این با تعبیر »السماء الدنیا«؛ )آسمان وا می
جو   بیرون  در  اما  است،  مناسب  بسیار  پایین( 

را  زمین زنی  چشمک  زیبای  حالت  ستارگان   ،
 .ندارند

 
 ا جایگاه و مسیر مشخص ستارگان 2

تَعْلَمُونَ " لَّوْ  لَقَسَمٌ  وَإِنَّهُ  النُّجُومِ  بِمَوَاقِعِ  أُقْسِمُ  فَلَا 
 (؛  76و  75)سوره مبارکه واقعه، "عَظِیمٌ

کنم!  ترجمه: و به جایگاه ستارگان، سوگند یاد مى 
ى است، اگر )بر فرض(  و مسلماً، آن سوگند بزرگ 

 بدانید. 
 نکتۀ علمی 

ستارگان   که  است  شده  روشن  ما  برای  امروزه 
آسمان هر کدام جایگاه مشخصی دارد و مســیر 
و مدار آنها که طبق قانون جاذبه و دافعه تعیین 

شود، بسیار دقیق و حساب شده است. سرعت  می 
انجام   معینی  برنامه  با  آنها  از  کدام  هر  سیر 

ین مسأله گرچه در کرات دور دست پذیرد. ا می 
منظومه   در  اما  نیست،  محاسبه  قابل  دقیقاً 
را  ما  به  نزدیک  ستارگان  خانواده  که  شمسی 

دهد، دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و  تشکیل می 
نظام مدارات آنها به قدری دقیق و حساب شده  

 .دارداست که انسان را به شگفتی وا می

توج نکته  این  به  که  طبق  هنگامی  که  کنیم  ه 
گواهی دانشمندان تنها در کهکشان ما حدود یک  
جهان،  در  و  دارد  وجود  ستاره  میلیون  هزار 

کدام  کهکشان هر  که  است  موجود  زیادی  های 
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  قرآنمسیر خاصی دارد، به اهمیت این سوگند  

 .بریمبیشتر پی می 

این هم معتقدند  فلکی  دانشمندان  چنین 
م از  بیش  آنها  تعداد  که  عدد  ستارگان  یلیاردها 

مسلح است، فقط قسمتی از آنها را با چشم غیر 
با می  جز  را  بیشتری  بسیار  قسمت  و  دید  توان 

توان دید. حتی قسمتی از آنها با  ها نمیتلسکوب
دیده  هم  با  تلسکوب  فقط  بلکه  نیست،  شدنی 
برداری کرد توان از آنها عکسوسائل خاصی می

اینها در مدار مخصوص خود شنا و  و همه  ورند 
هیچ احتمال نیز وجود ندارد که یکی از آنها در 
حوزۀ جاذبه ستاره دیگری قرار گیرد یا با ستاره  
تصادفی   چنین  واقع،  در  کند.  تصادف  دیگری 
کشتی   یک  کنیم  فرض  که  است  این  همانند 

پیما در دریای مدیترانه با کشتی دیگری اقیانوس
در اقیانوس کبیر تصادف کند، در حالی که هر 

در  د واحدی  سرعت  با  و  یکسو  به  کشتی  و 
حرکتند. چنین احتمالی اگر محال نباشد، الاقل 
از   علمی  اکتشافات  این  به  توجه  با  است.  بعید 
وضع ستارگان اهمیت سوگند باال بیشتر روشن  

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ  "افزاید رو، آیه بعد می گردد؛ از اینمی 
 (؛76واقعه، آیه   )سوره مبارکه "لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ

ترجمه: »و مسلماً، آن سوگند بزرگى است، اگر  
 )بر فرض( بدانید!.  

دهد که علم و دانش این آیه به خوبی گواهی می 
کامل   طور  به  را  حقیقت  این  زمان  آن  در  بشر 
درك نکرده بود و این خود که در عصری که شاید  

عده  میهنوز  میخ ای  ستارگان  های پنداشتند 
کوبیده  نقره  آسمان  سقف  بر  که  هستند  ای 
رود. به شمار می   قرآناند، یک اعجاز علمی  شده 

یک چنین بیانی، آن هم در محیطی که به حق  
یک  از  است  محال  بود،  نادانی  و  جهل  محیط 
و  شیرازی  )مکارم  شود  صادر  عادی  انسان 

 .( 265، 23، ج 1391همکاران، 
 

 ا حرکت دورانی و جریانی خورشید3

وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ  "
قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ  الْعَلِیمِ وَالْقَمَرَ 
الْقَمَرَ  تُدْرِكَ  أَن  لَهَا  یَنبَغِی  الشَّمْسُ  لَا  الْقَدِیمِ 

فَلَکٍ فِی  النَّهَارِوَکُلٌّ  سَابِقُ  یَسْبَحُونَوَلَااللَّیْلُ   " 
 (؛ 40ـ38)سوره مبارکه یس، آیه 

ترجمه: و خورشید که تا قرارگاهش روان است؛ 
اندازه ناپذیر داناست.  گیرى )خداى( شکستاین 

که  هایى قرار دادیم، تا اینو ماه را برایش منزلگاه 
[ چون شاخک دیرینه ]قوسى شکلِ زرد رنگهم

ماه    برگردد، نه خورشید برایش سزاوار است که
را دریابد، و نه شب بر روز پیشى گیرنده است؛  

 در حالى که هریک در مدارى شناورند. 
 نکتۀ علمی 

هیأت  فرضیه  شد،  نازل  آیات  این  که  روز  آن 
بطلمیوس با قدرت هر چه تمام بر محافل علمی 
به   آسمانی  اجرام  فرضیه،  این  طبق  بود.  حاکم 
خودی خود گردشی نداشتند، بلکه در دل افالك 

اجسامی بلورین و همچون طبقات پوست پیاز    که
و   بودند  میخکوب شده  بودند،  متراکم  هم  روی 

این، برحرکت آنها تابع حرکت افالکشان بود؛ بنا 
مفهومی   خورشید  بودن  شناور  نه  روز  آن  در 
داشت و نه حرکت طولی و جریانی آن، اما بعد از 

پایه ریختن  پرتو  فرو  در  بطلمیوس  فرضیۀ  های 
رون اخیر و آزاد شدن اجرام آسمانی کشفیات ق

از قید و بند افالك بلورین، این نظریه قوت گرفت 
و   ثابت  شمسی  منظومه  مرکز  در  خورشید  که 

وار  حرکت است و تمام منظومه شمسی پروانهبی 
می  آن  گرد  مفهوم  به  باز  اینجا  در  چرخند. 

تعبیرات آیات فوق که حرکت طولی و دورانی را  
م اینکه ی به خورشید نسبت  تا  نبود  داد، روشن 

و   داد  ادامـه  خود  پیشرفت  به  علـم  باز 
شد  حرکت ثابت  خـورشید  برای  هایی 
 :هایی از قبیلحرکت

 ـ حرکت وضعی آن به دور خودش؛1
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به  2 منظومه شمسی  ـ حرکت طولی آن همراه 

 سوی نقطه مشخصی از آسمان؛

ـ حرکت دورانی آن همراه مجموعه کهکشانی  3
 .است که جزیی از آن

 قرآن و بدین ترتیب، یک معجزه دیگر علمی برای  
 .به اثبات رسید

تر شدن این مسأله، قسمتی از بحثی  برای روشن
ها پیرامون حرکت المعارفرا که در یکی از دایرۀ

خورشید   .آوریمخورشید آمده است، در اینجا می
و حرکت   یومی  )حرکت  ظاهری  دارای حرکات 

اس واقعی  حرکات  و  در سالیانه(  خورشید  ت. 
آسمان   کره  ظاهری  حرکت  و  یومی  حرکت 
طلوع  مشرق  از  ما  نیمکره  در  دارد.  شرکت 

محل  می  النهار  نصف  از  جنوب  طرف  در  کند، 
نماید. عبور آن از  گذرد و در مغرب غروب میمی 

سازد.  نصف النهار )ظهر حقیقی( را مشخص می 
سالیانه  )ظاهری(  حرکت  دور خورشید،  به  ای 

د که هر روز آن را نزدیک یک درجه  زمین نیز دار
برد. در این حرکت، از مغرب به طرف مشرق می 

از مقابل برجخورشید سالی یک گذرد.  ها می بار 
واقع   البروج  دائرۀ  صفحه  در  حرکت  این  مدار 
است. این حرکت در تاریخ نجوم اهمیت فراوان 
کلی   میل  و  انقالب  و  اعتدالین  است،  داشته 

  .شمسی مبتنی بر آن استمربوط به آن، و سال  
دورانی  حرکت  ظاهری  حرکات  این،  بر  عالوه 
یک  حدود  سرعت  با  را  خورشید  کهکشان، 
میلیون و یکصد و سی هزار کیلومتر در ساعت  

می فضا  ثابت  در  کهکشان  داخل  در  اما  گرداند، 
نیست بلکه با سرعتی قریب هفتاد و دو هزار و 
صورت  جانب  به  ساعت!  در  کیلومتر  چهارصد 

این حرکت لکی حرکت میف از  ما  اینکه  و  کند 
خبریم، به سبب دوری سریع خورشید در فضا بی 

اجرام فلکی است که مأخذ تشخیص این حرکت 
وضعی   حرکت  دوره  هست.  نیز  خاص  وضعی 
خورشید در استوای آن حدود بیست و پنج شبانه  

،  1391باشد )مکارم شیرازی و همکاران،  روز می
 .(388،  18ج

 بررسی 

های خورشید با آیات مورد باره انطباق حرکت در
 :بحث، تذکر چند نکته الزم است

نکته اول ـ سه احتمال در کلمه »مستقر« وجود 
زمان.  اسم  و  مکان  اسم  میمی  مصدر  دارد؛ 

در هم الم  معنای  در  احتمال  چند  چنین 
»لمستقر« وجود دارد؛ به معنی »الی«، »فی« و  

کلمه »جریان«  چنین در مورد  به معنی غایت. هم
چهار احتمال وجود دارد؛ حرکت انتقالی طولی،  
حرکت   و  زمانی  حیات  ادامه  وضعی،  حرکت 

 .درونی خورشید

احتمال در    36با ترکیب این احتماالت با یکدیگر  
معنای آیه متصور است که ممکن است همه این  

 .احتماالت مراد آیه باشد 

جریان  که  دارد  وجود  هم  احتمال  این  پس 
)حرکت( دیگری هم برای خورشید وجود داشته 
باشد که هنوز کشف نشده باشد و آن هم مراد  

توان به طور قطعی گفت که  رو، نمیباشد؛ از این
و دیگر  احتماالت است  این  از  آیه یکی  مقصود 
نفی   را  نشده  کشف  یا  شده  شناخته  احتماالت 

سوره یس، همان    40ـ37کرد. البته ظاهر آیات  
دورانی خورشید در یک مدار ثابت معنای حرکت  

تأیید  آیه  ذیل  در  »یسبحون«  واژه  با  که  است 
 .شودمی 

نکته دوم ـ حرکت انتقالی خورشید به طرف یک 
می  را  نامعلوم  »لمستقر«  مکان  کلمه  از  توان 

ستاره وگا یا...(  استفاده کرد، اما تعیین این مکان ) 
آیه   بر  آن  تحمیل  نظر    قرآنیا  به  صحیح 

مکان   رسد؛نمی این  قطعی  تعیین  که  چرا 
های حدسی  توان مکانمشخص نیست؛ لذا نمی 

 .نسبت داد قرآنرا به 

صریح   اشارات  ـ  سوم  حرکت    قرآننکته  به 
خورشید ـ هر کدام از معانی حرکت و جریان را  
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و نوعی    قرآنکه در نظر بگیریمـ  از مطالب علمی  

کریم در زمانی سخن    قرآنرازگویی است؛ چون  
ر )فلک( خورشید و جریان و حرکت واقعی  از مدا

آن گفته که هیأت بطلمیوسی فقط همین حرکت  
می  رسمیت  به  را  مطلب،  کاذب  این  و  شناخت 

علمی   پیامبر    قرآنعظمت  یعنی  آن،  آورنده  و 
 .دهداکرم)ص( را نشان می 

اشارات   این  آیا  اینکه  مورد  در  ـ  چهارم  نکته 
کند یا  می   اعجاز علمـی آن را اثبات  قرآنعلـمی  

توان تفصیل قایل شد؛ بدین معنی که  خیر، می 
ها قبالً توسط کتاب بگوییم بخشی از این حرکت

و بر    قرآنمقدس گزارش نشده بود، بلکه توسط  
پس   است،  شده  بیان  بطلمیوسی  هیأت  خالف 

است. آنچه کتاب مقدس از آن    قرآناعجاز علمی  
جمله همان  داده،  می خبر  که  است  و  ای  گوید: 

میدان » در  دویدن  از  پهلوان  مثل  خورشید« 
،  5، ج 1379کند« )حضرت داوود)ع(،  شادی می

دورانی 19 انتقالی  حرکت  فقط  جمله  این  از   .)
می  استفاده  در خورشید  پهلوانان  چون  شود؛ 

 .دوندمیادین به طرف جلو و به صورت دورانی می 

های دیگر مثل حرکت انتقالی طولی،  اما حرکت
حرکت وضعی،  دورانی   حرکت  حرکت  و  زمانی 

است که اعجاز علمی    قرآنخورشید از ابتکارات  
/  1،  1380کند )رضایی اصفهانی،  آن را ثابت می 

169). 
  

 ا حرکت زمین4

مَرَّ " تَمُرُّ  وَهِیَ  جَامِدَۀً  تَحْسَبُهَا  الْجِبَالَ  وَتَرَى 
بِیرٌ  السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْءٍ إِنَّهُ خَ

 (؛ 88)سوره مبارکه نمل، آیه  "بِمَا تَفْعَلُونَ

بینی و آنها را ساکن و جامد  ها را می ترجمه:کوه
پنداری، در حالی که مانند ابر در حرکتند. این می 

صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را  
متقن آفریده است. او از کارهایی که شما انجام  

 .دهید، آگاه استمی 

 ی نکتۀ علم

و    قرآن معاد  و  مبدأ  مسأله  به  آیه  این  در 
های قدرت و عظمت خداوند در عالم هستی  نشانه 
 .چنین حوادث رستاخیز پرداخته استو هم

بسیاری از مفسران معتقدند این آیه به حوادث  
دانیم در آستانه رستاخیز اشاره دارد؛ چرا که می 
دیگر،   جهان  آغاز  و  جهان  این  ها، زلزلهپایان 

دگرگونی  و  میانفجارها  واقع  عظیم  و های  شود 
می کوه  متالشی  هم  از  در ها  نکته  این  گردند. 

سوره از  آخر  بسیاری  آمده   قرآن های  صریحاً 
است. قرار گرفتن این آیه در میان آیات رستاخیز، 
دلیل و گواه این تفسیر است، ولی قراین فراوانی 

دیگری  تفسیر  که  دارد  وجود  آیه  تأیید   در  را 
کند و آن اینکه آیه فوق از قبیل آیات توحید می 

های عظمت خداوند در همین دنیاست و  و نشانه
به حرکت کره زمین که برای ما محسوس نیست،  

کند. در توضیح این تفسیر، مطالب زیر اشاره می 
 :جالب توجه است

می  .1 می آیه  گمان  کوه گوید:  و  کنی  جامد  ها 
که   حالی  در  حرکتند.  ساکنند،  در  ابر  همچون 

رستاخیز   آغاز  با حوادث  تعبیر  این  است  معلوم 
قدری  به  حوادث  این  که  چرا  نیست؛  سازگار 

تعبیر   به  که  است  آنها    قرآنآشکار  مشاهده  از 
فراموش   را  خود  شیرخوار  کودکان  مادران 

باردار سقط جنین می می  نمایند و  کنند و زنان 
حالی   مردم از شدت وحشت همچون مستانند، در

 .که مست نیستند 

حرکات  2 متناسب  ابرها  حرکت  به  تشبیه   .
نه   صداست  و  سر  بدون  و  نرم  و  یکنواخت 

رعد  صدای  که  عظیمی  آسایش، انفجارهای 
 .کند ها را کر میگوش

ها دهد، در عین اینکه کوه . تعبیر باال نشان می3
ظاهراً ساکنند، در واقع، در همان حال به سرعت  

ی آیه دو حالت از یک شیء  کنند؛ یعنحرکت می 
 .کندرا در آن واحد بیان می 
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. تعبیر به اتقان که به معنی منظم ساختن و 4

محکم نمودن است نیز تناسب با زمان برقراری 
فرو  نظام  این  که  زمانی  نه  دارد،  جهان  نظام 

 .گرددریزد و متالشی و ویران میمی 

وصاً با توجه  مخص )إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ( . جمله5
نشان   است،  مضارع  فعل  »تفعلون«  اینکه  به 

که  می  چرا  دنیاست؛  این  به  مربوط  که  دهد 
از اعمالی که شما در حال و آینده می  او  گوید: 

می به  انجام  مربوط  اگر  لذا  است؛  خبر  با  دهید 
می  بود،  این جهان  »ما  پایان  گفته شود  بایست 

ع این فعلتـم« )کاری که انجام دادید(. از مجمو
شود که این آیه قراین دقیقاً چنین استفاده می 

 .کندیکی دیگر از عجایب آفرینش را بیان می 

گیریم، این است که  ای که از تفسیر آیه مینتیجه 
کوه  می این  ساکن  را  آنها  ما  که  با  ها  پنداریم، 

کوه  حرکت  مسلّماً  حرکتند.  در  زیاد  ها سرعت 
ا متصل  های دیگر که به آنهبدون حرکت زمین

آیه  معنی  ترتیب  این  به  و  ندارد  معنی  است، 
می  حرکت  چنین  سرعت  با  زمین  که  شود 

محاسبات می  طبق  ابرها.  حرکت  همچون  کند، 
به   زمین  حرکت  سیر  سرعت  امروز  دانشمندان 

به   نزدیک  خود  دقیقه   30دور  هر  در  کیلومتر 
است و سرعت سیر آن در حرکت انتقالی به دور  

 .تر استآفتاب از این هم بیش

قرار داده، کوه   قرآناینکه چرا   را مرکز بحث  ها 
ها از نظر سنگینی  شاید بدین جهت است که کوه 

اند و برای تشریح  المثلو وزن و پا بر جایی ضرب
قدرت خداوند نمونه خوبی هستند؛ زیرا آنجا که 

خدا کوه  فرمان  به  سنگینی  و  عظمت  این  با  ها 
بر هر چیز    )همراه زمین( حرکت کنند، قدرت او

ثبوت می  از به  نظر  آیه مورد  به هر حال،  رسد. 
علمی   می  قرآنمعجزات  زیرا  دانیم است؛ 

را  زمین  کره  حرکت  که  دانشمندانی  نخستین 
کشف کردند، گالیله ایتالیایی و کپرنیک لهستانی  

اوائل قرن    16بودند که در اواخر قرن   م.    17و 

لیسا  این عقیده را برمال کردند، هر چند ارباب ک
فشار   تحت  کرده،  محکوم  را  آنها  شدت  به 

این حال می با  که  گذاشتند.  مجید   قرآنبینیم 
هزار سال قبل از آن دو، پرده از روی  حدود یک

این حقیقت برداشت و حرکت زمین را به صورت 
ساخت   مطرح  توحید  نشانه  یک  عنوان  به  فوق 

 .(563/15،  1380)رضایی اصفهانی، 

 بررسی 

مین چند نکته الزم است که  در مورد حرکت ز
 .بیان شود

توان نتیجه گرفت که  نکته اول ـ به طور کلی می 
پذیرش   مورد  اجمااًل  زمین  کریم    قرآنحرکت 

حرکت  به  آیات  این  چند  هر  است؛  های بوده 
اشاره می  تنها یک حرکت  متفاوت زمین  کند و 

 .خاص را در نظر ندارد

ن به و اشارات علمی آ  قرآننکته دوم ـ تعبیرات  
حرکت زمین، بر خالف هیأت بطلمیوسی حاکم  

است؛ چرا که در    قرآنبر فضای علمی زمان نزول  
هیأت بطلمیوسی زمین را ساکن و مرکز جهان 

سخن از حرکت آن گفته    قرآندانستند، اما  می 
از مطالب علمی حق و صادق  این یکی  است و 

قرن بعد از نزول آن توسط    9بود که حدود    قرآن
نیک به اثبات رسید و این گونه عظمت  امثال کپر

 .کندو پیامبر)ص( را اثبات می قرآن

از حرکت زمین، هر   قرآننکته سوم ـ خبر دادن 
رساند، اعجاز علمی  را می  قرآنچند که عظمت  

نمی  قرآن شمار  مثل به  افرادی  که  چرا  رود؛ 
استرخوس  ارشمیدس،  فلوته خوس،  فیثاغورث، 

آسوسی قبل از بطلمیوس ساموسی و کلیانتوس  
از   قبل  پس  بودند.  شده  زمین  حرکت  به  قایل 
اسالم دو دیدگاه در محافل علمی جهان در مورد  

دید که  است  بوده  زمین  سکون  و  گاه  حرکت 
حاکم و مشهور همان سکون زمین یعنی نظریه  

دید و  بود  حرکت  بطلمیوس  همان  مغلوب  گاه 
 .زمین بود
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علمی   است  قرآناعجاز  ثابت   قرآنکه    وقتی 

ای را ابراز کند و کسی نتواند مثل و مانند  نظریه
آن را به صورت عادی بیاورد، در حالی که نظریۀ  

آورده شده بود، ولی    قرآنحرکت زمین قبل از  
به   ضرری  مطلب  این  چند  هر  نبود؛  مشهور 

در عصری که   قرآنزند چرا که  نمی  قرآنعظمت  
زمین   سکون  نظریه  مقهور  دانشمندان  مشهور 
بطلمیوس بودند، شجاعانه و با صراحت بر خالف 
آن سخن گفت و مطالب علمی حق و صادقی را  

قرن که  کرد  عرضه  جهان  صورت به  به  بعد  ها 
،  1380قطعی به اثبات رسید )رضایی اصفهانی،  

185/1 .) 

 . قانون جاذبه5 

ثُمَّ " تَرَوْنَهَا  عَمَدٍ  بِغَیْرِ  السَّمَاوَاتِ  رَفَعَ  الَّذِی  اللّهُ 
کُلٌّ  ا وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  الْعَرْشِ  عَلَى  سْتَوی 

اآلیَاتِ  یُفَصِّلُ  األَمْرَ  یُدَبِّرُ  مُّسَمًّى  أَلجَلٍ  یَجْرِی 
)سوره مبارکه رعد، آیه  "لَعَلَّکُم بِلِقَاء رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ

 (؛ 2

آسمان که  است  بدون ترجمه: خدا کسى  را،  ها 
را بستون  آنها  برافراشت؛ سپس  هایى که  بینید، 

دارى( تسلّط یافت؛ و خورشید و  بر تخت )جهان
معیّنى   سرآمد  تا  کدام  هر  ساخت  رام  را  ماه 

مىروان تدبیر  را  کارها  )و  اند.  آیات  کند؛ 
دهد؛ تا شاید شما به  هاى خود( را شرح مى نشانه 

 مالقات پروردگارتان یقین پیدا کنید. 
 نکته علمی 

ثی که در تفسیر آن وارد  این آیه با توجه به حدی
علمی   حقیقت  یک  روی  از  پرده  است،  شده 
برداشته که در زمان نزول آیات بر کسی آشکار  

می  گمان  زمان  آن  در  که  چرا  کردند نبود؛ 
همانند آسمان تو  در  تو  کراتی  صورت  به  ها 

طبقات پیاز روی هم قرار دارند و چنین کراتی 
بلکه هر  ستون نیست،  طبعاً هیچ کدام معلّق و بی

کدام بر دیگری تکیه دارد، ولی حدود هزار سال 
بعد از نزول این آیات، علم و دانش بشر به اینجا 

موهوم   کلی  به  پیازی،  پوست  افالك  که  رسید 
کرات  که  است  این  دارد،  واقعیت  آنچه  و  است 
آسمان هر کدام در مدار و جایگاه خود معلّق و 

بی  تکیه ثابتند  باشند  آنکه  داشته  تنها  گاهی  و 
می  ثابت  خود  جای  در  را  آنها  که  دارد،  چیزی 

تعادل قوۀ جاذبه و دافعه است که یکی با جرم  
این کرات ارتباط دارد و دیگری به حرکت آنها.  
به صورت یک ستون  این تعادل جاذبه و دافعه 
نامریی، کرات آسمان را در جای خود نگه داشته  

 .است

زمینه    در این  7حدیثی که از امیر مؤمنان علی
این حدیث  طبق  است.  جالب  بسیار  نقل شده، 
امام فرمود: »هذه النجوم التی فی السماء مدائن  
مثل المدائن التی فی االرض مربوطۀ کل مدینۀ  
الی عمود من نور؛ این ستارگانی که در آسمانند،  
شهرهایی هستند همچون شهرهای روی زمین 

ه  ای با ستار که هر شهری با شهر دیگر )هر ستاره 
دیگر( با ستونـــی از نور مربوط است« )مجلسی، 

 .(91،  55ق، ج 1403

تر و رساتر از ستون نامریی یا  آیا تعبیری روشن
ذکر  برای  روز  آن  ادبیات  افق  در  نور  از  ستونی 
پیدا   دافعه  نیروی  با  آن  تعادل  و  جاذبه  امواج 

فرماید: خداوند بعد از آفرینش شد؟ سپس میمی 
تون که نشانه بارز عظمت و سهای بیاین آسمان
بی  یافت؛ قدرت  استیال  عرش  بر  اوست،  انتهای 

گرفت   دست  به  را  هستی  عالم  حکومت  یعنی 
ج نمونه،  تفسیر  شیرازی،  (.  111،  10)مکارم 

آیههم ذیل  نمونه  تفسیر  در  سوره    10  چنین 
 :لقمان در باره نیروی جاذبه چنین آمده است

به معنی   )بر وزن قمر( جمع عمود  ستون  عمد 
است و مقید ساختن آن به »ترونها« دلیل بر این  

مفهوم  است که آسمان ستون  ندارد.  های مریی 
هایی دارد، اما غیر این سخن آن است که ستون

قابل رؤیت نیست. تعبیری که دراین آیه به کار 
رفته است، اشاره لطیفی است به قانون جاذبه و 
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اما   نیرومند  بسیار  ستونی  همچون  که  دافعه 
نامرئی، کرات آسمانی را در جای خود نگه داشته  

 .است

در حدیثى که حسین بن خالد از امام على بن  
الرضا تصریح   7موسى  معنى  این  به  کرده،  نقل 

شده است. ایشان فرمودند: »سبحان اللَّه، الیس 
بلى، فقال: ثم   تَرَوْنَها؟ قلت  بِغَیْرِ عَمَدٍ  اللَّه یقول 

مه( منزه است خدا،  عمد و لکن ال ترونها؛ )ترج
نمى خداوند  را  آیا  آن  که  ستونى  بدون  فرماید 

گوید: عرض کردم: آرى، مشاهده کنید؟ راوى مى
ستون پس  را  فرمود:  آن  شما  ولى  هست  هایى 

 .(125، 2، ج 1363بینید«  )قمی،نمى

 

 گیری نتیجه
-باتوجه به پژوهش انجام شده به این نتیجه می

کریم از مباحث  قرآنرسیم، دانش بشری از منظر  
باشد، که بشریت بخصوص  مهم و مورد توجه می 

و  مختلف  قرون  طول  در  مسلمان  دانشمندان 
کریم به خیلی از قرآنسالیان متمادی از برکت  

چه  دانش اگر  است.  یافته  دست  کریم  قرآنها 
کتاب هدایت بشر است اما در ال به الی آیات آن  

گذرا   چند  هر  بشری  دانش  به  داشته اشاراتی 
است. بدیهی است با پیشرفت علوم، هر روز ابعاد  

ای از اعجاز این کتاب آسمانی بر بشر روشن  تازه
قبل   مباحث  تکمیل  موجب  که  شد  خواهد 

 .شودمی 
 منابع 

 کریمقرآن .1
 اندیشه، اول. «، مترجم محمد دشتی، مشهد: عروج البالغهنهج(: »1387امام علی )ع(، ) .2
 «، مترجم حسین انصاریان،  سجادیه صحیفه(: »1391امام سجاد )ع(، ) .3
 «، جلد چهاردهم، قم: اسرا، اول.قرآنصورت و سیرت انسان در (: »1379جوادی آملی، عبداهلل، ) .4
 «، تهران: انجمن کلیمیان تهران، اول. کتاب مقدس، کتاب مزامیر(: » 1379حضرت داوود )ع(، )  .5
 «، رشت: کتاب مبین، اول. قرآن پژوهشی در اعجاز علمی (: » 1380ی، محمد علی، )رضایی اصفهان .6

 «، قم: دارلکتاب، اول.تفسیر قمی(: »1363قمی، علی بن ابراهیم، ) .7
 : دارالکتب االسالمیه، سی و پنجم.«، تهران  تفسیر نمونه» (: 1391مکارم شیرازی، ناصر و همکاران ) .8
 «، قم: صدرا، اول.رده گفتا(: »1368مطهری، مرتضی، ) .9

 «، بیروت: دارالکتب اسالمیه، اول. اصول کافیق(: »  1388کلینی، محمد بن یعقوب، ) .10
 «، بیروت: موسسه الوفا، اول. بحاراالنوارق(: » 1403مجلسی، محمد باقر، ) .11
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 و آب و هوا و تغییر اقلیم قرآن 

 
   2محبوبه نیکبختو  1زاده هادی اسماعیل

 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان دانشجوی  -1
 ( mahbobehnikbakht@yahoo.com)نویسنده مسئول:  کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه فردوسی -2

 
 چکیده 

شود باد و باران است، نام باد و باران بعنوان کریم متذکر و متوسل به آن میقرآناز جمله آثار طبیعی و مادی که  
کریم با اسامی گوناگون و در حاالت و آثار مختلف مربوطه قرآنبار در آیات متفرق    105عنصر مهم اقلیمی  دو  

تواماً یا جداگانه آورده شده است. باد و باران ارتباط وسیع و عمیق با نواحی گسترده زمین و طبقات باال رونده 
یری هستند. در این راستا نیز یکی از مسائل مهمی  و فتا و تغییر اقلیم دارند و در برگیرنده مناطق و نتایج کث

کریم به خود مشغول کرده است موضوع آب و هوا و تغییرات قرآنکه اندیشمندان مسلمان را از آغاز نزول  
-قرآنکریم از حیث موضوعات وجوه متعدد دارد وجوه آن به دلیل عظمت  قرآنکریم است. زیرا  قرآناقلیمی در  

ی از زمان، جنبه جدیدی از موضوعات های اهل تدبر و بصیرت در هر برههبرای انسان  گی آنکریم و گسترده
-قرآن کریم و برخی از وجوه اعجاز علمی  قرآنتردید هر چه زمان بگذرد عظمت  کند. بی کریم را آشکار میقرآن

یرات اقلیمی شواهد شود. پیرامون موضوع آب و هوا و تغیکریم و سری از اسرار و رازهای نهفته آن آشکار می 
ای به تحلیل هر یک و علل مختلفی وجود دارد که در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اطالعات کتابخانه

ایم، دیدگاه حقایقی ایم. و در انتها به این نتیجه رسیدهکریم را شرح داده قرآن ایم و آنگاه نظر  از آنها پرداخته
ها در ژرفای آن فرو روند به انتهایش  علمی سازگاری بیشتری دارد هر چه انسان  های محکم کریم با واقعیتقرآن

 تر از آن است که بتوان آن را درک نمود. کریم وسیعقرآنی موضوعی و محتوایی  نخواهند رسید زیرا دامنه
 

 کریم، آب و هوا، تغییر اقلیمقرآنواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
کریم متذکر  قرآناز جمله آثار طبیعی و مادی که  

شود باد و باران است، نام باد  و متوسل به آن می
بار در    105و باران بعنوان دو عنصر مهم اقلیمی 

متفرق   و در  قرآنآیات  اسامی گوناگون  با  کریم 
جداگانه   یا  تواماً  مربوطه  مختلف  آثار  و  حاالت 

وسیع و عمیق   آورده شده است. باد و باران ارتباط
با نواحی گسترده زمین و طبقات باال رونده و فضا  
و تغییر اقلیم دارند و در برگیرنده مناطق و نتایج  

هستند.   آیه  قرآنکثیری  در  سوره   91کریم 
أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّۀٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ    "مبارکه اسراء  

از   یباغ  اترجمه: ی  ،"فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِیرًا
 ی ال نخل و انگور از آن تو باشد؛ و نهرها در البه

های گوناگون و حرکات و  چهره... یکن  ی آن جار

پیش می باران  و  باد  از  فراوان  گاهی  آثار  کشد، 
بصورت تمثیل و شبیه، زمانی صریح و مستقیم،  
بعضی اوقات بعنوان نمونه با مقیاس کوچک و ... 

قسم   لباس  در  میباالخره  تأکید  آورد و 
(. ذیالً چند مورد از این آیات  8،  1353)بازرگان:

 آوریم: را شاهد می

 
. در عبرت از تاریخ گذشتگان: سوره مبارکه قمر  1

 20-21آیات 
وَنُذُرِ" النَّاسَ کَأَنَّهُمْ    20  فَکَیْفَ کَانَ عَذَابِی  تَنْزِعُ 

 "أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ
: تنه  ترجمه  همچون  را  مردم  نخل    ی هاکه 

(  دینی پس )بب  20  ! کندی شده از جا برم  کنشهیر
 21من چگونه بود!  یعذاب و انذارها
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. در روانشناسی و روحیات مردم: سوره مبارکه  2
 32-33یونس آیات 

  الضَّلَالُ  إِلَّا  الْحَقِّ  بَعْدَ  فَمَاذَا   الْحَقُّ  رَبُّکُمُ   اللَّهُ  لِکُمُفَذَ"
  فَمَاذَا    الْحَقُّ  رَبُّکُمُ  اللَّهُ  لِکُمُفَذَ  32تُصْرَفُونَ    فَأَنَّى
  حَقَّتْ   لِکَکَذَتُصْرَفُونَ    فَأَنَّى   الضَّلَالُ  إِلَّا  الْحَقِّ  بَعْدَ

  "یُؤْمِنُونَ  لَا  أَنَّهُمْ  فَسَقُوا  الَّذِینَ  عَلَى  رَبِّکَ  کَلِمَتُ
33 

حقّ  ترجمه:   پروردگار  خداوند،  است  شما آن 
حال، بعد از حق،    نیصفات(! با ا  نیهمه ا  ی )دارا

وجود دارد؟! پس چرا )از   یجز گمراه  ی زیچه چ
  ن ی نچنیا،  32  دیشویگردان م  یپرستش او( رو

فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلّم شده که آنها  
نخواهند   مانیهمه لجاجت و گناه(، ا  نی)پس از ا

 .33 آورد

 
 35ه روم آیه . ذکر رحمت الهی: سوره مبارک 3
بِهِ  " کَانُوا  بِمَا  یَتَکَلَّمُ  فَهُوَ  سُلْطَانًا  عَلَیْهِمْ  أَنْزَلْنَا  أَمْ 

 "یُشْرِکُونَ
که    میبر آنان فرستاد  یمحکم  لیما دل  ایآترجمه:  

م سخن  شرکشان  موجّه   دیگوی از  را  آن  )و 
 (؟! شماردی م
 
. آیات قدرت و علم خداوند متعال: سوره مبارکه  4

لقمان آیه    67-68واقعه آیات   و رعد آیه    34و 
13 

مَحْرُومُونَ" نَحْنُ  الَّذِی   67  بَلْ  الْمَاءَ  أَفَرَأَیْتُمُ 
   "68 تَشْرَبُونَ
آیا به آبی که    67  !میمحروم  یبلکه ما بکلّترجمه:  

 68!اید؟نوشید اندیشیده می 
 
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَۀِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا    "

 وَمَا  غَدًا  تَکْسِبُ  مَاذَا  نَفْسٌ  تَدْرِی   وَمَافِی الْأَرْحَامِ  
  "خَبِیرٌ   عَلِیمٌ   اللَّهَ  إِنَّ  تَمُوتُ  أَرْضٍ  بِأَِیّ  نَفْسٌ  تَدْرِی 

 (34)سوره مبارکه لقمان/ 

( نزد خداست و امت یاعت )قهمانا علم س  ترجمه:
او باران را فرو بارد و او آنچه )از نر و ماده و زشت  

ز م  ی ها( که در رحمبایو  است  و   داندی آبستن 
( چه انیکه فردا )از سود و ز   داندیکس نم  چیه

ه  و  کرد  نم  چیخواهد  کدام    داندی کس  به  که 
(،  رودی )و به خاك م  رسدی مرگش فرا م  ن یسرزم
 خدا دانا و آگاه است.  هاکه تن

 
خِیفَتِهِ  " مِنْ  وَالْمَلَائِکَۀُ  بِحَمْدِهِ  الرَّعْدُ  وَیُسَبِّحُ 

وَهُمْ   یَشَاءُ  مَنْ  بِهَا  فَیُصِیبُ  الصَّوَاعِقَ  وَیُرْسِلُ 
الْمِحَالِ شَدِیدُ  وَهُوَ  اللَّهِ  فِی  )سوره    "یُجَادِلُونَ 

 (. 13مبارکه رعد/
( زیو )ن  د؛یوگی و حمد او م  حیو رعد، تسب  ترجمه:

و   فرستد؛یها را مفرشتگان از ترس او! و صاعقه
 ی)در حال  سازد،یهر کس را بخواهد گرفتار آن م

باز هم(    ،یاله  اتیهمه آ  نیکه آنها با مشاهده ا
قدرت او  و  مشغولند!  مجادله  به  خدا   یدرباره 

 دردناك( دارد! ی)و مجازات انتهای ب
 
افکار و اعمال اشخاص5 و بعضی    . تشبیه برای 

و نحل   21آثار طبیعت: سوره مبارکه ابراهیم آیه  
 90آیه 

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِیعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا   "
إِنَّا کُنَّا لَکُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ 

 سَوَاءٌ  لَهَدَیْنَاکُمْ اللَّهُ  هَدَانَا  لَوْ  قَالُوا  ٰ  اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ  
مِنْ  صَ   أَمْ  أَجَزِعْنَا   عَلَیْنَا لَنَا  مَا  بَرْنَا 

 (21)ابراهیم/ "مَحِیصٍ
ق ترجمه:   )در  خدا امتیو  برابر  در  آنها  همه   ،)
م ا  شوند؛ ی ظاهر  ]=    نیدر  ضعفا  هنگام، 

[ به مستکبران )و رهبران گمراه(  روان ناداندنباله 
)اکنون که   ای! آمیشما بود  روانی : »ما پندیگوی م

پ شما    ی رویبخاطر  الهاز  مجازات   یگرفتار 
را    یاز عذاب اله  یسهم  دی( شما حاضرم،یاشده 
بردار  دیریبپذ ما  از  م   د؟«یو  »اگر ندیگویآنها   :

 تیشما را هدا  زیکرده بود، ما ن  تیخدا ما را هدا
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ا  ی! )ولمیکردی م از  گذشته است،( چه    نها یکار 
شک  میکن   ی تابیب چه  ما    ی برا  یتفاوت  ، ییبایو 

 !« ستیما ن ی برا یزیندارد؛ راه گر
 
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى   "
  یَعِظُکُمْ    وَالْبَغْیِ  وَالْمُنْکَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ نْهَى  وَیَ

 (90)سوره مبارکه نحل/ "تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ
به عدل و احسان ترجمه:   به   خداوند  و بخشش 

دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم،  نزدیکان فرمان می
دهد، شاید کند؛ خداوند به شما اندرز می نهی می 

 !متذکّر شوید
 
. نمونه مقیاس کوچک رستاخیز: سوره مبارکه  6

 10فاطر آیه 
  یَصْعَدُ  إِلَیْهِ مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعِزَّۀَ فَلِلَّهِ الْعِزَّۀُ جَمِیعًا  "

یَرْفَعُهُ  الطَّ  الْکَلِمُ الصَّالِحُ  وَالْعَمَلُ   وَالَّذِینَیِّبُ 
 أُولَئِکَ  شَدِیدٌ وَمَکْرُ  عَذَابٌ  لَهُمْ  السَّیِّئَاتِ   یَمْکُرُونَ

 "یَبُورُ هُوَ
از خدا    دی)با  که خواهان عزّت است  یکس  ترجمه:

برا عزّت  تمام  که(  چرا  خداست؛   ی بخواهد 
و عمل   کند، یاو صعود م  ی به سو زه یسخنان پاک

م  باال  را  نقشه   برد؛یصالح  که  آنها  بد    ی هاو 
آنهاست و مکر )و   ی برا  یعذاب سخت  کشند،ی م

 یی)و به جا   شودی تالش افسادگرانه( آنان نابود م
 (! رسدینم
 
ت: سوره مبارکه ذاریات . بعنوان قسم برای قیام7

 1، مرصالت آیه 1آیه 
 ( 1)سوره مبارکه ذاریات/ "اتِ ذَرْوًا وَالذَّارِیَ "

عالم که )به امر حق   ی قسم به نفس بادهاترجمه:  
  کو یکنند و تخم نباتات را به هر جا( ن  یبذرافشان

 بپرا کنند. 
 (1)سوره مبارکه مرصالت/"عُرْفًا وَالْمُرْسَلَاتِ "

فرشتگانترجمه:   به  پ  یسوگند  پ  یکه   ی در 
 .شوند ی فرستاده م 

 
آیات   طبق  باران  و  باد  تشکیل  نقش  قرآندر  ی 

اساسی با خورشید و حرکت وضعی زمین است،  
 که سبب به گردش در آوردن بادها و ریزش باران

إِنَّ    "  159شود که در سوره مبارکه بقره آیه  می
  مِنْ نَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى  الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْ

  اللَّهُ   یَلْعَنُهُمُ  أُولَئِکَمَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ    بَعْدِ
دالیل ترجمه:    "اللَّاعِنُونَ    وَیَلْعَنُهُمُ که  کسانی 

ایم، بعد روشن، و وسیله هدایتی را که نازل کرده 
کتمان   از آنکه در کتاب برای مردم بیان نمودیم،

می  لعنت  را  آنها  خدا  همه  کنند،  و  کند؛ 
 کنند؛ کنندگان نیز، آنها را لعن می لعن

شود. باد و باران بعنوان دو عنصر مهم  مالحظه می
ها  اقلیمی معرف تغییرات اقلیمی در غالب ترسالی

باشند. این پژوهش با هدف  های می و خشکسالی
ات بررسی آیات مربوط به تغییر اقلیم سعی در اثب

که   بقبوالند  مخاطب  به  که  دارد  کریم قرآنآن 
و  مادی  از  اعم  را  بشر  زندگی  جوانب  تمامی 

دهد و با توسل به آن بشر قادر  معنوی پوشش می
خواهد بود دری از درهای حکمت و علوم دیگر 
تغییرات  درباره  بگشاید.  خود  روی  به  را  الهی 

و   به قرآناقلیمی  توجه  با  حاضر  حال  در  کریم 
محدود بودن علم بشر مطالبی در این باب صورت 

کریم قرآننگرفته است و فقط بحث آب و هوا و  
می که  است  یافته  نگارش  به؛  مقاالتی  توان 

از اکرم صابر مقدم،    "کریمقرآنشناسی در  اقلیم"
 و ... اشاره فرمود. 

 
 . سوال پژوهش1-1

باشند،  آیاتی که مرتبط با تغییرات اقلیمی می 
 کدامند؟ 

 
دانیم که عناصر و عوامل در ابتدای بحث الزم می

نسبت   خواننده  ذهن  تا  برشماریم،  را  اقلیمی 
تر گردد. و پس  نسبت به موضوع پژوهش روشن
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از درك خواننده از عناصر و عوامل اقلیمی به بیان  
در   رایج  اصطالحات  که  هوا  و  آب  و  هوا  تفاوت 

پس   میان علوم بشری است خواهیم پرداخت، و
از آن علل تغییر اقلیم و شواهد آن و را از دیدگاه 

 ی و علمی شرح خواهیم داد.قرآن
 
 . عناصر و عوامل اقلیمی 2

رطوبت، فشار، دما، خورشید و همچنین عناصر  
تلفیقی مزبور که معرف خاصیت فیزیکی معین  
عنصر   ابرناکی  و  بارش  گرما،  مانند  است  جوی 

می  تلقی  عاقلیمی  تمای  اما  به  شوند،  که  واملی 
نحوی در فضای مورد مطالعه تاثیر دارند از قبیل 
ارتفاع، جهت و پوشش سطح زمین عوامل اقلیمی 

 (. 30،1391شوند )کاویانی و علیجانی:  نامیده می
 
 . تعریف آب و هوا)اقلیم( و هوا3

ای جو یک منطقه، که تمام  هوا: شرایط لحظه
  گیرد و یک تیپ هواییعناصر هوا را در بر می

 شود. آورد هوا نامیده می ویژه را به وجود می
ای، در مدتی  آب و هوا: هوایی که در منطقه

طوالنی بیشتر تکرار شود، هوای غالب یا آب و 
دهد، آب و هوا  هوای منطقه را تشکیل می

 (. 28شود )همان منبع باال:  نامیده می
 
 (Climate Change. تغییر اقلیم) 4

تغییرات رفتار اقلیمی  تغییر اقلیم عبارت است از  
یک منطقه در مقایسه با رفتاری که در طول یک 

از   منطقه  بلندمدت  زمانی  ثبت  مدوره  طالعات 
)آذرخشی و    شده و مشاهدات مورد انتظار است

که در این میان تغییرات دما    .(1392همکاران:  
ترین عنصر آب و هوایی ای به عنوان پایهو بارش  

ای برخوردار  اهمیت ویژهدر رخداد تغییر اقلیم از  
 (. 1399زاده: خواه و فرج)ملکوتی است

 
 

کریم  قرآن . علل تغییر اقلیمی از منظر 4-1
 و علوم روز 

 تغییر اقلیم از منظر علوم روز -
دو  به  اساساً  اقلیمی،  تغییرات  علت  بررسی  در 

کرده بسیار  توجه  زمینی  عامل  عامل  اول  اند: 
ین یا در سطح  های رخ دهنده در درون زم)پدیده

اقیانوس آب  نمک  مقدار  تغییرات  ها،  زمین، 
اتمسفری، سرگردانی قطب یا تغییرات  ها و رانه 

ای(، دوم عامل کیهانی )تغییر مدار  جابجایی قاره
غبارهای  و  ذرات  وسیله  به  انرژی  زمین، جذب 
کیهانی و سرانجام تغییرات ابتدایی انرژی تابشی 

 (. 415، 1391خورشید( )علیجانی و کاویانی: 

 
 علل کیهانی

ترین علل کیهانی در تغییرات اقلیمی زمین،  مهم
و   خورشید  از  شده  گسیل  انرژی  در  تغییرات 

 روند. های مدار زمین به شمار مینوسان
خورشید  .1 تابشی  انرژی  در   تغییرات 

با  : خورشید  تابشی  انرژی  در  ناگهانی  تغییرات 
ند. در  همراههای گاه و بی گاه در خورشید  طغیان

بنفش، طی   ماورای  تابش  مقدار  مواقع،  اینگونه 
چند دقیقه تا نیم ساعت، به هزاران برابر مقادیر 

می آن  مزبور،  معمول  تابش  با  همزمان  و  رسد 
شود که طی یکی ای نیز گسیل می های ذرهتابش

رسد و میدان  دو روز به محدوده سیاره زمین می
می  منحرف  را  آن  زمین  ذرات کمغناطیسی  ند. 

ارتفاع   در  قطب    2مزبور  از  کیلومتری  هزار 
به وجود   را  نورهای قطب«  مغناطیسی زمین » 

 (.  416آورند )همان منبع:  می
 

 ی قرآنآیات 
کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ " إِلَى رَبِّکَ  أَلَمْ تَرَ 

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ    45  دَلِیلًاسَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ  
)سوره مبارکه لقمان، آیات   "46  إِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیرًا

46 – 45 .) 
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بینی خدا چگونه )تا کجا( گرما  ترجمه : » آیا نمی

می اگر  و  برد؟  دور  و  کشید  آنرا را  خواست 
رایکنواخت می آن، خورشید  بر  افزون  نیز   کرد. 

برای آن قرار دادیم سپس آنرا در چنگ   دلیلی 
کشیدنی   کشیدیم  خود  طرف  به  خود 

 نامحسوس«.
 

یکنواخت، یکسان،    ظِلّ اسم است بمعنی: چیز
یکسانی و یکنواختی. در معنی دوم خود از جمله  

اعتبار:    "سایه"به   )به  شده  یکنواختی  "اطالق 
نواختی و یکسانی آن با صاحب  حرکت آن و یا یک 

به  "خود بعد  اشاره    "گرما"( و  اطالق شده )که 
(. در "سایه"ضمنی و تلویحی بوده به: رفتن به  

بمعنی   به  و   "گرما"آیه  است.  گرفته شده  بکار 
دور بردن  از   گرما در آیه مجاز است. یعنی منظور

زمین"گرما   بردن  در    "دور  مقدمه  )در  است. 
 رابطه با مجاز صحبت شده(. 

حرف » ثـُمّ « پیش از فعلِ »جَعَلنا« برای بیان 
رده و رتبه است. که چیزی را باالتر یا افزون بر 

 دهد. چیزی قرار می
»قبض« به معنی: در چنگ داشتن و در چنگ  

که    خود گرفتن است. و این به این معنی است
زمین در چنگ خورشید است )که ما آنرا نیروی 

 نامیم(. جاذبه خورشید می
 نکات آیه:

ـ گرما دور برده شده است و متغیر قرار داده 1
نیز  2شده.   گرما خورشید  بردن  دور  بر  ـ عالوه 

دلیلی )سببی( برای عدم یکسانی گرما قرار داده 
ـ گرما )زمین( در چنگ خورشید است و 3 شده.

 شود. بطور نامحسوسی بطرف آن کشیده می 
ـ گرما دور برده شده است و متغیر قرار داده 1

 شده: 
شکل  و  پیدایش  آغاز  در  در زمین  خود  گیری 

نزدیکی خورشید بوده است. بعد دور برده شده و 
نظر گرفته مداری تقریباً بیضی شکل برای آن در  

شده تا به خورشید دور و نزدیک بشود و گرمای  
 زمین متغیر باشد.

 
تا "دور بردن گرما در آیه نیز    "چگونه "منظور از  

آن بردنِ  که   "کجا  است  این  منظور  که  است. 
زمین حساب شده از خورشید فاصله داده شده  
است. یعنی اگر مثالً دورتر برده می شد آبهای 

ت زمین  سطح  از  میکمتری  وبخیر  اگر   شد  یا 
های شد آبنزدیکتر از آنچه هست قرار داده می

تبخیر می هوائی  بیشتری  و  آب  و وضعیت  شد، 
زمین به گونه فعلی خود که بهترین وضع است  

 نمی بود. 
  
خورشید نیز دلیلی  ـ عالوه بر دور بردن گرما،  2

 )سببی( برای عدم یکسانی گرما قرار داده شده: 
بینیم مناطقی  نقاط سیاهی که روی خورشید می

خورشید هستند.   هستند که سردتر از بقیه سطح
چرخد )تقریباً  از آنجا که خورشید به دور خود می

چرخد(،   4هر   می  خود  دور  به  دور  یک  هفته 
زمین قرار   گاهی آن نواحی از خورشید روبروی 

روبروی می وقتی  نیستند.  نیز  گاهی  و  گیرند 
-زمین هستند گرمای کمتری به طرف زمین می

به و  عدم   آید.  در  نیز  خورشید  خود  شکل  این 
 یکنواختی گرما نقش دارد.

ر  ـ گرما )زمین( در چنگ خورشید است و بطو 3
 شود: نامحسوسی بطرف آن کشیده می

گرما )که پیش از این گفتیم منظور از آن زمین  
است( در چنگ خورشید است )که ما آنرا نیروی 

نامیم(. و خورشید زمین را به  جاذبه خورشید می
خود   بطرف  است  نامحسوس  ما  برای  طوریکه 

نزدیکمی خورشید  به  ما  و  میکشد،  شویم تر 
می  و گرمتر  تابستان  هوا  فصل  همان  که  شود، 

 (. http://www.quranology.comاست )
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نوسان 2 زمین:.  مدار  نیز    های  زمین  مدار 

های منظمی دارد که خود عاملی مهم در نوسان
دگرگونی و  تغییرات  به  بروز  اقلیمی  منظم  های 

می عمدهشمار  نوسان آید.  شده  ترین  یاد  های 
عبارتند از: خروج از مرکز، تقدیم، و انحراف دایره  

 البروج.

 
 تغییرات در انحراف دایره البروج -

ترین تاثیر تغییر اقلیمی را  به نظر شرهاگ، بیش
می ایجاد  البروج  دایره  انحراف  که  تغییرات  کند 

درجه و   24هزار ساله است و بین    40دوره آن  
کند.  دقیقه تغییر می  59درجه و    22دقیقه تا    36

انحراف در سال   درجه و    23معادل    1958این 
سال قبل پیش   1000ثانیه و در    ¼دقیقه و    26
تر از امروز بوده است. محاسبات  درجه بیش  1از  

دهد که در حال حاضر، انحراف مزبور نشان می
هزار   20شود و در  ثانیه کم می  0.4684ساالنه  

به حداقل می  سال انحراف  آینده  تغییر  با  رسد. 
دایره البروج، موقعیت مدارهای رجعت و قطبی و 

نیز تغییر می با آنها فصول  افزایش  همراه   کند. 
عرض مورد  در  با  انحراف  باال  جغرافیایی  های 

افزایش تابستانی و کاهش زمستانی همراه است 
ای انرژی و این امر باعث کاهش اختالفات منطقه

شود. در حالی که کاهش  سطح کره زمین می  در
انحراف دایره البروج باعث کاهش انرژی خورشید 
مخصوصاً در تابستان مناطق قطبی و در نتیجه  

یخچال  برف  گسترش  که  آنجا  از  شد  ها خواهد 
باز می کامل  بطور  تقریباً  را  -تابش خورشیدی 

می ایفا  را  سرما  مولد  نقش  بطوریکه  تاباند  کند 
یخبن فزایندههرگاه  بطور  شود  شروع  ای  دانی 
 (.416یابد )همان منبع: گسترش می

 
 ی قرآنآیات 

  عَلَى اللَّیْلَ یُکَوِّرُخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  "
  الشَّمْسَ وَسَخَّرَ اللَّیْلِ عَلَى النَّهَارَ وَیُکَوِّرُ النَّهَارِ

 الْعَزِیزُ هُوَ أَلَا  مُسَمًّى لِأَجَلٍ یَجْرِی  کُلٌّ  وَالْقَمَرَ
 "الْغَفَّارُ

ها و زمین را بحقّ آفرید؛ شب را بر روز آسمان
پیچد و روز را بر شب؛ و خورشید و ماه را می 

مسخّر فرمان خویش قرار داد؛ هر کدام تا 
دهند؛  سرآمد معیّنی به حرکت خود ادامه می 

 !آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است

 
  زمان   تا  ماه   و  خورشید  زمین،  سیارات، نکته آیه:

 :بود خواهند حرکت در ای شده تعیین

گفـت: زمین ثابت و  می علم نجوم عـصر پیامبر
سال   تا  تئوری  ایـن  است.  جهان    1543مرکز 

بقوت خود باقی بود. در آن تئوری )یعنی وقتی 
و   خورشید  و  باشد  جهان  مرکز  و  ثابت  زمین 

بدور   بچرخند(،سیارات    بایست می  ما   زمین 
تصویر  را  زهره  سیاره در  که  شکلی  به  همیشه 

می  چپ  هاللسمت  بصورت  ماه  بینیم،  های 
ببینیم. ولی وقتی انسان تلسکوپ بکار گرفت دید 
شب   )ماه  کامل  ماه  شکل  به  زهره  سیاره  که 

است )تصویر سمت راست(. نتیجه  چهارده( پیدا  
بایست به آن طرف خورشید  این شد که زهره می

رفته باشد و آن طرف خورشید باشد تا بتواند به  
این شکل نور خورشید را بازتاب بدهد. و نتیجه  

گردد این شد که زهره در واقع دور خورشید می
نه به دور زمین. و از اینجا بود که انسان نتیجه  

ید در مرکز است و سیارات به گرفت که خورش 
 گردند.دور آن می

از آنجا که مسلمانان معمواًل چیزهای خارجی را  
می و  دارند  های  دوست  اندیشه  دنبال  پسندند، 

اند و مانند بقیه نوشته  علمی آن دوران رفته بوده
گردد، در حالیکه شید میخور اند که زمین به دور

 سیارات از اینکه از پس آیه خیلی صریح و واضح
-می  کندمی  صحبت   خورشید  و  ماه  و  زمین  و

  زمین   و  سیارات  از  یک  هر  یعنی) آنها همه :گوید
شده (ماه  و  خورشید  و تعیین  زمان  در  تا  ای 
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 از  یکی کنند(.جریان هستند )یعنی حرکت می 

 در  مداری   در  آن   حرکت  خورشید   های حرکت
  کیلومتر   900000  سرعت  با  شیری   راه  کهکشان

  می   طول   سال  میلیون   225  که  است،   ساعت   در
. و حرکت ماه نیز اینست  کند   طی  را  آن  تا  کشد

زمان    .است  حرکت  در  زمین   بدور   که مدت 
کرده   مطرح  آیــه  چنانکه  نیز  آنها  حرکـت 
بلکه مدت زمان مشخصی دارند نیست    جاودانه 

(http://www.quranology.com.) 
 
 تاثیر تقدیم  -

توان گرچه تاثیر تقدیم چندان زیاد نیست، نمی
نادیده گرفت می کامالً  را  دانیم که در حال  آن 

دور  به  زمین  بیضوی  مدار  به  توجه  با  حاضر 
خورشید این سیاره در اوایل دی ماه به خورشید  
نزدیک است؛ بنابراین زمستان نیمکره شمالی که  

-ر آن شدت تابش خورشیدی بیشتر است کوتاهد
تر و تابستان آنکه با شدت کمتر تابش خورشیدی 

تر است بدیهی است مجموعه  همراه است طوالنی
اشعه دریافتی از خورشید در طول یک سال در  

نمی تغییر  تقدیم  اختالفات  نتیجه  بلکه  کند 
شود با  فصلی در دو نیمکره دستخوش تغییر می

است تغییرات دما حاصل شود این حال ممکن  
 (.  417، 1391)علیجانی و کاویانی: 

 
 ی قرآنآیات 

)سوره مبارکه نبا،   "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا"
 ( 6آیه

ایم زمین را فرش گسترده آیا قرار نداده  ترجمه:
 . تا قرارگاه شما باشد

 
به نـَجْعل«  »قَ »اَلَم  است.  معنی:  جَعَلنا«  دْ 

است(. و   "اقـرار گرفـتن")پرسش مـنـفـی برای  
»مِهاداً« تشبیه بلـیغ است، به معنی: »کَالـمِهاد« 

به معنی: »گهواره وار«. و آیه به این معنی است  
 م «.که: » ما زمین را گهواره وار نـمودی

 
 ناکات آیه:

 ـ زمین گهواره وار است:1
آن   واری  گهواره  حرکت  زمین  حرکات  از  یکی 
در   آن  شمال  قطب  حرکت  نوع  این  در  است. 

شود.  تابسـتان و زمستان به یک طرف مایل می
در  است.  به خورشید  رو  آن  تمایل  تابستان  در 
زمـستان   در  اسـت.  راست  آن  مـحـور  پـائـیـز 

جهت خالف خورشید است. و در  تمایـل آن در  
بـهـار محور آن راست است. این حرکت گهـواره 

 حـرکت وضعی نامیده می شود.  واری زمـیـن
 ـ زمین حرکت دارد: 2

به   زمین  معنی:    "گهواره"تشبیه    "متحرك"به 
علم  برخالف  این  )و  است.  آن  بودن 

 و   ثابت  زمین  آن   در  که  است پیامبر عصر ومنج
 بود   جهان  مرکز

(http://www.quranology.com/.) 
 
 خروج از مرکز مدار زمین  -

رسد که  از دید یک ناظر زمینی چنین به نظر می
دور طیّ  در  مداری مشخّص  زمانی  ەٴخورشید  ی 

پیماید. اگر ارتفاع دایره شکل را به دور زمین می
با نصب   )مثالً  متوالی  روزهای  خورشید در طیّ 
بر روی زمین( سنجیده شود،   شاخص سادهای 

توان دید که خورشید در طیّ سال یک بار به  می
-بیشینه ارتفاع در هنگام گذر نصف النّهاری مـی
نصف ارتفاع  سپس  تابستانی(،  )انقـالب  -رسـد 

یابد تا در هاری آن در روزهای بعد کاهش میلنّا
زمانی که در آن طول مدّت روشنایی روز و شب 

می  کـاهش  برابر  پاییزی(، سپس  )اعتـدال  شود 
ارتفاع ادامه مییابد تا به کمترین مقدار در طیّ  
آن،  از  پـس  زمسـتانی(،  )انقـالب  برسد  سال 

می افزایش  به  رو  زمانی  ارتفاع  دوباره  تـا  گذارد 
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می زمان  فـرا  مدّت  طول  آن  در  کـه  رسد 

می  برابر  شب  و  روز  )اعتدال روشنایی  شـود 
لنّهاری تا  ابهاری( و ایـن افـزایش ارتفـا ع نصف

ادامه می بیشینه مقدار  به  یابد و دوباره  رسیدن 
می تکرار  تناوبی  چرخۀ  زمانی  این  فاصلۀ  شود. 

بین دو نقطۀ اعتدال و انقالب متوالی با یکدیگر 
نیسـتمس ساده .اوی  در  شکل  بنابراین،  ترین 

شود که خورشید در مداری چنین استنباط می
چرخد که مرکز آن بر ای به گرد زمین میدایره

ساد تجربۀ  این  نیست.  منطبق  زمین    ەٴمرکز 
میسـالیان ایجاد  اولیّه  مفهوم  دو  )  ه    1کند: 

ای  نقطه(  2خـروج از مرکـز مدار خورشـید، و )(
از آن مدار فرضی که بیشترین فاصله را از مرکز  

و نقطۀ مقابل آن  زمین دارد، یعنـی نقطـۀ اوج
از مرکزِ مداری روی ) )حضیض بُردارِ خروج  که 

-قرار می) خـطّ متصّـل بین نقاط اوج و حضیض
ظاهری گ چـرخش  بار  یک  زمان  مدّت  یرد. 

ر نقطهخورشید  از  اگر  دایر ا  این  روی  بر    ەٴ ای 
ل مدّت روز و طـو   آن  در  کـه  بسـنجیم   فرضـی

می برابر  «  شب  »سـال  از  مفهـومی  بـه  شود، 
شود  نامیده می) رسـیم کـه »سـال اعتدالیمـی

اسـت،   بهاری  اعتدال  لحظۀ  آن  زمانی  مبدأ  که 
یعنـی زمانی که خورشید ظاهراً از محلّ تالقی 

 :دایرۀ البروج )اوّل برج حَمَل  استوای سماوی و

این مفاهیمِ تجربی اولیّه پارامترهای بنیادین در  
 (. 1390)مظفری:  حال گذر است

 
 ی قرآنآیات 

لَهَا" لِمُسْتَقَرٍّ  تَجْرِی  مبارکه    "وَالشَّمْسُ  )سوره 
 (38یس آیه 

روان   خود  قرارگاه  بسوی   خورشید  و   : ترجمه 
 (. 541، 1386است )قرائتی:

 
خورشید در قرار گاه خود در حرکت   آیه:نکته  
 است: 

واژه » مُـسـتقر« به معنی: جای ثابت و مشخصی  
است که شئ یا فـرد در آن است ضمن اینکه به  

می آمد  و  رفت  نیز  آنطرف  و  کند.  اینطرف 
می توصیف  آیه  که  همانطور  در خورشید  کند 

 »مستقـر« خود در حرکت است. 
است که   »مستقر« آن مرکز مـنـظـومه شمسی

جای ثابت و مشخص آن است. و حرکت آن از  
آن  حرکت  هر جمله  که  است  تا   27 بدور خود 

آن    28 دیگر  حرکت  و  است  دور  یک  روز 
راه حرکت مداری در کهکشان  اسـت  شیری  در 

ساعت در آن تر در  م کیلو  900000که با سرعـت  
و   است  حرکت  سال   250یا   225در  میلیون 

می کندطول  را طی  آن  تا  منظومه   دهد  کل  و 
دارد با خود  نیز  را  که   .شمسی  محاسباتی  بنابر 

دور در مدار    18فعالً وجود دارد خورشید تا کنون  
 خود دور زده است. 

: زمین مرکز جهان  پیامبر )بنابر عـلم نجوم عصر
چرخیدند.  ت بدور آن میبود و خورشید و سیارا

بقوت خود باقی بود.     1543این تئوری تا سال  
در  قرآنولی   را  )که   خورشید  خود  »مستقـر« 

بیان   حرکت  در  باشد(  شمسی  منظومه  مرکز 
 (. /http://www.quranology.com)کرده است 

 
 زمینی تغییر اقلیمی علل  -

شناسی، سطح زمین به  های زمیندر طول دوران
توزیع آب و خشکی،  لحاظ  از  تحوالت عظیمی 
کوهزایی و برخاست پوسته )به ترتیب در مواقع 

یخچال پسروی  و  موقعیت  پیشروی  تغییر  ها( 
ها )سرگردانی قطبی( و سرانجام جدایی و  قطب

کلی    ای دچار شده است. کدر شدن جابجایی قاره
ها به هنگام  اتمسفر به وسیله خاکستر آتشفشان

های کوهزایی و رابطه آن با کاهش انرژی فعالی
خورشیدی ممکن است نقش مهمی در ایجاد یا  

دوره باشد.  تسریع  داشته  گذشته  یخبندان  های 
ای، دست کم برای در این زمینه، نظریه رانه قاره
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ایزمین اساس  بر  ن  شناسان، بسیار معتبر است. 

شناس نظریه که آن را نخست آلفرد وگنر، زمین
پیوسته بوده   1912و هواشناس آلمانی، در سال 

می تشکیل  را  واحدی  سرزمین  به دادهو  اند؛ 
عظیم   قاره  یک  فقط  روزگاری  دیگر،  عبارت 
)پانگه آ( و یک اقیانوس سراسری )پانتالسا( در 
زمین وجود داشت که به دالیلی از هم گسیخته 

ات کوچک تقسیم شد. این قطعات به  و به قطع
تدریج از یکدیگر دور شدند و به موقعیت امروزی 

،  1391خود سیاره رسیدند )علیجانی و کاویانی:  
417 .) 

 
 ی قرآنآیات 

 وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 11 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ"
 "14 بِالْهَزْلِوَمَا هُوَ  13 إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ 12

سوگند به جوِ برگشت دهنده و به زمینِ   ترجمه:
گفتار جدا جدا است    قرآنشقه شقه ــ که این  
 باشد.  ای نه اینکه چیز بیهـوده

 
  نکات آیه:

ـ زمین شقه شقه  2 .دهنده است  ـ جو بازگشت1
 . است

 ـ جو بازگشت دهنده است: 1
مـنع   زمـین  بـه  آمـدن  از  را  مـضر  موارد  جـو 

دهد، و موارد کند و آنها را به فضا برگشت میمی

باال  زمین  از  که  زمین  می مفیدی  به  را  روند 
دارند. )در بخش دهد یا در جو نگه میبرگشت می

 جو راجع به این مسائل صحبت شده است(. 
 قه شقه است: شـ زمین  2

ه شقه است. سطح زمین  قسطح زمین در واقع ش 
از   مجموع  شقه  10در  بزرگ تا  و  کوچک  های 

ها عـمـدتاً تشکیل شده است. محل تـماس الیه
هـا و برخی از دریاها است و  در سطح اقـیانـوس

شکاف میان آنها   هـزاران کیلومتر طول دارند. از
ریزد که از ضروریات زنده مـواد مـذاب بیرون می

مناسب و  زمین  داشتن  مناسب    نگه  و  نمودن 
نگهداشتن آن بـرای زنـدگـی است. طوریکه اگر  

بـودند زمین از همان آغاز سرد شدن قـشر نمی
شد، و یا اصالً حیاتی روی آن پا  خود منفجر می 

 (. http://www.quranology.com)  گرفتنمی
 
 . شواهد تغییر اقلیم 5

شاهد   کرات  به  بشر  تاکنون  آفرینش  ابتدای  از 
با اطمینان تغییرات اقلی می بوده است، که بشر 

بیان   به  قادر  آب    6یا    4فقط  تغییرات  دوره 
سایر  در  است،  بوده  کواترنر  دوره  در  وهوایی 

تغییرات دوره گمان  یا  غالب حدس  در  فقط  ها 
  1اقلیمی را اظهار داشته که در ادامه در جدول

 های مختلف را شرح خواهیم داد.دوران

 
 

 تحوالت ها ها و زیر دورهبازه زمانی دوره ها دوره

 پره کامبرین 
میلیون سال  600میلیارد سال تا  4.5از 

 قبل

این دوران مصادف با آغاز آفرینش بوده، به روایتی که زمین از 
بود،  ای تشکیل شده بود و بتدریج مایع گذشته گازهای بین ستاره

شود. اتمسفر زمین که سرشار از بخار ای جامد میدارای پوسته
ها و کند و رودخانهآب است، بر اثر سرما شروع به بارش می

آیند. آب و هوای گرم این دوران دچار ها به وجود میدریاچه 
تناوب بوده و به دفعات به دلیل وقوع عصرهای یخ قطع شده  

 است. 
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 ( 412 414، 1394شناسی )کاویانی و علیجانی: های مختلف زمین. سیر تحوالت اقلیم در دوران1جدول 
 

 آیات مرتبط به شواهد تغییر اقلیم
اقلیمی که راهنمای ما به   در جستجوی شواهد 
آگاهی از چگونگی اقلیم گذشته باشد، تظاهرات 

در زمان حال و تعمیم نتایج  مربوط به آب و هوا  
حاصل به گذشته تعیین کننده است. این گونه  

نامند  تعمیم شواهد را »اونیفورمی تاریانیسم« می
است«   کلید گذشته  عبارت »حال  به  آن  از  که 

می تاثیر  تعبیر  چون  اصل،  این  براساس  شود. 
توان اقلیم در طبیعت به زمان بستگی ندارد، می

که امروزه بر اثر عملکرد  از روی تظاهرات معینی  
شود و برای ما ثابت شده  عوامل اقلیمی ایجاد می

برد   پی  گذشته  در  اقلیم  چگونگی  به  است، 
کاویانی:   و  شواهد    (.398،  1394)علیجانی 

گروه،   سه  به  ویژگیهایشان  اساس  بر  را  اقلیمی 
شناختی، ریخت شناختی  شناختی، سنگزیست

می زیستتقسیم  شواهد  از  با  شناخ کنند.  تی، 
انواع   بین  که  سیستماتیک  نزدیکی  به  توجه 

نباتات و حیوانات وجود دارد و همچنین شناختی  
زیست شرایط  از  امروزه  و که  محیطی 

استفاده   فیزیولوژیکی جانداران در دست داریم، 
از مطالعه شواهد سنگمی نحوه  شود.  شناختی، 

در جریان رسوبگذاری  شرایط  و  فرسایشی  های 
-شود که خود میه، مشخص میهای گذشتدوره

تواند بیانگر روند شرایط اقلیم درگذشته باشد و  
شناختی تأثیر بعضی عناصر خره شواهد ریختالب

توانند  ای از تظاهرات که میاقلیمی را بر روی پاره
باشد   خود  تأثیر  زمان  در  اقلیم  شرایط  معرف 

)بیرجندی و همکاران:   دهدموردبررسی قرار می
1394  .) 
ای در در  بشر  علم  بودن  محدود  به  توجه  با  نجا 

ی فقط  قرآنزمینه کشفیات جدید در عرصه علوم  
 فرمائیم. به یک مورد که فرسایش است اشاره می

 
 

 پالئوزئیک 

م سال قبل،    500تا  600کامبرین: 
م سال قبل،  440تا  500اردوویسین: 

تا  400م، دونین: 400تا  440سیلورین: 
م، پرمین:  275تا   345م، کربنیفر:  345

 م  230تا  275

کامبرین: گستردگی اقلیمی گرم و یکنواخت، اردوویسین: آب و 
ن:  هوا گرم و یکنواخت و فاقد مناطق اقلیمی متمایز. سیلوری

اقلیمی خشک، دونین: اقلیم گرم و یخبندان در آفریقای جنوبی،  
کربونیفر: نیمکره شمالی گرم و مرطوب اما گویای اقلیمی کامال 

یکنواخت نبوده، نیمکره جنوبی آغاز یخبندان بوده، پرمین: 
های وسیعی فراگرفت، در  نیمکره جنوبی و هندوستان یخبندان

 شود.نمی نیمکره شمالی آثار یخبندان دیده

 مزوزوئیک 
میلیون سال قبل،   180تا  230تریاسیک: 
تا  135م، کرتاسه: 135تا  180ژوراسیک: 

 م 70

های وسیعی از نیمکره شمالی تریاسیک: خشکی و گرما در قسمت
دهد که دما حتی در قطب شمال هم  و جنوبی، شواهد نشان می

شده است.  ترزیاد بوده اما در اواخر این دوره هوا سرد و مرطوب
ژوراسیک: اقلیم گرمتر از امروز بوده، ام در اواخر این دوره اقلیم  

های وسیعی از زمین گرم و  یابد. کرتاسه: بخشسرد استیال می
 هایی از آن مرطوب بوده است. قسمت

 سنوزوئیک 
میلیون سال  40تا   70ترشیاری و ائوسن: 

تا  25م، میوسن:  25تا  40قبل، الیگوسن: 
 م1تا   11وسن: م، پلی 11

پالئوسن و ائوسن: تا پایان ائوسن اقلیمی یکنواخت و گرم بر زمین 
حاکم بوده است. الیگوسن: آب و هوا گرم و معتدل و در بعضی  

های سرد غلبه داشته ای از زمستاننواحی اقلیم خشک با دوره
شود. پلیوسن: آب و هوا  است. میوسن: تشدید سرما محسوس می

 تر بوده است. امروز و شاید کمی گرممانند 

 کواترنر 
هزار سال قبل،   11میلیون تا  1پلئیستوسن: 

 هزار تا به امروز  11هولوسن: 

دوره یخچالی و بین یخچالی معرف تحوالت   4پلئیستوسن: 
ها و باال آمدن آب اند، هولوسن: پسروی یخچال اقلیمی این دوره

 ها همراه با نوسانان اقلیمیاقیانوس
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 شواهد تغییر اقلیمی )فرسایش(  -

تایید می زمین  تاریخ  دنبال  مطالعه  در  که  کند 
های دیگری وجود  ها، دورههای تشکیل کوهدوره

هایی که  ها کوه طی آن دورهداشته است که در  
قبالً تشکیل شده، در معرض فرسایش شدیدی  

گیرد. این فرسایش حتی در زمان تشکیل  قرار می
و کوه یافته  شدت  بعداً  ولی  دارد،  وجود  نیز  ها 

ساختی زیر را در های زمینشود. سیکلبیشتر می 
می  زمین  داد.تاریخ  تشخیص  های  دوران  توان 

اول و سیکل هرسینین یا    آرکئن، کالدونین، نیمه
واریسین در طول مدت نیمه دوم و سیکل آلپی  
که مشخص و متضمن دوره سوم و چهارم است.  
درباره فرسایش نظریه دیویس از اهمیت زیادی  

از نظر دیویس حرکات زمین    باشد.برخوردار می
و   شده  زمین  سطح  آمدن  باال  موجب  ساختی 

میناهمواری  ایجاد  را   ازها  بعد  که   کند.  این 
حرکات زمین ساختی به اوج خود رسید و منجر  
آرامش  دوره  شده،  باالآمدگی  حداکثر  به 

رسد و با شروع فرسایش، پستی  تکتونیکی فرا می 
-های ایجاد شده، تخریب و فرسوده میو بلندی 

شوند و سرانجام به صورت یک ناحیه به نسبت  
این تئوری روی سه هموار و صاف در می آیند. 

ساختمان«، » فرسایش« و » فرآیندها«   پدیده »
تحول  و  شکل  تغییر  در  که  است  کرده  تکیه 

، پدیده فرسایش  مورد  سه  این  از  و  موثرند  ها 
تغییر شکل در سطح پوسته زمن است که به طور 

گیرد و دارای  مداوم و برگشت ناپذیر صورت می
-مراحل »جوانی«، »بلوغ« و » پیری« است )فرخ

 (. 22- 23، 1390زاد: 
 ی قرآنآیات 

الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً  "
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا  

)سوره  "تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ  أَنْدَادًا لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَلَالَکُمْ  

آن کس که  ترجمه :  (.22مبارکه بقره، آیه 
[ را ا بستر شما، و آسمان ]= جو زمین زمین ر

همچون سقفی باالی سر شما قرار داد؛ و از  
ها  آسمان آبی فرو فرستاد؛ و به وسیله آن، میوه 
را پرورش داد؛ تا روزی شما باشد. بنابر این، 
برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که  

اند، دانید )هیچ یک از آنها، نه شما را آفریدهمی 
 .دهند(شما را روزی می و نه

 ی قرآنتفسیر 
این جا منظور آیه  احتمااًل فرسایش طبیعی یا  

می  نامیده  هم  عادی  فرسایش  که  شود  »بطئی 
صورت   باد  یا  آب  بوسیله  طبیعت  در  پیوسته 

می ثقل،  گرفته  قوه  تاثیر  نتیجه  در  و  باشد 
دامنه روی سرازیری  در  سطحی  آب  جریان  ها، 

رودها و  نهرها  وجود  یخچال  زمین  غیره  و  و  ها 
سبب   فرسایش  در  موثر  طبیعی  عوامل  است. 

ها فرسایش یافتن قلل مرتفع و کاهش ارتفاع آن
شود که  ها میها و چالهو همچنین پر کرده دره

نتیجه آن صاف و هموار شدن سطح زمین است  
 (. 101، 1366)مکارم شیرازی و همکاران: 

 
 گیری نتیجه

کریم مبحث آب قرآنهای مهم در  یکی از زمینه
و   دقت  از  پس  است،  اقلیمی  تغییرات  و  هوا  و 

دیدگاه پیرامون  این مطالعه  در  مختلف  های 
-قرآنتوان گفت که دیدگاه حقایقی  خصوص می

واقعیت با  سازگاری کریم  علمی  محکم  های 
کریم بویژه در بعد آب  قرآنبیشتری دارد عظمت  

بل  و هوا و تغییرات اقلیمی از جوانب مختلف قا
ها در ژرفای  بررسی و کنکاش است هر چه انسان

زیرا  رسید  نخواهند  انتهایش  به  روند  فرو  آن 
تر  کریم وسیعقرآنی موضوعی و محتوایی  دامنه

 از آن است که بتوان آن را درك نمود.
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 کریم به علوم طبیعی و زیستی  قرآن نشانه هایی از نگاه 

 
 سعید صفدری 

 

 ( saeed_safdari@iauc.ac.ir)نویسنده مسئول:  دانشگاه آزاد اسالمی، چالوس، ایراناستادیار، گروه زبان انگلیسی، واحد چالوس،  
 

 چکیده 

کریم در    قرآنپژوهش حاضر در صدد تبیین برخی از معجزات و شگفتی های بی شمار کتاب عظیم و ارزشمند  
کریم می    قرآن  ی است که به دالیل معجزه بودنقرآن از مباحث مهم علوم    قرآنعلوم مختلف می باشد. اعجاز  

های  ی جاوید است که جنبهکه کتابی آسمانی و وحی شده بر پیامبر صلی اهلل می باشد، معجزه   قرآنپردازد.  
ای از اعجاز آن به گوناگونی از اعجاز آن اثبات شده است و با پیشرفت علوم و فنون بشری، هر زمان، بعد تازه

یا   رسد.اثبات می و  با استخدام علوم تجربی،  مفسران و علمای دین  دانشمندان علوم تجربی کوشش کردند 
وجود دارد که معجز بودن آن را نشان می    قرآن را اثبات کنند. همچنین نمونه های زیادی از آیات    قرآن اعجاز  
ها، حرکت خورشید، زمین و دیگر  در چهارده قرن قبل در سرزمین عربستان مطالبی در مورد آسمان  قرآندهد.  
اند.  یان کرده است که امروز پس از هزار و اندی سال دانشمندان علوم تجربی به حقانیت آنها پی برده علوم ب
کریم در آیات متعددی انسان را به توجه و دقت در جهان آفرینش فرا خوانده و از سوی دیگر خود آیاتی   قرآن

های  رده است. اگر چه رسیدن به الیه دارد که به صورت صریح یا اشاره، حقایقی را از راز و رمز جهان بیان ک 
ای به بعد، برای بشر عادی محال است، اما این دریای ژرف همواره شیفتگان کاری دشوار و از مرحله  قرآنعمیق  

به یگانگی    ها برای جلب انسانمعرفت و شناخت را به خود مجذوب کرده است. پروردگار حکیم از زیباترین مثال
های علمی  . به این دلیل، در پژوهش حاضر سعی شده است تا نور الهی را در یافته آفرنیش استفاده کرده است 

 تر با خالق هستی بیابیم. ببینیم و پیوندی محکم 
 

 ، معجزات، اعجاز علمی، علوم زیستی قرآنواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه

و   قرآن صفات  بین  از  و  است،  هدایت  کتاب 
. این مهمترین ویژگی آن است  ،خصوصیات آن

ویژگی    قرآن که  است  کتابی    و  اعجاز  "تنها 
  قرآن با هم در آن جمع شده است.    "هدایتگری 

ای باقی و ابدی است که هادی انسانها  معجزه
امل  جامع و ک  قرآن  . در همه اعصار و زمانهاست

و همه علوم اجتماعی، سیاسی و تجربی   است
مجید،   قرآنگیرد. به عبارت دیگر  را دربر می  

خلقت   معارف  و  علوم  تمامی  دهنده  جهت 
و   انسان  زمین،  آسمان،  آفرینش  و  جهان 

. یکی از حیوانات و علوم انسانی و تجربی است
، تشویق انسان ها به  قرآنراه های هدایت گری  

ش و هستی کائنات است تا  تفکر در نظام آفرین
از این طریق بشر از غفلت درآید. در واقع انسان 
های   پدیده  و  جهان  در  تعقل  و  اندیشیدن  با 

آفریننده  را  جهان  که  میبرد  پی  ای  هستی 
مرز زمان و مکان را در هم شکسته    قرآنهست.  

و مافوق مکان و زمان قرار گرفته است چرا که 
معجزات خود    معجزات پیامبران گذشته و حتی

، روی نوار معینی  قرآنپیامبر اسالم)ص( غیر از  
از زمان و منطقه مشخصی از مکان و در برابر  
عده ای خاص صورت گرفته است. همانطور که  
میدانیم اموری که رنگ زمان و مکان را به خود  
گرفته باشند به همان نسبت که از آن دور تز  
  می شویم حقیقت آن ها کم رنگ تر جلوه می 
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کنند و کهنه می گردند، این از خواص حوادث  

بستگی به زمان و مکان    قرآنزمانی است. اما  
ندارد، همچنان به همان شکلی که در هزار و  
حجاز   تاریک  محیط  در  پیش  سال  چهارصد 
بلکه   کند.  می  تجلی  ما  بر  امروز  کرد،  تجلی 
ما   به  دانش  و  علم  پیشرفت  و  زمان  گذشت 

استفاده بیشتری از آن    امکاناتی داده که بتوانیم
 نسبت به گذشته بنماییم.  

کتابی که اسرار بسیاری که در طبیعت وجود 
های بسیاری را نیز برای    دارد را گفته، و ناگفته

پژوهش و تحقیق بشر به کنه کائنات و حیات 
روی زمین قرار داده. علی رغم اینکه اگر بنا بود 
دریاها  تمام  شود  ذکر  تمامی سخنان خداوند 

رای مرکب شدن و تمامی درختان برای قلم  ب
از جهت دیگر   و  (27) لقمان،شدن نیز کمبود 

  از شیوایی و بالغت خارقالعاده و شگفت   قرآن
ای که بسیاری    انگیزی برخوردار است. ویژگی

 تفکر وا   از متفکران و اندیشمندان را به تامل و
که با تالش و تحقیقات فراوان   طوری ه  ب  ،داشته

نتایجی ف   وقالعاده و جالب دست پیدا کرده به 
و    اند اندیشمندان  که  بود  ترتیب  بدین  و 

متفکران اسالمی به این حقیقت دست یافتند  
در مفهوم آن ختم    تنها  قرآنکه خارقالعاه بودن  

با وجود پیشرفت های فراوان در علوم    .نمیشود
دانشمندان   اعترافات  شاهد  همچنان  مختلف، 

با   علوم  نوایی  هم  زمینه  هستیم.    قرآندر 
که   هستند  عقیده  این  بر  اسالمی  دانشمندان 

در بر دارنده تمام علوم است. غزالی می    قرآن
و    قرآن"گوید:   هزار  هفت  و  هفتاد  شامل 

علمی  کلمه  هر  زیرا  است،  علم  نوع  دویست 
برای هر  و  است و هر کلمه چهار جهت دارد 
آغازی  سر  و  حدّی  و  باطنی  و  ظاهری  کلمه 

  "کند که گفت: سعود نقل می و از ابن م   "است
هر که خواهان علم اولین و آخرین است باید  

 (. 1390،  مقدسی) "تدبر کند قرآندر 

و   تغییر  حال  در  پیوسته  علمی،  فرضیات 
و  تحول استقرآن اند  ثابت  واقعیتی  مکارم  ،   (

از  1389شیرازی،   گیری  بهره  جهت    قرآن (. 
کریم برای تامین سالمت جسم و روح انسان، 

فهم صحیح و دقیق و مطالعه آیات این    مستلزم
کتاب عظیم و ارزشمند هستیم. در این پژوهش 
های   شگفتی  و  اعجاز  از  معدودی  تعداد  به 

 کریم می پردازیم.  قرآنفراوان 
 

در نگاه به علوم   کریم  قرآن شگفتی های  
 طبیعی و زیستی

جاوید    قرآن ای  معجزه  و  آسمانی  کتاب  که 
اعج از  گوناگونی  های  جنبه  ثابت است  آن  از 

شده است مانند فصاحت، بالغت، عدم تعارض 
و تناقض در آن، آهنگ عجیب آن و تاثیر فوق  
العاده بر انسان ها که با پیشرفت علوم و فنون 
به  آن  اعجاز  از  ای  تازه  بعد  زمان  هر  بشری، 

  قرآن اثبات می رسد. یکی از جنبه های اعجاز  
دانشمندان  توجه  مورد  اخیر  قرن  یک  در  که 

است.    قرآنر گرفته است، جنبه اعجاز علمی  قرا
کریم مثال ها و مطالب علمی فراوانی ارائه    قرآن

نظریات  و  قوانین  ترین  جدید  با  که  کند  می 
نکته   موافقت دارد و همین  اثبات شده علمی 
مسلمان،   دانشمندان  توجه  مورد  عجیب 
مفسران و حتی بسیاری از پزشکان و مهندسان  

رار گرفت، تا آنجا که  مسلمان و غیر مسلمان ق
علمی   بعد  این  مجذوب  ها  غربی  از  بسیاری 

شدند و به حقانیت اسالم پی بردند و به    قرآن
محمدی،  سلطان  شدند)  مشرف  اسالم  دین 

1392 .) 
  قرآندر این زمینه نمونه های زیادی از آیات  

دارد.   وجود  است  آن  اعجاز  دهنده  نشان  که 
بستان  در چهارده قرن قبل در سرزمین عر  قرآن

گیاهان،   زوجیت  ها،  آسمان  مورد  در  مطالبی 
حرکت خورشید، زمین و غیره بیان کرده است  
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که امروز پس از هزار و اندی سال دانشمندان 
اند و  برده  به حقانیت آن ها پی  علوم تجربی 

در    قرآنجالب این است که بسیاری از نظرات  
محیط های علمی آن زمان مانند تمدن ایران،  

یونا نبوده، چرا که هیأت روم و  قبول  قابل  ن، 
نمی  دانشمندان  افکار  بر  حاکم  بطلمیوسی 
پذیرفت که زمین حرکت کند و حتی گالیله را  
بیان   از  پس  ها  قرن  سخنی)  چنین  جرم  به 

سرافرازی،  قرآن کردند)  محکوم  و  محاکمه   )
1391 .) 
را می توان به دو بعد اعجاز در لفظ   قرآناعجاز  

 قرآنکرد. از جهتی    و اعجاز در معنی تقسیم
جهان  و  هستی  جهان  به  را  نوین  ای  دریچه 
آخرت باز کرد. کتابی که افقی دیگر نسبت به  
هستی و حیات رت برای بشر به ارمغان آورد. 

که    قرآندر   است  نهفته  پایان  بی  حکمتی 
توانسته در طول تاریخ علت و منشاء تحوالت  
رو حی عمیقی بشود، به طوری که این تحوالت  

ا تحوالت اجتماعی گردیده است) طالقانی،  مبد
الفضل  (.  1389 ابی  ابن  مانند  قدیمی  علمای 

اند، تا همه علوم را المرسی، غزالی و ... کوشیده 
استخراج کنند، زیرا عقیده داشتند که    قرآناز  

، وجود دارد و در این راستا، قرآنهمه چیز در  
آیاتی که ظاهر آنها با یک قانون علمی سازگار 

می بود بیان  علم ،  که  بود  جا  این  از  کردند. 
هندسه، حساب، پزشکی، هیأت، جبر، مقابله و  

از   را  ) سلطان  نمودنداستخراج می   قرآن جدل 
فراوان  1392محمدی،   تعداد  به  توجه  با   .)

در   علمی  این   قرآناعجاز  محدودیت  و  کریم 
پژوهش، در ادامه تنها به تعدادی از اعجاز ها و  

 علمی آن میپردازیم:شگفتی های فراوان 
 کریم و قانون جاذبه زمین  قرآن-2-1

ثمَّ  " تَرَوْنهَا  عَمَدٍ  بِغَیرِ  السمَوَتِ  رَفَعَ  الَّذِى  اللَّهُ 
استَوَى عَلى الْعَرْشِ وَ سخَّرَ الشمْس وَ الْقَمَرَ کلُّ 
ااَلیَتِ  یُفَصلُ  االَمْرَ  یُدَبِّرُ  مُّسمًّى  اَلجَلٍ  یجْرِى 

بِلِقَاءِ   تُوقِنُونَلَعَلَّکُم  کسى  "رَبِّکُمْ  همان  خدا 
بدون ستونى که قابل رؤ    -است که آسمان را  

آفرید سپس خدا همان کسى است    -یت باشد  
که آسمانها را چنانکه مى بینید بدون ستون بر  
بر   نامرئى  ستونهاى  با  را  آنها  یا  داشت  پا 

 (.2افراشت) سوره رعد، آیه
اشته این آیه پرده از روى یک حقیقت علمى برد

که در زمان نزول آیات، بر کسى آشکار نبود،  
چرا که در آن زمان هیأت بطلمیوس با قدرت  
بر   و  جهان  علمى  محافل  بر  تر،  تمام  چه  هر 
افکار مردم حکومت مى کرد، و طبق آن آسمان  
ها به صورت کراتى تو در تو همانند طبقات پیاز  
روى هم قرار داشتند و طبعا هیچکدام معلق و 

نبود، ولى حدود هزار سال بعد از نزول  بیستون  
این آیات، علم و دانش بشر به اینجا رسید که  
و  است  موهوم  کلى  به  پیازى،  پوست  افالك 
آنچه واقعیت دارد، این است که کرات آسمان  
هر کدام در مدار و جایگاه خود، معلق و ثابتند،  
بى آنکه تکیه گاهى داشته باشند و تنها چیزى 

جاى خود ثابت میدارد، تعادل قوه که آنها را در  
جاذبه و دافعه است که یکى ارتباط با جرم دارد 

   و دیگرى مربوط به حرکت آنهاست.

این تعادل جاذبه و دافعه به صورت یک ستون 
نگه  خود  جاى  در  را  آسمان  کرات  نامرئى، 
منان   مؤ  امیر  از  که  حدیثى  است.  داشته 

جال بسیار  شده  نقل  زمینه  این  در  ب  على)ع( 
این   فرمود:  امام  حدیث  این  طبق  است، 
هستند   شهرهائى  آسمانند،  در  که  ستارگانى 
همچون شهرهاى روى زمین که هر شهرى با  
با  دیگر(  ستاره  با  اى  ستاره  هر  دیگر)  شهر 
نور مربوط است. آیا تعبیرى روشن  از  ستونى 
تر و رساتر از ستون نامرئى یا ستونى از نور در 

برا روز  آن  ادبیات  و  افق  جاذبه  امواج  ذکر  ى 
تعادل آن با نیروى دافعه پیدا مى شد؟) مکارم  

 (. 1372شیرازی، 
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 کریم و حرکت زمین  قرآن 

لها..."ی شریفه  آیه   "والشمس تجری لمستقر 
( خورشید در جریان است  38)سوره یس، آیه  

صدر   زمان  در  یابد،  استقرار  خود  محل  در  تا 
حسی  اسالم که نازل شد، مردم همین حرکت  

می  را  خورشید  روزمره  این  و  به  و  دانستند 
فهمیدند،  ترتیب از این آیه، همین حرکت را می 

به   مشرق  از  خورشید،  حرکت  که  حالی  در 
باصره   حس  خطای  زیرا  است،  کاذب  مغرب 
ماست و در حقیقت، زمین در حرکت است، از  

می متحرك  را  خورشید  ما  رو  بینیم،  این 
خا قطار  یک  مسافر  که  کنار نه همانطور  های 

می  حرکت  در  را  علوم جاده  پیشرفت  با  بیند. 
بشری و کشف حرکت زمین و خورشید معلوم  
شد که خورشید هم خود دارای حرکت انتقالی  
است و نه خورشید بلکه تمام منظومه شمسی  
و حتی کهکشان راه شیری، در حرکت است و  

آوری از  ها و ستارگان با سرعت سرسامکهکشان
م دور  پیدا  یهمدیگر  انبساط  عالم  و  شوند 

گوییم اگر به  (. پس می 1370کند) اوبالکر،  می 
حال   در  خورشید  که  شد  اثبات  قطعی  طور 

گوید که  هم می  قرآنحرکت است و ظاهر آیه  
منظور   پس  است،  جریان  در   قرآنخورشید 

ضمناً این  حرکت واقعی انتقالی، خورشید است.
شود،  می نیز ثابت    قرآننوع تفسیر علمی، اعجاز  

عمومی   زوجیت  قانون  مثال  برای  که  چرا 
گیاهان، در قرن هفدهم میالدی کشف شد، اما  

بودن    قرآن از زوج  از آن،  قبل  حدود ده قرن 
سلطان   است)  گفته  سخن  گیاهان  همه 

 (.1392محمدی، 
 

 کریم و علم نجوم  قرآن 

کریم در آیهء چهل سورهء مبارکهء یس    قرآن
 گوید:ی در بارهء خورشید و ماه م 

در  " آنها  کدام  هر   : یَسْبَحُونَ  فَلَک  فِی  وَکُلٌّ 
 . "سپهری شناور اند

انسان عصر قدیم، حرکت ستارگان را مشاهده  
دید که این موجودات آسمانی، در  کرد و می می 

به   یا  گرفته  فاصله  یکدیگر  از  معینی  زمان 
می  نزدیک  تعبیر همدیگر  روی،  این  از  شوند. 

برای  قرآن الذکر  فوق  هیچ  ی  ماه،  و  خورشید 
تعجب یا استبعادی را در میان مخاطبانش بر  

ره نمی اما  به  انگیخت.  جدید،  علمی  آوردهای 
و   ابعاد  و  پوشانده  نوینی  جامهء  تعبیرات  این 
آنگونه که   افزود. چه  بر آن  را  اعماق جدیدی 
مشاهدات و مطالعات جدید علمی نشان دادند، 

مانی  نه فقط برای حرکت این اجرام آس   قرآن
بلکه   است،  گرفته  کار  به  را  دقیقی  تعبیرات 

های حتی با این تعبیرات، کلیدهای اصلی بحث 
نجومی و نجومی را نیز در اختیاز دانش نوین  

دانیم،  بشری قرار داده است. طوری که همه می
کریم در زمانی نازل گردید که علم نجوم   قرآن

به این ارتباط،    قرآنبه حقایق مطرح شده در  
بررسیهای  دستر بلکه  بود،  نکرده  پیدا  سی 

نزول   از  پس  قرن  چندین  نجوم    قرآنعلمای 
ادامه یافت تا سرانجام با اختراع آالت و ابزاری  

های ها و تلسکوبها، بشر به یافته چون رصدخانه
جدیدی از دانش نجومی دست پیدا کرد و آنگاه 

کریم قرنها قبل    قرآنجایی رسید که    به همان 
 ده بود. از آن مطرح کر

میالدی به    1609هنگامی که گالیله در سال  
می  که  گردید  موفق  تلسکوبی  توانست اختراع 

های دور را سی بار شده در فاصله  اجسام واقع
انسان   به ساحهء دید  بار  هزار  را  آنها  و سطح 
که  بود  زمان  این  در  درست  سازد،  نزدیکتر 
به   که  یافت  را  آن  علمی  امکان  نجوم  دانش 

ز حقایق مهم در این زمینه دست پیدا یی اپاره
نماید و از جمله به این حقیقت که خورشید بر  
ترصد   با  چه  است.  شناور  خود  خاص  مدار 
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خورشید به وسیلهء این تلسکوب، وجود مناطق 
به مشاهده رسید   الذکر  سیاهی در کرهء فوق 
که این مناطق از یک کنارهء قرص خورشید به  

ال و حرکت بوده،  کنارهء دیگر آن در حال انتق
می   ناپدید  کامالً  هفته  دو  مدت  به  سپس 

شدند. گالیله از گردیدند و باز مجدداً ظاهر می
طریق این مشاهدات، به این نتیجه دست یافت  
که خورشید بر مدار خود حرکت دورانی دارد. 
با ترصد سیارات دیگر نیز ثابت شد که زمین  

بالً  نیز دارای حرکت دورانی است و آنگونه که ق 
باشد.  شد ساکن و بی حرکت نمیپنداشته می 

حرکت   که  نگذشت  دیری  ترتیب  همین  به 
دورانی هر یک از خورشید و ماه در مدارهای 
مخصوص آنها نیز ثابت گردید و بر مبنای این  
رهیافتها این حقیقت که هرگز متصور نیست تا  
خورشید بتواند مهتاب را دریافته و خود را به  

به   برساند،  به  آن  نباید  اثبات رسید. پس چرا 
کریم باور کنیم، در حالی که   قرآن اعجاز علمی  

و    1039حدود   گالیله  آنکه  از  قبل  سال 
پیدا   دست  نجومی  نتایج  این  به  همکارانش 

سورهء   قرآنکنند،   از  چهل  آیهء  در  کریم 
 مبارکهء یس به صراحت بیان کرد که:

الْقَمَرَ وَال اللَّیْلُ   ال الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُدْرِكَ"
در  نه   : یَسْبَحُونَ  نجوم  فِی  وَکُلٌّ  النَّهَارِ  سَابِقُ 
گردش منظم عالم، خورشید را شاید که به ماه  

گیرد و هر  فرا رسد و نه شب بر روز سبقت می 
بی فضای  در  معینی  مدار  در  پایان یک 

چنانکه  "شناورند چهارصد یک  قرآن.  و  هزار 
نه فقط در   قبل،  آیات  سال  بلکه در  آیه،  یک 

خواهیم عدیده مروری  آنها  روی  بعداً  که  ای 
به   نیز  را  زمین  منظم  دورانی  حرکت  داشت، 

 اثبات رساند) سوره یس، آیه چهل(.
اهدافی   قرآنخداوند از بیان مباحث نجومی در  

دارد که انسان را به کمال مقصود می رسانند  
اثبات  ناظم،  اثبات  از:  عبارتند  اهداف  این    که 

عظمت  دادن  نشان  الهی،  ربوبیت  و  توحید 
تحقق  و  معاد  داشتن  امکان  بیان  خداوند، 
حتمی آن، تشویق به استفاده از آن در طبیعت،  
موجودات،   تکوّن  نحوه  و  پیدایش  مبدأ  بیان 
بیان نظم و انسجام طبیعت، خبر دادن از پایان  
یافتن عالم، یادآوری نعمتهای الهی و ترغیب به  

بیان و    شکرگذاری،  نجومی  حقایق  برخی 
و   آسمانها  در  زنده  موجودات  مانند  کیهانی 

 (. 1387غیره) مسترحمی، 

 
 کیهان شناسی کریم و علم  قرآن 

علوم بشری مانند کیهان شناسی، در برابر علوم  
ی همچون پول خردی هستند که تجارت قرآن

ذلک  "با آن یا ناممکن و یا بسیار سخت است.  
( کیهان  30نجم، آیه    سوره  )"مبلغهم من العلم

شناسی بیشتر با حس و حدس سروکار دارد. 
فرماید:    قرآن می  همچون  "شریف  آسمان 

خیمه ای به زمین سایه افکنده و مانند سقفی  
بنا شده است و این بخش از آسمان با آسمانی 
باران است فرق دارد. آسمان   که محل ریزش 
اول محل نظام کیهانی و اختران ثابت و سیاری  

که در مدارهای ریاضی، نه طبیعی سیر    است
متراکم   ولی آسمان دوم همان جو  می کنند، 

) جوادی  باالی زمین است که جایگاه ابرهاست
 .( 1378آملی، 

 
 کریم و موضوع نبود اکسیژن در فتا  قرآن 

در قالب تشبیه آن    قرآنیکی از مسائلی را که  
آسمان  در  اکسیژن  نبود  است  کرده  بیان  را 

خدا افراد  است.  حال  تشبیهی  ضمن  در  وند 
فَمَن یُرِدِ اللّهُ  "کند  گمراه را این گونه بیان می 

أَن   یُرِدْ  وَمَن  لِلْإِسْالَمِ  صَدْرَهُ  یَشْرَحْ  یَهْدِیَهُ  أَن 
یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً کَأَنَّمَا یَصَّعَدُ فِی 

بخواهد "  "السَّماءِ خدا  که  را  کس  هر  و 
سینه راهنما کند،  )پذیرش(  ییش  براى  را  اش 
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گشاید و هرکس را که بخواهد )بخاطر اسالم مى

گمراهى در  سینه اعمالش(  نهد،  وا  را  اش  اش 
مىتنگِ مى تنگ  گویا  آسمان کند،  در  خواهد 

 (. 125)سوره انعام، آیه "باال برود

به معنی    "شرح"به معنی سینه و  "صدر"واژه  
تنگی فوق    به معنای   "حرج"گشاده ساختن و  

فوق   آیه  در  است.  شدید  محدودیت  و  العاده 
سوال   این  است.  رفته  کار  به  لطیفی  تشبیه 
مطرح است که چرا خدا تنگی سینه را به کسی  

می آسمان  سوی  به  و که  کرد؟  تشبیه  رود، 
ای دارد که به تنگی سینه و  آسمان چه ویژگی

 انجامد؟نفس می 

به  بافت  برای تداوم حیات  زنده بدن  یک های 
محصول سوخت   آن  و  دارند  نیاز  انرژی  منبع 
قند و نشاسته) چربی یا پروتئین( یعنی آمیخته  
به   نیاز  این  است.  اکسیژن  با  سوخت  شدن 

روز یازده متر ای است که انسان در شبانه گونه 
دارد)   الزم  هوا  کیلوگرم  چهارده  یعنی  مکعب 

شیرازی،   در 1388مکارم  چربی  سوختن   .)
گرما بدن  در  و  می   آتش  فرد تولید  هر  کند. 

عادی در حال استراحت کامل به حدود یکصد 
و دو کالری در دقیقه نیازمند است و برای تولید 
آن باید دویست و پنجاه سی سی اکسیژن به  

 75/3کار ببرد. انسان در حال استراحت حدود  
لیتر هوا را در دقیقه با عمل دم به درون ریه ها 

مقدار هوا حاوی می  این  پنجاه    برد.  و  هفتصد 
برای  سی  آن  سوم  که یک  است  اکسیژن  سی 

به کار می  نیاز در حین  تولید کالری  رود. این 
برابر   پانزده  حدود  به  سریع  و  عمیق  تنفس 

 (. 1390یابد) عالیی و رضایی، افزایش می

ریه به  که  می هوایی  داخل  و  ها  هفتاد  شود 
هشت درصد ازت، بیست و یک درصد اکسیژن  

( گاز کربنیک دارد که  03/0زی )و مقدار ناچی
مژك و  بینی  دهلیز  موهای  وسیله  های  به 

تنفسی سلول  مجاری  مخاط  سطحی  های 

(. فرو بردن نفس 1369شود) یزدی،  تصفیه می 
این  است.  تنفسی  عضالت  انقباض  وسیله  به 

را گشاد می عضله قفسه سینه  بیرون ها  کنند. 
دادن نفس نیز نتیجه برگشت این عضالت به  

تنگحال   و  سینه  استراحت  قفسه  شدن 
حیوان می  جثه  براساس  تنفس  تعداد  باشد. 

پنجاه   و  صد  دقیقه  هر  در  موش  مثالً  است، 
بالغ شانزده   انسان  نوزاد چهل مرتبه و  مرتبه، 

 (. 1390کشد) عالیی و رضایی،  مرتبه نفس می 

تورشیلی اولین کسی بود که فشار جو را کشف 
ل فشار عمود  کرد. وی میزان این فشار را معاد

هوای دور کره زمین بر یک سانتی مترمربع از 
آن تخمین زد که معادل فشار عمودی از جیوه 

متر است. هرچه به طول هفتاد و شیش سانتی 
ین فشار از سطح زمین باالتر رویم، از میزان ا 

شود و باعث ایجاد اختالل در رسیدن کاسته می 
ریه راه  از  می هوا  خون  به  طرفی ها  از  گردد. 

کاهش فشار هوا باعث انبساط گازهای موجود 
شود و در پی آن دیافراگم در معده و امعاء می 

رود و موجب ایجاد نارسایی در به طرف باال می 
انبساط ریه تنفس می کار  و  ) دیا ها  ب، گردد. 

بنابراین1383 در   (.  آسمان  در  اکسیژن  نبود 
اما   شد،  کشف  اخیر  قرن    قرآن قرون  چهارده 

پیش در قالب تشبیه به آن اشاره کرده است و 
 است. قرآن  این از معجزات

 
 کریم و اعجاز پزشکی  قرآن 

انسان  با  بشر  بدو خلقت  از  بیماری و سالمت 
می  آشنا  آن  با  و  بوده  همین  عجین  به  باشد، 

سبب انسان همواره برای درمان و دست یافتن  
کرده است. انبیاء نیز به مسأله  به دارو تالش می

)مقدسی،   داشتند  خاصی  اهتمام  طبابت 
)بحار  1390 بودند  قائل  ارزش  آن  برای  و   )

ص   حضرت66االنوار،  اقدامات  حتی   .)  
در  بود.  اعجازآفرین  امر طبابت،  در  عیسی)ع( 
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ر سالمت اهمیت  متون مقدس پیشینیان به ام

حکیم که رسالت اصلی خود را   قرآندادند.  می 
در هدایت بشر به سوی کمال خالصه و سالمت  
و  اعتقاد  و  اخالق  قالب  در  را  روح  پرورش  و 

( به  1390احکام اشاره کرده) عالیی و رضایی، 
است  روح  سالمت  مقدمه  که  جسم  سالمت 
توجه کامل داشته است )آیات بهداشت تغذیه،  

نبود سالمتی،  جسم، جن سی، روان...( زیرا که 
 دارد. انسان را از مسیر تعالی روح باز می

های طبی  شگفتی پزشکی عبارت است از آموزه
آمده ولی در عصر نزول برای اکثر    قرآنکه در  

مردم روشن نبوده، بلکه خالف دیدگاه مشهور  
  قرآنپزشکان آن عصر بوده است و بعد از نزول  

ده است ولی قبل از صحت آن مطالب کشف ش
است    قرآن بوده  به صورت غیر مشهور مطرح 

 (. 1390)عالیی و رضایی، 
مطرح شده دارای    قرآنمطالب پزشکی که در  

اعجاز و شگفتی است، در حالی که عقول بشر  
در آن زمان از کشف آن عاجز و در این زمان از 
شگفتی آن متعجب است. آنچه در این مسائل  

وا   تعجب  به  را  که  می انسان  است  آن  دارد 
مقرارات   و  و    قرآنقوانین  طبیعت  نظم  با 

به   است،  همگون  انسان  روح  و  سالمت جسم 
ای یافت  مسأله  قرآنتوان در  این معنا که نمی 

که با سالمت انسان در تضاد باشد. پزشکی در  
فارسی به معنای دانش مداوای بیماران است. 
فارسی عمید، دهخدا،  )عمید، حسن، فرهنگ 

نامه دهخدا، انوری، حسن، فرهنگ بزرگ  لغت  
سخن، ذیل واژه پزشکی( از این تعریف استفاده  

درمان  می  برای  پزشکی  واژه  که  شود 
رود. های جسم و روح و روان به کار می بیماری 

اعجاز از ماده عجز به معنای ناتوان ساختن در  
کاری است که کسی قادر به انجام آن نیست.  

است که مطلبی طبی  اعجاز پزشکی به این معن
آن    قرآندر   نهفته  اسرار  بعد  سالیان  و  آمده 

کشف شده است و مردم عصر نزول نیز از آن 
اطالعی نداشتند. قطعا کسی که بشر را خلق و  

را نازل کرده به تمام جوانب آن آشنایی   قرآن
الَّذی "دارد و به اسرار آن آگاهست.   أَنْزَلَهُ  قُلْ 

السَّ فِی  السِّرَّ  وَالْأَرْض یَعْلَمُ  بگو کسى  "  "ماواتِ 
( در قرآنآن  را  ]ها[  راز  که  فرستاده  فرو  را   )

 (.6)سوره فرقان، آیه  "داندها و زمین مى آسمان

 کریم و بهداشت تغذیه قرآن -2-7
فیهِ " أَلْوانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرابٌ  بُطُونِها  مِنْ  یَخْرُجُ 

لِلنَّاسِ... از درون )شکم( آن شهدى به   "شِفاءٌ 
آید که در آن براى هاى گوناگون بیرون مى رنگ

(. این 69نحل، آیه    سورهمردم درمانى است)  
که   دارد  تأکید  عسل  بخشی  شفا  بر  آیه 
است.   کرده  ثابت  را  آن  پزشکی  تحقیقات 

ا وَاشرَبُوا یَا بَنِی آدَم ... کُلُو"همچنین میفرماید:  
اى فرزندان   "وَ اَل تُسرِفُوا اِنَّهُ اَل یُحِبُّ المُسرِفِینَ

روى نکنید  آدم... بخورید و بیاشامید ولی زیاده
اسراف او  نمىکه  دوست  را  سوره کاران  دارد) 
آیه   انسان31اعراف،  همۀ  آیه  این  در  از  (.  ها 

اند.  روی در خوردن و آشامیدن نهی شده زیاده
دستورا و  این  خوردن  باب  در  بهداشتی  لعمل 

آشامیدن که از نظر علوم پزشکی نیز به اثبات  
و  خوردن  در  اندازه  رعایت  است.  رسیده 
آشامیدن عامل مهمّی در ایجاد سالمت جسمی 

 رود. و روحی انسان و طول عمر به شمار می 

إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ "
اللَّهِ... لِغَیْرِ  بِهِ  أُهِلَّ  ما  خداوند تنها مردار و   "وَ 

خوك و آنچه را که هنگام سر    خون و گوشت 
بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام 

(. این آیه 173گردانیده است) سوره بقره، آیه  
زیان گوشت  به  و  خون  مردار،  خوردن  های 

ی پس  خوك اشاره دارد. مطلبی که علوم پزشک
  ها تحقیقات به آن پی برده است.از سال
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 مراحل خلقت انسانکریم و  رآن ق
مُضْغَۀً   " الْعَلَقَۀَ  فَخَلَقْنَا  عَلَقَۀً  النُّطْفَۀَ  خَلَقْنَا  ثُمَّ 

  "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَۀَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ...
آن آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم، پس  

آنگاه   و  گردانیدیم  مضغه  ]به صورت[  را  علقه 
استخوان را  بعد  مضغه  ساختیم  هایى 

پوشانیدیماستخوان گوشتى  با  را  سوره ها   (
در این آیه به چهار مرحله از (.  14مومنون، آیه  

مراحل تکامل جنین در رحم مادر اشاره شده  
جنین علم  مطلب  است.  این  به  نیز  شناسی 
 دست یافته است. 

ما   "ا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَۀٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلیهِإِنَّ  "
را   او  و  آفریدیم  مختلطى  نطفۀ  از  را  انسان 

. در این آیه به (2) سوره انسان، آیه  آزماییممى 
اختالط نطفۀ مرد و زن و ترکیب آن دو اشاره  

های علم شده است. امروزه این مطلب از دانسته
می جنین  شمار  به  )آقایانی  ید.آشناسی 

 (. 2012چاوشی، 
 

 XY وجود کروموزومکریم و  قرآن 
آمیزش بین زن مرد در علوم میخوانیم که در  
صورت   به  مرد  های  زن    XYژن  های  ژن  و 

شامل     XXبصورت   که  جفت    23است 
و یک جفت کروموزوم  غیر جنسی  کروموزوم 
جنسی است و در هنگامی که قرار است نطفه  

وم از زن و یک کروموزوم تشکیل شود یک کروز
از مرد برای تعین جنسیت جنین وارد می شود 

از مرد وارد شود     Xیعنی کسی که کروموزم  
وارد شود    Yفرزند حتما دختر خواهد بود و اگر  

فرزند پسر خواهد بود البته گاهی اختالالتی نیز 
در این فرآیند انجام می شود که منجر به بروز 

فات مردانه و زنانه در افراد دو جنسیتی و یا ص
شود.  می  مردان  و  کروموزم   زنان  مشاهده  با 

XY     شامل مرد  کروموزوم  که  بینیم  می 

مرد   هم  های  شامل   Xو    Yکروموزوم  هم  و 
 است می باشد.  Xکروموزم های زن که 

اى از منى  او نطفهدر سوره قیامت گفته شده:  
شود نبود سپس بصورت که در رحم ریخته مى 

آمد و خداوند او را آفرید و موزون  بسته در  خون
همچنین    و از او دو زوج مرد و زن آفرید. ساخت

که   شخصی  که  بینید  می  کنید  دقت  اگر 
مرد     yکرومزوم   و  است  مرد  باشد  داشته 
را وارد چرخه می کند پس عامل     Yکروموزوم  

اگر  زیرا  است  مرد  جنسیت  تعین  در  موثر 
X     بدهد فرزند دختر و اگرY   زند پسر بدهد فر

از   قبل  تا  حتی  گذشته  زمانهای  در  شود  می 
بوجود آمدن علم ژنتیک تصور بر این بود که  
در  ولی  کند  می  تعین  را  زن جنسیت جنین 

کریم به طور غیر مستقیم نکته این مساله    قرآن
) سوره قیامت، آیه  در آیه باال اشاره شده است

37-39 .) 
 

 یانگشت نگار کریم و علم  قرآن 
ا گذشته  گرچه  های  زمان  سرانگشتان  "ز 

از شگفتی های خلقت به شمار میرفته    "انسان
و انسان از هزاران سال پیش به اشکال مختلف 
توان  نمی  اما  داشته،  توجه  خود  انگشت  اثر 
مدعی بود که علم آن زمان به ریزه کاری های 

واقف بوده است بلکه    "بنان"موجود در خلقت  
تا   بود  الزم  قرن  سیزده  بشری گذشت  علم 

برای سقف آن   چنین مطلبی را کشف کند و 
باید اسباب و مقدماتی فراهم می آمد که   نیز 
مردم آن زمان به آن دسترسی نداشتند. این در 

سوره قیامت  سه و چهار  در آیه  حالی است که  
خوانیم:   یحَسَبُ  "می  نجَّمَعَ   أَ  أَلَّن  الْانسَانُ 
آیا    "  بَنَانَه  ن نُّسَوَِّىقَادِرِینَ عَلىَ أَ  عِظَامَهُ ـ بَلىَ 

استخوان که  کند  می  گمان  را   انسان  او  های 
قادریم که )حتی   جمع نخواهیم کرد، آری ما
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ومرتب  موزون  را  او  انگشتان  سر(  خطوط 

 . "مکنی 
وجود انگشتان    که   به تعبیر دیگر می توان گفت 

در انسان، یکی از عوامل مهم پیشرفت تمدن او 
از ماده اقامت و دوام،   "بنان "است، و تعبیر به  

که   است چرا  به همین حقیقت  لطیفی  اشاره 
 بدون آنها، اقامت در جهان برای او مشکل است.  
از نکاتی که این آیه، می تواند اشاره به آن باشد  
به   نسبت  ما  عصر  در  که  است  مهمی  کشف 
خطوط سر انگشتان شده است، زیرا این معنی 

ک هر  انگشتان  سر  که خطوط  شده  س  مسلم 
معرف شخص او است، و از هر امضایی اطمینان 
بخش تر و دقیقتر است، به همین دلیل در عصر  

» انگشت نگاری« به صورت علمی در     ما مساله
شیرازی،  آمده   مکارم  بنابرای 1392است)   .)

اشاره   اعجاز    قرآنهمین  بر  داللت  تواند  می 
 علمی این کتاب داشته باشد. 

 
 ناسی شروانعلم و کریم  قرآن 

حاوى دستورات و سفارش   قرآنبرخى از آیات 
هایى در زمینه عقاید، اخالق، عبادات و ... است  
که در آرامش روانى و تعادل روحى انسان تأثیر 
انسان  آنها سالمت روانى  نتیجه  مثبت دارد و 

ها و نگرانی  است. چرا که موجب رفع اضطراب
هاى بشر می شود و به اصطالح او را شفاء می  

داروهاى   د.ده که  است  آن  جالب  نکته 
آثار   معموال  جسمانى،  دردهاى  شفابخش 

هاى بدن می گذارند. اما این    نامطلوبى بر ارگان
شفابخش)یعنى   أثر قرآن داورى  هیچ   )

انسان   روح  و  فکر  و  جان  روى  بر  نامطلوبى 
 (. 198) نهج البالغه، نسخه ندارد

از محققان و متخصصان علوم پزشکى،   برخى 
ى متعددى در این مورد انجام داده پژوهش ها

اند و تأثیرات آموزه ها)دستورات و توصیه ها(  
آیات   و   قرآنو  فردى  روانى  بهداشت  در  را 

این  در  اند.  کرده  بررسى  انسان  اجتماعى 
تحقیقات تجربى نتایج مثبت و چشمگیرى در  

دستورات   و  مفاهیم  برخى  بدست    قرآنمورد 
وار    رست آمده است که در اینجا به صورت فه

کنیم می  اشاره  محمدی،  بدانها  و  میرزمانی   (
1380 .) 

پژوهشها در ":  نظران می نویسدیکى از صاحب 
منابع و مجموعه آثار در سالمت روان نشان می  

مهم و  ترین  اساسی  که  در دهد  مسئله  ترین 
مذهبى   تعهد  و  روان  وحدت  سالم،  شخصیت 
است. وحدت روان با سیستم ارزشى که بتواند  

ات معنا و هدف دهد مرتبط است. در بین  به حی
هاى ارزشى، مذهب باالترین قابلیت را سیستم 

اساس و  .  براى ایجاد وحدت شخصیت داراست
می  توحید  و  وحدت  بر  اسالم  مذهب  مبناى 
باشد. وحدت شخصیت و یگانگى روان انسان، 
مظهر و نماینده بارز توحید ذات مقدس خالق 

 ... محمدی،"است  و  زمانی  میر   (  1380  .)
همچنین دانستن خداوند به عنوان منشأ قدرت  
و آرامش و انجام فرایض دینى به صورت معنی  
هنگام   در  افسردگى  پایین  درجه  با  دارى 

است داشته  ارتباط  بیمارستان  از  ) ترخیص 
 (. 1990پرسمن و همکاران، 

تحت  متعددى  هاى  پژوهش  مورد  این  در 
شکى  شده و با توجه به ضوابط پزشرایط کنترل  

توسط پزشکان متخصص یا زیر نظر آنان انجام 
است   رسیده  مثبتى  نتایج  به  و  از جمله شده 

در پژوهشى که توسط دو تن از محققان اینکه  
انجام    "کتل "در تهران به روش آزمون اضطراب  

شد، نشان داده شده که در بین گروه آزمایشى 
بین    شصت  از  نفره دختر که بصورت تصادفى 

گروهى    ،یرستانى انتخاب شدنددانش آموزان دب
 ماه روزانه نیم ساعت به قرائت   ششکه حدّ اقل  

و   قرآن اضطراب  میزان  پرداختند  می  مجید 
گرایش به افسردگى آنان به شکل چشمگیرى 
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آزمودنی از  است  کمتر  مقایسه  گروه  ) هاى 

 (. 1376یوسفی و حسن پور، 

همچنین در پژوهشی که تحت عنوان بررسی  
کریم بر کاهش درد و    قرآنای  مبزان تاثیر آو 

بخت   نیک  علیرضا  آقای  توسط  اضطراب 
نصرآبادی انجام شد به این نتیجه رسیده است  

آوای   در   قرآنکه  درد  شدید  کاهش  باعش 
 (.1377بیماران می شود) نیکبخت، 

 
 قرآن اعجاز عددی و نظم ریاضی در 

صاحب  و  نویسندگان  از  چند برخی  در  نظران 
دی بعد  اخیر  اعجاز  دهه  برای  بیان    قرآنگری 

عددی  کرده اعجاز  همان  که  .    قرآناند  است 
 قرآنکنند که یک نظم ریاضی بر  اینان ادعا می 

االتقان فی    "حاکم است . هر چند که در کتاب  
ال فکر دیده    "قرآنعلوم  این  پای  رد  سیوطی، 

اما تا چند (.  1381) رضایی اصفهانی،  شودمی 
ن مانده بود و با  سال اخیر این راز علمی پنها

های بسیار تواند حسابهایی که می ظهور رایانه
زیادی را در مدت زمان کمی و با دقت باالئی  

دهد، ریاضی    انجام  نظم  روی  از   قرآنپرده 
برداشته شد و اعجاز این کتاب مقدس بار دیگر 

 ید.بر جهانیان ثابت گرد
در جلد دوم تفسیر نمونه    اهلل مکارم شیرازی آیۀ

بیست  که طی    قرآنگیرند که حروف  ه می نتیج
سه نازل شده حساب   و  )ص(  پیامبر  بر  سال 

بسیار دقیق و منظمی دارد که حفظ و نگهداری 
مغزهای نسبت  از  استفاده  بدون  آن  های 

) مکارم شیرازی، پذیر نیستالکترونیکی امکان
1390 .) 

با توجه به آیه سوم سوره و ،  کوروش جم نشان
عال به زوج و فرد سوگند  الفجر که خداوند مت

یاد کرده است به فکر افتاده است که شاید یک 
.  باشد   قرآننظام عددی بر مبنای زوج و فرد در  

در نهایت جمع اعداد زوج دقیقاً مساوی با جمع 

و جمع اعداد فرد   6236یعنی    قرآنتعداد آیات  
است که حاصل جمع شماره   6555مساوی با  

ب نمونه دیگری از باشد و بدین ترتیها می سوره 
) فرهنگی،  کندرا اثبات می  قرآناعجاز عددی  

1375 .) 
 

 گیری نتیجه
در یک قرن اخیر، تفسیر علمی و اعجاز علمی 

قرار   قرآن مفسران  و  مسلمانان  توجه  مورد 
های زیادی در این مورد نوشته  گرفت و کتاب

شد و با آنکه بیش از هزار سال، از عمر تفسیر  
یک قرن اخیر، اوج گرفت    گذرد اما درعلمی می 

و  جامعه  کرده  تحصیل  طبقه  توجه  مورد  و 
مصر،   در  گرفت.  قرار  دانشمندان  و  مفسران 
ایران و هند و دیگر کشورهای اسالمی، تالش 

با علوم تجربی   قرآنو سعی برای انطباق آیات  
 . آغاز شد

کتاب آسمانی و وحی شده بر پیامبر صلی    قرآن
جاوید  معجزهو  اهلل   واوی  های جنبه  ست 

گوناگونی، از اعجاز آن اثبات شده است، مانند  
فصاحت، بالغت، عدم تعارض و تناقض در آن، 

ها  العاده بر انسانآهنگ عجیب آن و تأثیر فوق 
و با پیشرفت علوم و فنون بشری، هر زمان بعد  

اثبات می تازه به  آن  اعجاز  از  از ای  رسد. یکی 
اعجاز  جنبه  ا  قرآنهای  قرن  یک  در  خیر، که 

مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است جنبه  
 است.  قرآناعجاز علمی 

ارائه مثال  قرآن فراوانی  علمی  مطالب  و  ها 
جدیمی  با  که  نظریات  د  کند  و  قوانین  ترین 

نکته   موافقت دارد و همین  اثبات شده علمی 
مسلمان،   دانشمندان  توجه  مورد  عجیب 
مهندسان   پزشکان،  از  بسیاری  مفسران، حتی 

سلمان و غیر مسلمان قرار گرفت، تا آنجا که  م
غربی  از  علمی  بسیاری  بعد  این  مجذوب  ها، 

شدند و به حقانیت اسالم پی بردند و به    قرآن
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دین اسالم مشرف شدند. از این رو بسیاری از 

هم    مسلمانمفسران   کنار  با  کردند  کوشش 
اعجاز علمی   قرآن گذاردن مطالب علمی و آیات  

نما  قرآن اثبات  و   قرآن یند.را  سعادت  که 
خوشبختی دنیا و آخرت پیروان خود را تضمین  
نموده است هم شامل دستوراتی است که سبب  
برای  هم  و  باشد  ها  انسان  اخروی  رستگاری 
و  ها  برنامه  آنها  دنیوی  آرامش  و  آبادانی 

این منصفانه ترین و واقع .  ارشاداتی را دربر دارد
این   قرآن   بینانه ترین قضاوتی است که در مورد

 کتاب آسمانی می توان داشت.
چون    است  قرآنبیان مطالب علمی، از اهداف  

کند، ولی هدف اصلی و را ثابت می   قرآناعجاز  
با این    قرآنعمده   نیست. این مطلب خصوصاً 

شود که آیاتی که همه چیز را  نکته روشن می 
دهد، در مورد هدایت و دین  نسبت می  قرآنبه  

ه  ،است اصلی،  بیان پس هدف  و  انسان  دایت 
معارف دینی است ولی یکی از اموری که مربوط 

است و یکی از   قرآنبه دین است، اثبات اعجاز 
است. از این   قرآن اعجاز علمی    قرآنابعاد اعجاز  

در بعضی از موارد خود   قرآنرو مطالب علمی  
اهداف عمده و اصلی   قرآناز هدف   اما  است، 

شد که  ممکن است این هدف منظور باست.  نی
که   جهت  آن  از  عالم  به  نگرشی  با  انسان 

ی خدا و در تدبیر اوست معرفت فطری آفریده
و شناخت حضوری خود را شکوفا کرده و شدت  

  قرآنو نیروی بیشتری بخشد. به عبارت دیگر، 
کتاب فیزیک، گیاه شناسی، زمین شناسی و یا  

کتاب انسان سازی   قرآنکیهان شناسی نیست.  
ست تا آنچه را که بشر در راه است و نازل شده ا

تکامل حقیقی تقرب به خدای متعال نیاز دارد 
خواهد ما از این طریق  می    قرآن  د.به او بیاموز

به وجود خداوند یکتا پی برده و در برابر عظمت 
یقین اعتراف   با و حکمت او سر فرود آوریم و

این  ، و از"ربنا ما خلقت هذا باطالً    ":نماییم که 
عتراف به این نتیجه برسیم که اگر  تصدیق و ا

بعد از تفکر در کائنات دریافتیم که عالم بیهوده  
خلق نشده است، ما نیز بیهوده خلق نشده ایم 
و برای هدف واالئی که شناخت خدا و پیروی  
باید   ایم. پس  از دستورات اوست آفریده شده 
خود و دیگران را به سوی ربوبیت و کمال پیش  

هی و شهوت رهایی یابیم. و  ببریم و از خودخوا
هدایت   و  تربیت  همان  که  قرآناین  است  ی 
 . کندتحولی در روح و فکر ایجاد می
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 کریم: تعارض یا توافق؟  قرآن واقعیت هستی در نگاه مکانیک کوانتومی و  

 
 2مجید شمسو  1ات حسینیانالسادمطهره

 

 ی دانشگاه الزهرا )س( قرآنتفسیر علوم  3عتی کرمان و سطح دکتری فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صن  -1

 ( Motaharesadat63@gmail.com نویسنده مسئول: ) ی و استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیقرآندکتری تفسیر علوم  -2

 
 چکیده 

های مختلف ای چون انسان است. در قرون اخیر واقعیت از دیدگاهاصل واقعیت مهمترین دغدغه موجود زنده 
ای را در سردرگمی و تحیر غرق  علوم دینی، فلسفی و مکانیک کوانتومی بررسی شده است. به نحوی که عده 

را زیر سوال برده و بر این    ساخته است تا جایی که برخی از این علوم، هستی بشر و حتی زندگی پس از مرگ
کریم و نگاه مکانیک کوانتومی    قرآنتحیر افزوده است. در این مقاله سعی شده است واقعیت هستی از نگاه  

 پرداخته شود و جواب قاطعی بر توافق واقعیت موجودات و جهان هستی ارائه دهد.  
 

 قرآن وانتومی،  مکانیک ک  واژگان کلیدی: واقعیت، تجربه گرایان، اصل عدم قطعیت،

 
 مقدمه

فیزیک کالسیک واقعیت عینی را قبول دارد و    
وجود یک جهان عینی مستقل، موضعی و خارج  

پذیرد به این معنی که توجه  از ذهن بشر را می
یا عدم توجه ما به یک شیء در واقعیت وجودیش 

هر   از  مستقل  وجودش  و  ندارد  چیزی  تاثیری 
است و این یک واقعیت فیزیکی از نظر فیزیک 
مکانیک   نظریه  ظهور  با  اما  است  کالسیک 
قرار   حمله  مورد  کالسیک  رئالیسم  کوانتومی، 
مشاهده   که  زمانی  تا  که  معنی  این  به  گرفت 
کننده و ناظر به شیئی نگاه کنند آن شیئ وجود 
دارد و وجود آن شیئ بستگی به ناظر و مشاهده  

ران دیگر دارد یعنی وجودی مستقل  کننده و ناظ
های اطراف خود ندارد. بنیانگذاران این  از پدیده

ها شدند و پدیدهنظریه غالبا منکر واقعیتی وراء  
عنوان   به  را  کوانتوم  نظریه  ریاضی  فرمالیسم 

 ها تلقی کردند بینی پدیده ای برای پیشنسخه
(Vladimir B, 2009 .) 
وجود    کردند  سعی  همکارانش  و  اینشتین 

واقعیت و موضعی بودن را در آزمایشاتی به عنوان 
EPR    بعدها ولی  شدند  موفق  که  دهند  نشان 

رفت   سوال  زیر  بل  نامساوی  روابط  توسط 
(1981 Aspect, .) 
آید چنین بر می کریم این  قرآناز طرفی از آیات   

به  الهی  آیات  در  خداوند  نگاه  از  واقعیت  که 
ای از ای است که تمامی خلقت عالم در هاله گونه 

برنامه  و  شده  معین  هدفمند  امور  و  شده  ریزی 
پروردگار عالم قرار گرفته است و همه امورات این  

 عالم در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. 
های مختلف موضوع واقعیت و رئالیسم در شاخه

علوم من جمله فلسفه و ادیان مختلف مورد بحث 
فیلسوفان   قرار و  محققان  میان  و  است  گرفته 

ذهنی  و  خارجی  واقعیت  عنوان  با  نیز  مسلمان 
از طریق   اینکه  اما  است  گرفته  قرار  بحث  مورد 

شده    قرآنآیات   بیان  موجودات  واقعیت  کریم 
باشد مقاله و تحقیقی یافت نشده است. هرچند  

در   و   قرآنکه  جسمانی  بعد  از  انسان  کریم 
 ( و از منظر اسالم86  ،  1373روحانی )مطهری،

گرفته    224،  1384)گرامی، قرار  توجه  مورد   )
است اما نحوه خلقت جهان و واقعیت خارجی در  

 کریم بررسی نشده است.  قرآنآیات 
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 پژوهش حاضر که از گونه و    بنابراین این تحقیق

با  تا  است  آن  بر  است  نظری  بنیادی  تحقیقات 
اکی ارائه آیاتی در خصوص واقعیات وجودی و ادر

 موجودات، 
با   کوانتومی  واقعیت  سازگاری  یا  و  تعارض  اوال: 

 ی مشخص شود.  قرآنواقعیت 
درمورد  اندیشیدن  بهتر  راهی جهت  اینکه:  دوم 
خلقت و دوری از ابهام و کج اندیشی واستداللی 
در  رئالیسم  موضوعات  با  مواجهه  جهت 

 های غربی باشد. فلسفه
 واقعیت و تعریف

از    واقعیت  به معنای روی    ریشه کلمه  »وَقَعَ« 
دادن یا اتفاق افتادن است. واقعیت اشاره به امور  

می  اتفاق  که  اموری  یا  داردعینی  ؛ 1افتند 
فرود  شدن،  واقع  معنای  به  واژه  این  همچنین 
آمده، قرار گرفته، برقرار و نیز به معنی حقیقت  

 .2امر اعمال شده؛ است 
کرد که آن ای تعریف  توان به گونه واقعیت را می 
جهان به  بخش بینیرا  یا  آن  ها  از  هایی 

واقعیت،  )چارچوب دهد.  پیوند  مفهومی(  های 
کلیت همه چیزها، ساختارها )واقعی و مفهومی(،  

پدیده و  حال(  و  )گذشته  قابل وقایع  از  اعم  ها، 
همان  این  است.  مشاهده  قابل  غیر  یا  مشاهده 

جهان که یک  است  براساس چیزی  )خواه  بینی 
در   تجربه شود(  بنا  انسانی  مشترك  یا  فردی 

 نهایت سعی در توصیف آن دارد. 
ادراکی   از دو جنبه وجودی و  از طرفی واقعیت 
محل بحث در میان همه فالسفه اعم از اسالمی 

 باشد. و غربی می 
هایزنبرگ،   قطعیت  عدم  نظریه  پیدایش  با 

گیری دقیق مکان و تکانه )جرم ضرب در  اندازه
طور به  اجسام  امکان  سرعت(  پذیر همزمان 

 
1https://dictionary.abadis.ir  

 لغت عمید   فرهنگ   2

برمی  موضوع  این  خاصیت  نیست.  به  گردد 
ذره و  موجی  ذره  دوگانگی  و  موج  دوگانگی  ای. 

(particle duality–Wave بر این فرض استوار  )
خاصیت   دو  هر  دارای  ذرات  تمامی  که  است 

کند که یک ای هستند که بیان می موجی و ذره
می  اشکال  پدیده  این  از  یکی  صورت  به  تواند 

 گانه مشاهده شود نه هر دو به صورت همزمان. دو
یک   مشاهده  که  داشت  اظهار  هایزنبرگ  ورنر 

ویژگی می ذره،  تغییر  را  آن  داشتن  های  و  دهد 
سازد. بنابراین رفتار  اطالعات دقیق را ناممکن می 

را  بنیادی  ذرات  از  یک  هیچ  آینده  و  گذشته 
بینی کرد، یعنی قطعیت از توان دقیقا پیش نمی

 رود. ی بین م
الکترون تا زمانی که دیده نشود  یعنی ناظری به  
آن ننگرد مانند موج است و مکان های متفاوتی  
در هر کجای هستی دارد، اما هنگامی که دیده  
شد معادالت موج آن از هم پاشیده و به صورت 
نظر   بسیار قوی در مکان مورد  احتمال  از  ابری 

خاص قرار گیرد. الکترون زمانی در مکانی  آرام می
البته صحیح   ببیند،  را  آن  ناظری  که  گیرد  می 
است که بر اساس اصل عدم قطعیت مکان دقیق 

نمی مشخص  مقیاس الکترون  در  اما  شود 
ماکروسکوپی زمانی که احتمال وجود الکترون در 

 مکانی زیاد می شود یعنی در همان حوالیست.
پدیده   هیچ  کوانتومی،  معادالت  بر  بنا  بنابراین 

ه تنهایی مستقل از ناظر واقعیت ندارد و اتمی ب
برخالف فیزیک کالسیک جدا کردن کامل شی  
و   نیست  میسر  آزمایش  وسایل  از  مطالعه  مورد 
اینشتین   از دید  نظر گرفت.  را در  آنها  باید کل 
فیزیک   و  نیست  قبول  قابل  ریاضی  تعریف  این 
زمان  و  فضا  در  آنچه  از  واقعی  نمایش  باید 

 گذرد ارائه دهد.  می 
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سیستم   یک  واقعی  حالت  اینشتین،  عقیده  به 
فیزیکی که به طور عینی وجود دارد مستقل از 

گیری و مستقل از ذهن  هرگونه مشاهده یا اندازه
است که به وسیله مفاهیم فیزیکی قابل توصیف  

نمی وی  عقیده  طبق  بر  همچنین  توان  است. 
های تجربی شناخت  طبیعت را صرفا از راه داده

به باید  تعبیر    بلکه  با  و  رفت  فعال  ذهن  سراغ 
ساختارهای نظری، نمایشی از واقعیت فیزیکی به  

 دست آورد.
نیز در مورد رئالیسم، موضعی شبیه    1ماریو بونخه 

دارای   وی  نظر  در  رئالیسم  دارد.  اینشتین  به 
 مشخصات زیر است: 

 اشیائی مستقل از ذهن ما وجود دارد. •

اما به طور  این گونه اشیاء قابل شناخت هستند   •
طور   به  نه  متوالی  تقریبهای  طریق  به  و  ناقص 

 کامل و یکدفعه. 

شناخت چنین اشیائی از ترکیب نظریه و تجربه   •
 آید.به دست می 

دانش ما درباره این اشیاء فرضی است و بنابراین  •
 اصالح پذیر است.

اینکه  • بدون  اشیائی  چنین  درباره  ما  دانش 
باشد،   تصویری  و  کنایی  مستقیم  و  سمبولیک 

بینش   اینگونه  بونخه  عقیده  به  است. 
خیزترین نوع معرفت شناسی است زیرا ما  حاصل

بر آن می و  را  نشویم  متوقف  دارد که در جایی 
 ,Bunge ,1973های جدیدتر بگردیم ) دنبال راه 

86-85 .) 
در این میان اکثریت فیزیکدانان نیز اصال توجهی 

ها گونه بحث ینهای تفسیری نداشتند و ابه بحث 
را فلسفی و در نتیجه غیر مهم برای فیزیک تلقی 

کردند. به عنوان مثال از جمله افرادی که در می 
است طبق گفته    2این زمینه صحبت کردند مسیا 

وی »هدف نظریه فیزیکی این است که توجیهی  

 
1   Mario Bunge 

قابل فهم از واقعیت عینی به دست دهد اما تمام 
می  را  کوانتوم  نظریه  صورت تونتایج  این  به  ان 

درآورد که اگر این یا آن مشاهده را انجام دهیم،  
 آوریم«.این یا آن نتیجه را به دست می 

شود که آیا نظریه بنابراین این سوال مطرح می   
کوانتوم عمال توصیف کاملی از واقعیت فیزیک به 

می  کوانتوم،  دست  نظریه  اگرچه  نه؟  یا  دهد 
توزیع از  صحیح  و    توصیفی  احتمالی آماری 

یک  سیستم  تکرار  از  که   ( میکروسکوپی  های 
از سیستم  تعدادی  و  آزمایش روی  های مستقل 
می  حاصل  موج  تابع  یک  دست  دارای  به  شود( 

تواند مدعی توصیف کامل یک دهد ولی نمیمی 
قابل   عقیده  این  گرچه  بشود.  مستقل  سیستم 
نظریه  که  است  این  بر  رایج  بینش  است،  دفاع 

توصیف پدیده   کوانتوم  از  به  کاملی  های طبیعی 
دهد. این مبتنی بر تحلیل بور است که  دست می 

مقیاس   در  و  مشاهده  خاص  شرایط  در 
اصل  نام  به  عام  اصل  یک  از  میکروسکوپی 

151Messiah ,1995 ,-شود )مکملیت ناشی می

گفته می (.152 مکملیت  اصل  توصیف  در  شود، 
زمانی توصیف  و  سیستم -علی  های مکانی 

می مکمل یکدیگرند و ممکن نیست هر دو کوانتو
توصیف را در یک زمان برای یک سیستم به کار 

 برد. 
در حالت کلی وجود واقعیت هستی نزد مکانیک  

های کوانتوم پذیرفته شده است زیرا آثار و نشانه 
جنبه   از  ولی  دارد  وجود  هستی  واقعیت  وجود 
قطعیتی   ناظر  توسط  هستی  و  واقعیت  ادراك 

جنبه احتمال به شرط وجود ناظر   وجود ندارد و
 در مورد واقعیت هستی وجود دارد.

 
 
 

2  Albert Messiah 
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 قرآن واقعیت از منظر 

کریم در آیات متعددی    قرآنوجود واقعیت در     
ها و زمین و موجودات در از جمله خلقت آسمان

 میان آنها به وفور اشاره شده است. از جمله: 
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ یَوْمَ    »وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ

یَقُولُ کُنْ فَیَکُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْکُ یَوْمَ یُنْفَخُ 
الْحَکیمُ  هُوَ  وَ  الشَّهادَۀِ  وَ  الْغَیْبِ  عالِمُ  الصُّورِ  فِی 

 انعام(73الْخَبیرُ )
اوست که آسمانها و زمین را بحق آفرید؛ و آن 

)به که  مى  روز  چیز(  باش!« هر  »موجود  گوید: 
شود؛ سخن او، حق است؛ و در آن روز موجود مى 

شود، حکومت مخصوص  که در »صور« دمیده مى 
با خبر است، و اوست   اوست، از پنهان و آشکار 

 .حکیم و آگاه« 
آسمان حقیقت  خداوند  و  به حق  را  زمین  و  ها 

تعیین   نیز  زمانی  موضع  آن  برای  حتی  آفرید 
 فرمودند: 

 السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی   »إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ
اسْتَوى  ثُمَّ  أَیَّامٍ  اللَّیْلَ   سِتَّۀِ  یُغْشِی  الْعَرْشِ  عَلَى 

النُّجُومَ   وَ  الْقَمَرَ  وَ  الشَّمْسَ  وَ  یَطْلُبُهُ حَثیثاً  النَّهارَ 
الْأَمْ وَ  الْخَلْقُ  لَهُ  أَال  بِأَمْرِهِ  اللَّهُ مُسَخَّراتٍ  تَبارَكَ  رُ 

 (54رَبُّ الْعالَمینَ ) اعراف

و   آسمانها  که  است  خداوندى  شما،  پروردگار 
[ آفرید؛ سپس  زمین را در شش روز ]شش دوران

به تدبیر جهان هستى پرداخت؛ با )پرده تاریک(  
شب، روز را مى پوشاند؛ و شب به دنبال روز، به  
و   ماه  و  خورشید  و  است؛  حرکت  در  سرعت 

او هستند.  ستار فرمان  که مسخّر  آفرید،  را  گان 
آگاه باشید که آفرینش و تدبیر )جهان(، از آن او  

زوال )و  برکت  پر  ست!  او(  فرمان  به  ناپذیر( )و 
 . است خداوندى که پروردگار جهانیان است«

 و یا آیه: 
»هُوَ الَّذی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ 

اللَّهُ   لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنینَ وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ  مَنازِلَ

( یَعْلَمُونَ  لِقَوْمٍ  الْآیاتِ  یُفَصِّلُ  بِالْحَقِّ  إِالَّ   5ذلِکَ 
 یونس(

او کسى است که خورشید را روشنایى، و ماه را 
هایى مقدّر کرد،  نور قرار داد؛ و براى آن منزلگاه 

تا عدد سالها و حساب )کارها( را بدانید؛ خداوند  
این را جز به حق نیافریده؛ او آیات )خود را( براى  

 دهد«. گروهى که اهل دانشند، شرح مى 
 

یگر ماده اگر جسمیت و زمان را از ماده بگیریم د
می نشان  درستی  به  آیه  این  که  نیست  دهد 

منظور خداوند خلقت مواد بوده است. این خلقت  
توان به  آنقدر دقیق است که از روی نظم آن می

اگر  پرداخت.  تقویم  ساخت  و  کتاب  و  حساب 
داشت  ای تصادف و اتفاق در خلقت وجود میذره

درستی   به  نیز  نجومی  محاسبات  و  تقویم  قطعا 
 کردند.  می کار ن

گیرى در حالت کلی اصل »خلق« به معنى اندازه 
گیرى  و تقدیر است و چون آفریدن توأم با اندازه 
کنند.  است لذا خلق را آفریده و آفریدن معنى می 

می اندازهراغب  بمعنى  خلق  اصل  گیرى گوید: 
می  ابداع درست  در  و  المستقیم(  )التقدیر  باشد 

د ...در قاموس گفته  روء ... و ایجاد آن بکار می شى 
 29خلق به معنى تقدیر است طبرسى ذیل آیه  

»أَصْلُ میگوید:  همچنین   الْخَلْقِ  بقره  التَّقْدِیرُ« 
)قرشی،   نهایه  در  اثیر  ابن  قول  ،  1386است 

293 .) 
کریم وجود دارد که از عاقبت    قرآنآیاتی نیز در  

کند که در  این مادیات و آسمان و زمین بیان می
آنها و    نهایت  پیچیده شده  هم  در  طومار  مانند 

نشان   نیز  آیات  این  است.  حتمی  قیامت  وعده 
دهند که برهه زمانی برای وجود خالئق تعیین می 

شده است که اگر حقیقت وجودی این مواد نبود  
 نمود.این تعابیر قیامت نیز بی معنی می
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دَأْنا  »یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ کَما بَ

  104نُعیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلینَ )  أَوَّلَ خَلْقٍ
 کهف(

هم   در  طومارى  را چون  آسمان  که  روز  آن  در 
را  مى  آفرینش  که  گونه  همان  )سپس(  پیچیم، 

بازمى  را  آن  کردیم،  وعده آغاز  این  اى  گردانیم؛ 
 است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهیم داد«.

ین در وجود واقعیت هستی شکی نیست و بنابرا
 کریم به صورت واضحی بیان شده است.    قرآن در  

از جنبه ادراك ناظر و موجودات، نیز آیاتی وجود 
 دارند که به این مهم اشاره نموده اند: 

 یونس آمده است که  61در آیه 
وَ ال   قرآنشَأْنٍ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ    »وَ ما تَکُونُ فی

مَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِالَّ کُنَّا عَلَیْکُمْ شُهُوداً إِذْ تُفیضُونَ تَعْ
عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّۀٍ فِی الْأَرْضِ    فیهِ وَ ما یَعْزُبُ

وَ ال فِی السَّماءِ وَ ال أَصْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْبَرَ إِالَّ  
 ( 61کِتابٍ مُبینٍ ) یونس فی

اى را از آنچه  نخوانى تو آیهو نباشى تو در کارى و  
کنید هیچ کارى را و نمى  قرآنفرستاده خدا از  

شروع   که  وقتى  گواهیم،  شما  بر  ما  اینکه  مگر 
مى مى  کار  در  داخل  و  پوشیده  کنید  و  شوید. 

اى در زمین  شود از پروردگار تو هم وزن ذرهنمى
نه در آسمانها نه   .و  و  از ذرّه  نیست کوچکتر  و 

 بزرگتر از آن مگر ثبت شده در کتابى روشن«. 
علیکم   کنا  »انا  در  الغیر  مع  متکلم  اینجا  در 
شهودا« به حساب آمده، و نکته این التفات این 
است که خواسته است اشاره کند به اینکه شهود  
و گواهان بر اعمال شما تنها خداى تعالى نیست، 

هم بسیارند،  برخی   بلکه  هم  و  شاهدند  مالئکه 
مردم، و خداى تعالى هم در ما وراى اینها محیط  
بر شما است و وقتى که گوینده شخصى بزرگ و 
داراى اعوان و خدمه باشد، از سوى خود و اعوانش 

مى  خداى  سخن  از  بزرگتر  بزرگى  چه  و  گوید، 
(. شاهد این    128ش،  1374تعالى )طباطبایی،  

 ره توبه: تعبیر آیه زیر است از سو

فَسَیَرَى  اعْمَلُوا  قُلِ  وَ   »وَ  رَسُولُهُ  وَ  عَمَلَکُمْ  اللَّهُ 
إِلى وَ سَتُرَدُّونَ  الشَّهادَۀِ    الْمُؤْمِنُونَ  وَ  الْغَیْبِ  عالِمِ 

 ( 105فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) توبه 

کنید به زودى و بگو اى پیغمبر! بکنید هر چه مى 
و ببیند خدا عمل ش رسول خدا  ببینند  و  را  ما 

به  برگردید  زودى  به  و  را.  شما  اعمال  مؤمنین 
کند   آگاه  و  و آشکار؛  پنهان  داناى  سوى خداى 

 کردید«.شما را به آنچه مى
دهد این نکته ارتباط و پیوستگی عالم را نشان می

ای است که صورت  که اعمال یک انسان به گونه 
ط اولیای شود و توسملکوتی آن هرگز نابود نمی 

الهی قابلیت رؤیت دارد و حتی در قیامت نیز در 
 مقابل فرد آشکار خواهد شد. 

مضارع   "عزوب  "کلمه فعل  آن   "یعزب  "که  از 
گرفته شده به معناى غیبت و دورى و خفاء است، 
 و این تعبیر اشاره دارد به اینکه همه اشیاء عالم

نزد خداى تعالى حاضرند، و هیچ چیز از ساحت 
غایب نیست، و او هر چیزى را در کتابى    مقدس او

زایل   کتاب چیزى  از آن  و  و ضبط کرده  حفظ 
( و تمامی  129ش،  1374شود )طباطبایی،  نمى

ثبت   چیزی  قطعا  شد.  خواهد  ثبت  ما  اعمال 
 خواهد شد که واقعیت خارجی دارد.

آیه   انتقال تخت    40همچنین در  از  سوره نمل 
 د:بربلقیس در یک چشم برهم زدن نام می 

قالَ الَّذی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتیکَ بِهِ قَبْلَ  
أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ  

أَ أَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَ مَنْ    هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لِیَبْلُوَنی 
مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ  شَکَرَ فَإِنَّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ  

 نمل( 40کَریمٌ )
آن کسى که نزد او دانشى از کتب الهى بود گفت:  
و   سلیمان  وزیر  برخیا«  بن  »آصف  او  )گویند: 

آورم  دانست( من مى وصى او بود و اسم اعظم مى 
تخت بلقیس را براى تو پیش از اینکه برگردد به  
 سوى تو چشمت. پس چون دید سلیمان تخت

به آن عظمت را قرار گرفته نزد خود گفت: این از 
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آیا   که  مرا  بیازماید  تا  است  من  پروردگار  فضل 

کنم خدا را یا کفران کنم. و هر که شکر شکر مى 
کند، جز این نیست که شکر کند براى نفع و بهره  
من   پروردگار  البته  کند،  کفران  که  هر  و  خود. 

 نیاز مطلق و کریم است. بى 

ابل تامل است این است که با خواص ای که قنکته 
توان تخت را در یک چشم به هم زدن  عادی نمی

انتقال داد به عبارتی مواد در این جهان خواص 
ای از افراد با کشف  دیگری نیز دارند که تنها عده 

به  قادر  جهان  و  خود  بین  خاص  ارتباطات 
و   هستند.  آنها  تسخیر  و  جهان  در  تغییرات 

 همچنین مانند آیه:
وَ » عِلْماً  وَ  حُکْماً  آتَیْنا  کُالًّ  وَ  سُلَیْمانَ  فَفَهَّمْناها 

کُنَّا   وَ  الطَّیْرَ  وَ  یُسَبِّحْنَ  الْجِبالَ  داوُدَ  مَعَ  سَخَّرْنا 
 انبیاء( 79فاعِلینَ ) 

ما )حکم واقعى( آن را به سلیمان تفهیم کردیم 
علم  و  داورى  )شایستگى(  آنها  از  هریک  به  و 

دگان را مسخّر داود ساختیم دادیم و کوهها و پرن
گفتند و ما قادر بر انجام  که با او تسبیح )خدا( مى

 این کار بودیم.«
وَ  رَواحُها شَهْرٌ  وَ  غُدُوُّها شَهْرٌ  الرِّیحَ  لِسُلَیْمانَ  »وَ 
بَیْنَ   یَعْمَلُ  مَنْ  الْجِنِّ  مِنَ  وَ  الْقِطْرِ  عَیْنَ  لَهُ  أَسَلْنا 

نْ یَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ  یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ مَ
 سبأ( 12عَذابِ السَّعیرِ )

و براى سلیمان باد را مسخر ساختیم که به وسیله  
صبح  مىآن  را  ماه  یک  مسیر  و گاهان  پیمود 

مس   چشمه  و  را  ماه  یک  مسیر  عصرگاهان 
)مذاب( را براى او روان ساختیم و گروهى از جنّ 

پرو اذن  به  او  روى  مى پیش  کار  و  ردگار  کردند 
کرد او را هرکدام از آنها از فرمان ما سرپیچى مى 

 .«چشاندیمعذاب آتش سوزان مى 

ها  کند ارتباطی غیر مادی بین پدیده که بیان می 
می آن  از  آگاهی  با  که  دارد  امورات  وجود  توان 

جهان را به تسخیر خود درآورد. که در این آیه  
ها و پرندگان و بادها  و  اشاره شده است که کوه 

اجنه مسخر حضرت داوود و سلیمان به اذن الهی  
 بودند. 

از   واقعیت  کلی  در حالت   قرآن دیدگاه  بنابراین 
 کریم شامل ویژگی های زیر است: 

تمامی این جهان نتیجه خلقت پروردگار است و   •
گیری خلق کردن یعنی چیزی که از روی اندازه

و مقدار چه از نظر زمانی و چه مکانی ایجاد شده  
 باشد. 

خود انسان و اعمال وی ماهیت خارجی دارند زیرا   •
 شوند. ثبت می 

د • این  در  اعمال  رویت  برای ماهیت  فقط  نیا 
خداوند و فرشتگان و رسول و مومنان امکان پذیر  

می  نشان  این  مردم.  عموم  برای  نه  دهد است 
اعمال تنها ماهیت مادی ندارند بلکه ماهیت غیر  
شهود   قابل  همه  برای  وگرنه  دارند  هم  مادی 

 بود.می 

آگاهی خداوند متعال از تمامی امورات جهان چه   •
و نیز مسخر شدن   ریزترین و چه بزرگترین آنها

ها و پرندگان و ... توسط اولیای الهی حاکی  کوه 
از این است که جهان و تمامی امورات آن یک  

 گذارند. کل پیوسته است که بر یکدیگر تاثیر می 

خود   • از  مادی  غیر  خواصی  جهان،  این  در  مواد 
 دهند. توانند بروز می 

توسط   • هستی  خلقت  از  موجودات  ادراك 
ل تغییر است و مواد این عالم  پروردگار عالم قاب

می مادی  خواص  از  غیر  خود خواصی  از  توانند 
 بروز دهند. 

جهان یک حقیقتی است    قرآنبه عبارتی در نگاه  
از   که  است  کلی  یک  و  دارد  خارجی  وجود  که 
ریزترین تا بزرگترین بخش آن بر یکدیگر قابلیت  
تاثیرگذاری وجود دارد و با قابلیت افراد و ناظران  

آید به عبارتی  تحول در مواد به وجود می  امکان
عین   در  بود  خواهد  موثر  حوادث  روند  در  ناظر 
حالی که همه مواد این جهان خواصی غیر از ماده  

 بودن دارند. 
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در   چه  و  وجود  مرتبه  در  چه  واقعیت  بنابراین 
و  کوانتومی  مکانیک  دیدگاه  از  ادراك  مرتبه 

ه در شود بلکی، تعارضی احساس نمیقرآندیدگاه  
دیدگاه   دو  هر  در  یکسانی  تعابیر  مورد  این 

 احساس می شود.
 نتیجه گیری 

از   است  عبارت  کوانتومی  مکانیک  در  واقعیت 
هیچ پدیده اتمی به تنهایی مستقل از ناظر  اینکه  

واقعیت ندارد و بر خالف فیزیک کالسیک جدا 
کردن کامل شی مورد مطالعه از وسایل آزمایش 

زیرا   ها را در نظر گرفتمیسر نیست و باید کل آن
همه امورات این جهان بر یکدیگر دائما در حال 
جهان  در  را  چیزی  هیچ  و  هستند  تاثیرگذاری 

نمی قطعیت  به  شامل  که  هنگامی  مگر  داند 
 مرحله مشاهده برسد. 

که    قرآندر   است  خلقتی  واقعیت،  وجود  کریم 
و   است  داده  آن  مورد  در  حق  وعده  خداوند 

احتمالی دانست از طرفی واقعیت توان آن را  نمی
ای است که دارای  این جهان، کل به هم پیوسته 

که   است  مادی  خصوصیات  از  غیر  خصوصیاتی 
یابد و منشأ تحول توسط ناظران خاصی بروز می 

 گردد.و تغییر می 
بنابراین وجود و ادراك واقعیت در دیدگاه کوانتوم  

آیات   قرآنو   و  ندارند  یکدیگر  با  تعارضی  کریم 
بر  قرآن را  ناظر  تاثیر  وجود  بر  مبتنی  واقعیت  ی 

 دارد.هستی بیان می 
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 با دانش بشری قرآن رابطه 

 
 2محسنعلی شهرکیو  1سید باقر حسینی

 

 دکتری، عضو هئیت علمی دانشگاه زابل ،  -1
 ( mohsenali627590@gmail.com)نویسنده مسئول:  اعجاز گرایش و حدیث قرآن دانشجوی کارشناسی ارشد علوم-2

 
 چکیده  

 و ببرد وافر بهره علم از و بپیماید را روشن راه تا دارد؛  بشریت قرار فراروی پرفروغ چراغی همانند  کریم  قرآن
دهد. در این مطالعه  قرار دیگران استفاده در معرض را آنها و کند عمل خود علمی آموختههای به بکوشد در عمل

با دانش   قرآنبا استفاده از روش تحقیقی، توصیفی و با استفاده از گردآوری منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه 
کریم به عنوان کتابی جامع در بردارنده همه    قرآنطبق نتایج به دست آمده می توان گفت  .  بشری پرداخته شد

به صورت رمز و رازی است که دانشمندان می توانند با   قرآنعلوم بشری هر چند به صورت گذرا می باشد.  
 تفحص و تفکردر آن به خیلی از علوم بشری دست یابند.  

 
 کریم، دانش بشری، علم، دانشمندان، بشریت  قرآنکلیدواژه: 

 
 مقدمه

خدا قرآن و   کالم  محیط  جامع،  اسم  تجلی  و 
تعالی اعظم اندیشه حق  همه  که  های  است 
فرا حقی سپاری  دل  به  را  خردورز  و  جو  قت 
لِیَدَّبَّرُوا  می  مُبَارَكٌ  إِلَیْکَ  أَنْزَلْنَاهُ  »کِتَابٌ  خواند: 

(.   29)سوره ص، آیه    آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ أُولُو األلْبَابِ»
گرامی  انهجاود معجزه قرآن رسول 

و  (وسلّمآلهوعلیه اهلل)صلی شفاف  نسخه  تنها  و 
رسم  وحی فرجامین و  راه  که  است  آسمانی 

توحید  را زندگی  آفرین  سعادت  و  ی 
آموزد: »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا می  انسان به

سوره انفال،    « لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ 
پیا  قرآن(.  24آیه   برای  هدایت مبه عنوان  الهی 

مادی و معنوی را   حیات های انسان، همه ساحت
می بر  تمام در  جامع،  کتاب  این  در  گیرد. 
فردی،  زندگی قلمروهای  معنوی،  و  مادی 

اجتماعی، اخالقی و حقوقی، دنیایی و آخرتی و 
و مبدا شناسی تا مسیر و  آفرینش جز آن، از آغاز

مورد  همه  نهایی،  سرمنزل  و  زندگی  برنامه 

کران تشریع توجه بی  فضای  است.  معارف   الهی 
انسان قرآن رسیدن  راستای  بهدر  ،  کمال ها 

تا جنین از ملک  از  و  جنان  ذره  ملکوت تا  از  و 
گیرد و در یک کالم، همه را فرا می  کهکشان تا

و هدایت  نهفته   تربیت  لوازم  خود  در  را  انسان 
شَیْءٍ لِکُلِّ  تِبْیَانًا  الْکِتَابَ  عَلَیْکَ  »وَنَزَّلْنَا    « دارد: 

  قرآن  منظر از بشری، علوم(.  89)سوره نحل، آیه  
 میباشد،  توجه  مورد و مهّم  مباحث از یکی  کریم،

 بیشتر   را اصولی و کلی قوانین  اگرچه کریم، قرآن

 آیات البهالی  از ولی است، داده قرار توجه مورد

 است؛  شده علوم مسأله به هم اشاراتی کریم  قرآن

 و بشر هدایت کریم، قرآن اصلی  هدف اگرچه
رساندن   و الهی انبیاء  دستورات با انسان آشنایی
 خداوند  .میباشد مقصود منزل سر به  انسانها 

  توحیدی فطرت با را بشر روح تعالی، و تبارك
  «میکند  معرفی تبدیل  قابل غیر را آن و آفریده،
 تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ التَِّْی  اللَّهِ فطرتَ

 همین در   (.30)سوره روم، آیه      »اللَّهِ لخَِْلْقِ

 :است این )ص(اکرم پیامبر به قرآن پیام رابطه
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 نداشتی آن به علم توان که، آنچه متعال خدای 

)نساء    » تَعْلَمُ تَکُن لمَْْ مَا وَعَلَّمَکَ« آموخت: تو به
 مَّا  وَیُعَلِّمُکُم« :میفرماید  دیگران به ( و113، آیه  

یعنی به   (115)بقره، آیه      » تَعْلَمُونَ تَکُونُوا  لمَْْ
نمیدانستید. لذا هدف   که را آنچه شما، میآموزد
  قرآن بررسی ارتباط دانش بشری و  از این مطالعه  

 کریم می باشد. 
 بیان مساله

علوم بشری شاخه ای از علوم است که متعلق و 
است   مرتبط  بشر  های  اندیشه  با  آن  موضوع 

(. از جمله ویژگی های 77،  1378)مصباح یزدی،  
کریم که هم از روایات به دست می آید و   قرآن

انی  به آن اشاره دارد جامعیت، جه  قرآن هم خود  
بودن، حاودانگی است. این ویژگی ها مستلزم آن 

در همه ابعاد زندگی انسان و برای   قرآناست که  
باشد   داشته  وسخن  برنامه  زمانی  و  عصر  هر 

علوم2:  1396)محقق،    قرآن نگاه از بشری، (. 
مرحلۀ است؛  توجّه مورد کریم  قرآن اول، در 

 یادگیری بر   قدرت بشر که علومی از خیلی کریم،

 توسط داد، تعلیم بشر به نداشت را آنها کشف و

اکرم  چراغی همانند کریم  قرآن ،)ص(پیامبر 

 را روشن  راه  تا دارد؛  بشریت قرار فراروی  پرفروغ

 بکوشد  در عمل و ببرد وافر بهره علم  از و بپیماید

در  را آنها و کند عمل خود علمی آموختههای  به
)اسمعیلی،  قرار دیگران استفاده  معرض دهد 
1396 :42 ) 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 
صفت    قرآن که  است  آسمانی  کتاب  کریم 

جامعیت به آن داده شده است از این رو ضرورت 
دارد که این کتاب از لحاظ ارتباط با دانش و علوم 
بشری مورد بررسی قرار گرفته که بتواند مطالعه  

 ای برای جوانان و اهم مردم شود. 
 سواالت تحقیق 

 با دانش بشری چگونه است؟ قرآنابطه ر -

را در بردارنده همه علوم    قرآندالیل کسانی که   -
 می دانند چیست؟

را در بردارنده همه علوم    قرآندالیل کسانی که   -
 نمی دانند چیست؟

به   قرآنآیا   - بشری  علوم  همه  دربردارنده  کریم 
 صورت جامع می باشد؟ 
 فرضیه تحقیق

کتابی    قرآنه  در این مطالعه فرض بر این است ک
به   بردارنده همه علوم بشری هر چند  جامع در 

 صورت گذرا است. 
 پیشینه تحقیق

خصوص  در  گرفته  صورت  مطالعات  از  برخی 
 موضوع مورد مطالعه به شرح ذیل می باشد: 

سال   در  یزدی  رابطه    1368مصباح  بررسی  به 
با علوم بشری پرداخت. وی در مطالعه خود   قرآن

لوم تجربی از جزمیت و  گرچه عاشاره داشت که  
ثبات بیشتری بر خوردار است و تحوالت بنیادی 

تر دهد، و نتایج آن نسبتا قوی در آن کمتر رخ می
علوم  ارتباط  ولی  است،  انسانی  علوم  نتایج  از 

با   زرا  قرآنانسانی  است،  تجربی  علوم  از  بیش   ،
با علوم انسانی که اخالق،   قرآنموضوع و هدف  

گیرد، ، حقوق و...را در بر می جامعه، تاریخ، اقتصاد
که   تجربی  علوم  خالف  دارد.بر  زیادی  پیوند 

معارف   در  آن  استطرادی قرآنکاربرد  جنبه  ی، 
 .دارد

به برریس    1387غروی نایینی و ابیضی در سال  
کریم    قرآنانواع پرسش پرسش گران عصر نزول  

مطالعه   آنان در  پرداختند.  با دانش  آن  رابطه  و 
کریم همه ی انسان   قرآنکه  خود اشاره داشتند  

آنان  از  و  کرده  دعوت  علم  فراگیری  به  را  ها 
خواسته است تا چیزی را که نمی دانند از دانایان 
کتابت،   لفظ،  چون  ابزارهای  با  پرسش  بپرسند. 
اشاره و... از سوی انسان برای کشف مجهولی ابراز  
می شود. هر پرسشی مقداری روشنایی و معارف  

سبب کسانی که بیشتر می  به همراه دارد، بدین  
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دانش   و  پرسش  میان  پرسند  می  بهتر  دانند، 
ارتباط تنگاتنگ و الینفک وجود دارد. پرسش در  

کریم صورت های گوناگونی دارد، گاه سوال   قرآن
گاه   اهلل هستند،  رسول  انسان های عصر  کننده 
خداوند از آنها سوال می کند و زمانی سوال ها  

به دین الهی است برای آموزش ودعوت انسان ها  
که از زبان پیامبران و مردم همعصر ایشان مطرح 
هایی   پرسش  نوع  به  تنها  مقاله  شود.این  می 
پرداخته که از جانب انسان ها طرح شده است.  
پرسش ها را با توجه به انگیزه ی پرسش گر می  

. پرسش  1توان به سهدسته ی عمده تقسیم کرد:  
ه طرح آن کریم ب قرآنهای منطقی یا واقعی که 

است.   کرده  غیر  2توصیه  و  بیجا  های  پرسش   .
کریم طرح آنها نهی    قرآنمنطقی که در آیاتی از  

. پرسش های غرض آلود که درکتاب 3شده است.  
 .و سنت شدیدا مورد مذمت قرار گرفته است 

سال   در  ملکی  و  ساربانقلی  به    1397ستاری 
با مولفه های    قرآنبررسی ارتباط واژگان   کریم 

شهرسازی اجتما دانش  محیطی  کالبدی  و  عی 
پرداختند. آنان در مطالعه خود اشاره داشتند که  
تدوین الگوی شهرسازی اسالمی، ایجاب میکند  
تعریف دین از مفهوم شهر و شهرنشینی با استناد  

کریم    قرآنروشمند به منابع دست اول به ویژه  
جستجو شود. از اینرو، پژوهشگران مقاله حاضر  

اثبات   پی  آیات  در  بین  معناداری    قرآن ارتباط 
این  بر  که  میباشند  شهرسازی  دانش  و  کریم 
اساس به بررسی ارتباط مولفه های اجتماعی و  

واژگان   -کالبدی  با  شهرسازی  دانش  محیطی 
بعد    قرآن در  ها  مولفه  این  شد.  پرداخته  کریم 

زکات،   مانند  اعتقادی  نیازهای  شامل  اجتماعی 
اخالقی   نیازهای  غیره،  و  اسراف،  خمس  مانند 

امنیت و غیره، در بعد کالبدی سه عنصر اصلی  
شهر به نامهای مسجد، بازار و خانه و در آخر بعد 
شامل   را  غیره  و  باد  خاك،  آب،  مانند  محیطی 

 .میشود

 روش تحقیق
تحقیقی،   روش  از  استفاده  با  مطالعه  این  در 
توصیفی و با استفاده از گردآوری منابع کتابخانه  

با دانش بشری پرداخته   قرآنبررسی رابطه  ای به  
 شد و نتایج به شرح ذیل گردآوری گردید:

 نتایج
 و روایات قرآن جایگاه علم در  8-1

و   جهل به معنای آگاهی و دانستن در مقابل علم
از  دارد؛  گوناگونی  کاربردهای  نادانی 

یقینی مطابق با واقع در برابر جهل  اعتقاد: جمله
یایی که مناسبتی  بسیط و مرکّب؛ مجموعه قضا

بین آن ها در نظر گرفته شده؛ مجموعه قضایای 
مجموعه  و  اعتباری؛  و  حقیقی  از  اعم  کلی، 

و در عرصه    قضایای کلی حقیقی، حسی و تجربی
به معنای علم تجربی،    قرآنرابطه   و علوم، علم 

شود اعم از انسانی و طبیعی، در نظر گرفته می 
مسائل   شامل   ،ریاضیات شناسی،ستی ه  که 

مفاهیم  شناسیزیست ، شناسیجامعه ،ندسهه  ،
کیهانطبیعی ،  پزشکی ،حقوق شناسی،، 

مدیریت می تاریخ شناسی، گیاه  از سوی   .شودو 
و  قرآندیگر،   علم  نهادن  برابر  قطعی   برهان با 

و وحی  با  هدایت  نبوت عقلی  نیز  و  آسمانی 
عرفانی  و و     شهود  حقایق  کشف  جهت  در 

و ارائه سه طریق به سوی مطلق  معارف شناخت
سرزنش   (  212:  1391)طباطبایی،     علم نیز  و 

ها  بهره مندی از یکی از این راه  کسانی که بدون
خیزند »وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ  برمی  مجادله به

مُنیر  کِتابٍ  ال  وَ  هُدًی  ال  وَ  عِلْمٍ  بِغَیْرِ  اللَّهِ    «فِی 
ب  (.8)سوره حج، آیه ا تکیه بر منابع  و همچنین 

به   لزوم  به  دعوت ضمنی  و  شناخت  گانه  شش 
انسان دعوت  نیز  و  ها،  آن  به کارگیری  ها 

ترین  و انفسی، به عنوان مهم  آیات آفاقی مطالعه
خدا راه باشناخت  و  مقام   تکریم ،  بزرگداشت  و 

جاهالن، و  جهل  نکوهش  و  آیه    علم  )مجادله، 
ای(.  11 علم  ضمن  کسب  برای  انگیزه  جاد 
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، رویکرد علمی خود را نیز نمایان ساخته  معرفت و

  750های گوناگون  ماده »علم« به صورت  .است
در   عالمه طباطبائی. تکرار شده است قرآن بار در

 قرآن اید: »تجلیل و تمجیدی که  فرماین باره می 
و علم  هیچ دانش از  در  کتاب   نموده، 

نمی دیگ آسمانی یافت  )طباطبایی،    «. شودر 
به    قرآنمتعددی   احادیث در  (. 92:    1353

و علم  حاوی  کتاب  آنچه  اخبار عنوان  هر  و 
   شود،رخ داده و خواهد داد مطرح می  جهان در

آدمیان قادر به درك همه این علوم  خرد هرچند
بنابراین،   (.  158-153:  1379)کلینی،    نباشد

  قرآن های ممتاز و منحصر به فرد  ی از ویژگییک
و ژرفای شگفت آور آن است؛ چنان   عمق کریم،

درباره آن  (السّالمامام علی )علیه  ،ناطق  قرآن که
:    1388)رضی،    « دركُ قعرهفرمود: »و بحراً ال یُ

که  (   501 است  داده  نشان  تاریخ  و 
ماندگاری   جاودانگی راز زمان،    قرآنو  جای  در 

و و  طراوت تازگی  افکار  برای  آن  همیشگی 
های بشر، همین عمق و ژرفای آن است اندیشه

فکر  غواصان  کران،  بی  دریای  همچون  که 
می  فهم و خود  در  بهپذیرا  گاه  هیچ  و  نقطه   رد 

   .رساند نمی پایان
 کریم قرآن  از ملهم بشری علوم 8-2

 مطهری  استاد  :میبرد نام حوادثی از کریم  قرآن

بسیاری  کریم  قرآن سراسر در :میفرماید  آیات 

ستارگان،   آسمان، زمین، یعنی طبیعت،  که است
 کشتیها حرکت باد، جریان باران، ماه، خورشید،

گیاهان، در  امر هر باالخره و جانداران دریاها، 

 به میبیند، خود در اطراف بشر که را محسوسی

دقیقا درباره که واقعیتهایی عنوان  باید آنها 

 کرده یاد کرد، نتیجهگیری  و تفکر و اندیشید

 زمین  و آسمانها در آنچه  به :مردم به  است؛ بگو 

افزون101)یونس، آیه     بنگرید ژرف  است  بر ( 

 ور به اویی از واقعیتی جهان، ی،قرآن  نگاه  در این

 و متغیر واقعیت یک یعنی دارد؛ اویی سوی 

 جهان است،  شدن خلق حال  در و دائم  متحرك

 متقن نظام  چارچوب در هدایت یافته  واقعیت یک

 دارد، قوانین تغییرناپذیر و است مسببی و سبب

برپاست )مطهری،   عدل  و حق به آسمان  و زمین 
اسمعیلی،  2-70:  1382 از   نقل  )به   .)1396    :

46-42 ) 
 قرآن  در زوجیت 8-2-1

 اشاره شیء هر زوجیت به آیاتی در کریمقرآن

رعدو   میکند الَّذِی    «میفرماید   الْأَرْضَ مَدَّ وَهُوَ 

 جَعَلَ الثَّمَرَاتِ کُلِّ وَمِن  :وَأَنْهَارًا رَوَاسِیَ فِیهَا وَجَعَلَ

   کسی او (.3)سوره رعد، آیه      »اثْنَیْنِ زَوْجَیْنِ فِیهَا 
ها آن در  و گسترده را زمین که است  و کوه 

 جفت دو آن در میوهها تمام از و قرار داد نهرهایی

 در که میدارد بیان و مینماید اشیاء آفرید تمامی

حیوانات، زندگی  ... و جامدات نباتات، انسان، 

هرکدام دارد وجود زوجیت  ماده و نر دارای  و 

 اگر .بارور میشوند لقاح،  عمل طریق از که  هستند 

میالدی،  18 قرن در سوئدی، معروف دانشمند
 یشودم گیاهان در زوجیت مسأله کشف به موفق

میدارد و  همچون گیاهان، جهان که بیان 

نطفۀ  طریق از حیوانات  بارور مادۀ و نر آمیزش 

 بیان را قبل، آن قرن چهارده در قرآن میشوند، 

شیرازی،   داشته (.  15-10:   1370است)مکارم 
 در جمله از و دارد وجود اشیاء همه در زوجیت

اتمها،  از اتم که است شده روشن امروزه عالم 

 بار دارای  که اجزائی شده، مختلفی تشکیل اجزاء

و منفی الکتریسیته نامیده هستند   الکترون 

 الکتریسیته مثبت بار دارای  که اجزائی و میشوند 

است   ممکن شوند، می  نامیده  پروتون و هستند 
 مانند باشد، متقابل جنس دو زوجیت از مقصود

 و نور خشکی، و دریا زمین،  و روز، آسمان و شب
 آمده )ع(رضا  امام از روایتی چنانچه در ...و ظلمت

 تا آفرید متضاد را جهان اشیاء خداوند  :که است

 هم  با را آنها و نیست  ضدی  او برای   » شود، روشن

 نیست،  او برای  قرینی معلوم شود تا ساخته  قرین
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 خشونت  و تری، را ضد  خشکی و ظلمت ضد  را نور

 در داده قرارگرما   ضد  را سرما و  نرمش، ضد را

 و موجودات کرده جمع را متضاد اشیاء حال عین

جدایی،   این تا نموده  جدا هم  از را هم  به نزدیک
 بر دلیل پیوستگی آن و کننده، جدا بر دلیل

 (. 45:  1396باشد )اسمعیلی،  پیونددهنده

 فلکها حرکت2 -8-2

 خَلَقَ الَّذِی  وَهُوَ    «میفرماید   حکیم خداوند

 فَلَکٍ فِی  کُلٌّ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالنَّهَارَ اللَّیْلَ

 شب که است (. کسی 33)انبیا، آیه      » یَسْبَحُونَ

 مذکور، هر آیۀ که آفرید را ماه  و خورشید  و روز و

 حرکتند حرکت  در مداری  در آنها از یک به  اشاره

از  منظور  شناورند، آسمان در که دارد فلکها
 و خویش دور به  دورانی حرکت خورشید،  حرکت

 .دارد شمسی منظومه همراه که است یا حرکتی

 که شناورند حرکتی در فلکها شده تمامی گفته

 قرآن ولی است، رسیده برخی ازآنها به امروز علم

 نموده اشاره آن پیش بر سال چهارصد و هزار در

 آن کنترل و زمین سوی  به شهابها حرکت  .است

 اطراف گازهای  و زمین برابر در نیروییتوسط  

از دیگر و زمین   که هست  شگفتیهایی کرات، 

شده اند   آنان آگاه از برخی بر دانشمندان امروزه
 (. 45)همان: 

 بادها  لقاح عمل 8-2-3

   » لَوَاقِحَ الرِّیَاحَ وَأَرْسَلْنَا «میفرماید   کریم خداوند
آیۀ  تلقیح  برای  را بادها  ما «(  22 )حجر، 

 بارور برای  ...و درختان از برخی که  » فرستادیم

 روی  این از .دارند لقاح، بادها عمل به نیاز شدن

 به  اشاره  شریفه، میتواند آیۀ .بارورکننده اند بادها

 .گردافشانی باشد و بادها وسیله به گیاهان تلقیح

 نطفۀ گرده های  انتقال در مهمی نقش  بادها زیرا

 آیۀ که همچنان دارد، گیاهان ساختن و بارور نر

اشاره شریفۀ  توسط ابرها لقاح عمل به میتواند 

باران  موجب که باشد بادها )همان،  نزول  است 
45 .) 

 زمین بودن  گهواره 4 -8-2

 لَکُمُ جَعَلَ الَّذِی    «  میفرماید متعال خداوند

)طه، آیه     » سُبُلًا فِیهَا لَکُمْ وَسَلَکَ مَهْدًا الْأَرْضَ
 محل شما برای  را زمین که خداوندی  همان  (53

کرد   آن در راههایی و داد  قرار آسایش ایجاد 
 گهواره همچون به میکند تشبیه  را زمین خداوند

 خوابیدن، و نشستن برای  آماده است که مکانی

 قرار آسایش و آرامش  مهد را شریفه، زمین آیۀ  در

 بسیار آن انتقالی و حرکتهای وضعی و است داده

 جاذبه قانون و کرویت زمین واسطۀ به و است آرام

 آن که اطراف هوایی عظیم قشر همچنین و آن،

و  راحتی و آسایش محل میتواند است گرفته را
 مؤدب، سیدرضا( باشد زندگی  برای  امنی  مکان

- 46:  1396(. )به نقل از  اسمعیلی،  198:   1379
42) 

 حیات مایة آب 8-2-5

 کُلَّ الْمَاءِ مِنَ  جَعَلْنَا َ «میفرماید  متعال خداوند

انبیاء،  )  من خُلِقَ شَیءٍ کُلُّ مْمِنُونَ أَفَلَا حَیٍّ شَیْءٍ
فرمود همه  اکرم طبق آیه شریفه پیامبر  (.30آیه  

موجودا ت منشا هستی خود را از آب گرفته اند، 
بزرگان   از  که  بن جعفی  از جابر  مرحوم صدوق 

مار می رود. از امام باقر پرسش هایی  تابعین به ش
دارد از جمله در رابطه با آغاز آفرینش جهانمی  
پرسد اما در جواب فرمود نخستین آفریده ای که  
خداوند خلق کرد چیزی است که تمامی اشبا از 

 (.46، ص  1396آن است )اسمعیلی، 
و   قرآن دارد  مطالبی  مذکور  مباحث  سنخ  از 

بر در  صرف  به  گفتیم  سنخ  چنانکه  این  داشتن 
نمی  گفت  مباحث  فلسفه    قرآنتوان  کتاب 

که   یا...است.همانطور  اجتماعی  یا  سیاسی 
کتاب فقه است، بلکه بیانگر    قرآنتوان گفت  نمی

فقه کتاب  ولی  هست،  فقهی  معنای  -احکام  به 
سنتهای الهی در    قرآندر    .نیست-اصطالحی آن

آنها ذکر  بر  مورد تاریخ و جامعه و قوانی حاکم 
حال   این  با  ولی  است  جامعه    قرآنشده  کتاب 
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نیست. اجتماعی  فلسفه  و  کتاب    قرآنشناسی 

هدایت بشر و حاوی مطالب متنوعی است که به  
می مربوط  او  جانبه  همه  هر هدایت  به  شود.و 

به   که  پرداخته  پایه  بدان  تا  اقتضای موضوع 
است  بوده  انسان  واقعی  نیاز  مورد  و    حکمت 

یزدی،   در   قرآناگرچه  (.  3:  1368)مصباح 
جزئیات امور وارد نشده ولی خطوط کلی و اصولی  

ها بیان داشته است، و  را در هریک از این زمینه 
های  همین خطوط کلی، اساس و مبنای فلسفه

دهد، و ارزش و اعتبار هر یاد شده را تشکیل می 
و سیاسی و حقوقی...به همین  فلسف اجتماعی  ه 

اصول زیر بنایی است.و اما فروع هم ممکن است  
می  هم  و  باشد  در  متغیر  کاوش  طریق  از  توان 

  قرآن اصول بدانها راه یافت و هم امکان دارد که  
بیان فروع را به پیامبر)ص(و معصومان)ع(ارجاع  
فقهی چنین   مباحث  باشد.همانطور که در  داده 

ولی  می  قرآنالصاله«را    است»اقیموا گوید، 
بیان   سنت  را  آن  ارکان  و  شرایط  و  کیفیت 

به هر حال مهم در هر نظام و سیستم    .داردمی 
زیر  عناصر  کلی،  خطوط  همان  علمی  و  علمی 

پرداخته   قرآنبنایی است که   بدانها  هم ضرورۀ 
را   تاریخ  تاریخ،  فلسفه  زمینه  در  مثال  و  است 

سرانجام دین   داند وبسوی کمال در حرکت می 
پس    .کندخود را بر همه ادیان پیروز معرفی می 

بگوییم   که  ندارد  مانعی  فقه،    قرآنهیچ  کتاب 
اجتماعی،  فلسفه  تاریخ،  فلسفه  سیاسی،  فلسفه 

همه اینها هست،    قرآنفلسفه اخالق است.یعنی  
نیست محصور  هیچگدام  در  علوم    .ولی  گرچه 

خوردار   بر  بیشتری  ثبات  و  جزمیت  از  تجربی 
دهد، ست و تحوالت بنیادی در آن کمتر رخ می ا

قوی  نسبتا  آن  نتایج  انسانی  و  علوم  نتایج  از  تر 
، بیش از قرآناست، ولی ارتباط علوم انسانی با  

و هدف   موضوع  زرا  است،  تجربی  با   قرآنعلوم 
اقتصاد،  تاریخ،  جامعه،  اخالق،  که  انسانی  علوم 

د.بر گیرد، پیوند زیادی دار حقوق و...را در بر می 

معارف   در  آن  کاربرد  که  تجربی  علوم  خالف 
داردقرآن استطرادی  جنبه  ص    ی،  (.  6)همان، 

 تجربی   علوم  مسائل  همه  قرآن  که  ندارد  ضرورتی
  بیان  آنها  فرمولهای   و  تفصیالت  با  را  ونقلی  عقلی  و

  آسمان   و  زمین  در  الهی  آیات  به  بلکه  باشد،  کرده
  الهی   صنع  در  تفکر  و  ملکوت  در  سیر  برای 

  انسانها   تزکیه  و   تربیت  هدف  به  تا  دارد  اشاراتی
  چیز   همه  بیان  از  منظور  نیست   بعید   و  شود  نایل

 همان  باشد  مردم  هدایتی  و  دینی  مسائل  قرآن  در
  این .  اند  گفته  هم  مفسران  از  بعضی  که  طور

 مورد   آیات  ذیل  در  که  روایات  بعضی  از  مطلب
شود    می  استنباط  است  شده  آورده  بحث

  روایات  این  در  (. چون524، ص  1389)بحرانی،  
  سپس   و  زنند   می   مثال  حدود  و  حرام  و  حالل  به

  مردم   که  را  چیزی   هر)  الناس  الیه  یحتاج  ما  کل
  ممکن   پس  کنند  می  ذکر  را(  دارند  احتیاج  آن  به

 مردم  هدایتی  و  دینی  احتیاجات  منظور  است
 و  وآله  علیه   اهلل  پیامبرصلی   علم  چند  هر  باشد، 
  طریق   از  بشری   معارف  و  علوم  به  السالم  علیه  امام

  است،   ممکن   الهام  یا  وحی  ناحیه  از  یا  قرآن  باطن 
 بر  داللت  آیات  این  آیا  که   است  این  در  بحث   اما

  به  اشاراتی  قرآن  در  بلی .  ندارد  یا  دارد  مطلب   این
  که   است  شده  علمی  مطالب   و  علوم  بعضی 

  بالفعل  علوم  همه ولی  است،  عرضی  و  استطرادی 
  89 آیه مثل ) آیات این و نیست،   مذکور قرآن در

  این  بر داللت( انعام سوره 59 و  38 و نحل سوره
  هدایتی   و  دینی  احتیاجات  تمام  که  دارد  مطلب
  شده  ذکر  مجمل  یا  مفصل  طور  به  قرآن  در  مردم
 است. 

 همه معتقدند که کسانی دالیل 8-3
 است موجود کریم  قرآن  در علوم

  همه   که  دارد  این  بر  داللت  قرآن  آیات  ظاهر  -   1
 : هست قرآن در چیز
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  در   بشری   معارف  تمام  که  این  بر   دوم  دلیل  -  2

 علوم  به  اشاره  که  است  آیاتی  دارد   وجود  قرآن
 . کند می مختلف

  این   قرآن  در  علوم  همه  وجود  بر  سوم  دلیل  -  3
  که   است  شده  وارد  زمینه   دراین  روایاتی:  است
 عالوه  به  است  آیات  لفظ  از  مستفاد  عمومیت  مؤید
  مختلف   علوم  مورد  در  السالم  علیهم  ائمه

  اند  گفته  سخن...(    و  فضائی  و  پزشکی  همچون)
.  است  قرآن  از  ما  علوم  تمام  که  اند  فرموده  سپس  و

  قرآن   در  مختلف  علوم  که  شود  می  معلوم  پس
 .  هستند  مطلع  آن   از  خاصی  افراد  لکن  دارد،  وجود

 مساله  قرآن   در  علوم   همه  وجود   بر   دیگر  دلیل  -  4
 اسالمی  روایات  از  بسیاری   در.  است   قرآن  بطون

  بطن   چندین  ای   آیه  هر   که  این  و  قرآن  بطون  به
  که  است  قرآن  اعجاز  این.  است  شده  اشاره  دارد

  یک   کدام  هر  فیزیکدان  و  فیلسوف  و   فقیه  و  عارف
  کدام   هر  و  دارند،  قرآن  آیات  از  جداگانه   برداشت

  از   دیگران   که  شوند  می  متوجه  چیزی آیه  یک  از
  برداشت  نباید  کدام   هیچ  پس.  کنند  می   غفلت  آن

  فیزیکدان  هم   فیلسوف   اگر  زیرا  کند   رد  را  دیگری 
کرد )محمدی ری   می  برداشت  او  مثل  شاید  بود

 (94، ص 1389شهری، 

  همه معتقدند که کسانی دالیل  8-4
 نیست  موجود کریم قرآن  در  بشری علوم

  دینی   و  تربیتی   و  اخالقی  هدایت  کتاب  قرآن:  اول
  سوی   رابه  انسانها  تا  شده  نازل  و  است  انسان

  خرافه   از  تا  کند  هدایت  خداشناسی  و  فضیلتها
  و  خانواده  و  افراد)  حقوق  و  شوند،  دور  پرستی
  با   مردم  تا  کرده  بیان  کلی  صورت  به  را(  اجتماع
 و   باشند   داشته  سالم  زندگی  الهی  احکام  رعایت

  کند   می  تکیه  طبیعت   معرفت  و  جهانشناسی  بر

  مردم  و  شود  روشن  خدا  با  جهان  و  انسان  رابطه  تا
 کنند.  پیدا خدا به  بهتری  معرفت

  هر   که  دارد  این  بر  داللت  که  آیاتی   ظهور:  دوم
  یعنی   نیست،  اخذ  قابل  هست  قرآن  در  که  چیزی 

  همه   گفت  و  پذیرفت  را  آنها  عمومیت  توان  نمی
  صورت   به  و  هم  با   دینی   معارف  همه  و  بشری   علوم

 . است موجود قرآن در مفصل 

 علوم  به  اشاراتی  که  قرآن  آیات  مورد  در:  سوم
 توان  می  دارد  طبیعت  شناخت  و  تجربی  و  طبیعی 
 فرمولهای   کشف  و  بیان  آن  هدف   آیا  پرسید
 و   استطرادی   طور  به  یا  است  شیمی   و  هندسه
 کرده   مطرح  را  بحثها  این(  ای   حاشیه)  تطفلی

 مثالهای   ذکر  که  معتقدند  بسیاری   اینجا  در.  است
  است   مثال   یعنی  ندارد  موضوعیت   قرآن  در  علمی

 برای   را  مثال  بکله   نیست  علوم  آموزش  هدف  و
 . است آورده دیگر هدف

  منشا   که  این  و   قرآن  بطون  مورد  در  اما:  چهارم
  علوم   و  معارف  تمام  به  السالم  علیهم  ائمه  علم

  به   علم  یا  و  است  قرآن  طریق  از  آینده  و  گذشته 
 می باشد.  اسباب مقومات  و مبادی 

  همه   گفت   توان  نمی   که   این  بر   دیگر   دلیل:  پنجم
  بر   که  است  این  دارد  وجود  قرآن  در  بشری   علوم

 متعدد  محظورات  و  اشکاالت  قول   این  اساس
  آید، می بوجود

 نتیجه گیری 
توان گفت   به دست آمده می  نتایج   قرآن طبق 

کتابی جامع در بردارنده همه علوم  کریم به عنوان  
به    قرآنبشری هر چند به صورت گذرا می باشد.  

صورت رمز و رازی است که دانشمندان می توانند  
با تفحص و تفکردر آن به خیلی از علوم بشری 

 .  دست یابند
 

 منابع 
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 .153، ص1ط دارالحدیث، ج  انتشارات  «،اصول کافی (، »1379، )محمد بن یعقوب کلینی،  .9

و علوم انسانی از دیدگاه عالمه آیت اهلل مصباح یزدی«، پژوهش نامه علوم انسانی    قرآن(، »رابطه  1396محقق، جواد، ) .10
 .19-1اسالمی، شماره  هشتم، 

 (، »میزان الحکمه«، موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، قم.1389محمدی ری شهری، محمد، ) .11
 . 28با علوم بشری«، کیهان اندیشه، شماره  قرآن(، »رابطه 1368مصباح یزدی، محمدتقی، ) .12
 ، تهران، 2(، » مجموعه آثار« انتشارات صدرا ، ج 1382مطهری، مرتضی، ) .13
 « ، چاپ احسن الحدیث، قم.قرآن(، » اعجاز 1379مودب، محمدرضا، )  .14



 

923 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 و احادیث  قرآن حقوق حیوانات از دیدگاه 

 
 3، سعید قهاری2سجاد قهاری ، 1سمیه قهاری

 

دکتری شیمی آلی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، -1
 ایران، 

 ایران دانشجوی دکتری زیست فناوری میکروبی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،  -2
 کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران -3

 ( Sghahari@gmail.comنویسنده مسئول: )
 

 چکیده 
حیوانات  دارد، بشری و زندگی طبیعت نظام در توجه درخور و مهم نقشی که متعال  خداوند خلقت مظاهر از یکی

ی اهمیت به نام حیوانات )بقره، فیل، نحل، نمل و عنکبوت( نشاندهنده   قرآنهایی از  سورههستند. نامیده شدن  
باشد. حیوانات نیز مانند انسان دارای  کریم می  قرآندر نظر گرفتن حقوق حیوانات از دیدگاه خداوند سبحان و  

نین، حیوانات دارای درک و  وری از آنها نیست. همچباشند و انسان مجاز به هر نوع استفاده و بهرهحقوقی می
باشند. از منظر سنت و فقها نیز حیوانات از حقوق مختلفی برخوردارند. حق حیات شعور بوده و صاحب روح می

ی معقول و منطقی جایز نیست.  حیوانات مورد احترام است و کشتن آنها جز در موارد خاص و برای استفاده
جب است و انسان مجاز به آزار دادن جسم و روح حیوان نیست. بر این ی حیوان بر مالک او واعالوه بر این، نفقه 

وری بیش از توان حیوان و هر نوع رفتاری که موجب آزار و اذیت حیوان شود جایز نیست.  اساس استفاده و بهره
 روش با پژوهش شد. این خواهد احادیث پرداخته و قرآن دیدگاه از  حقوق حیواناتی  مسأله  به بررسی این در

 این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، استخراج،   که روایاتی و آیات ای،کتابخانه مطالعات تحلیلی  - توصیفی

بر بررسی و  بندیدسته که مشخص تحقیق این هاییافته مبنای گردیدند.  حقوق   قرآن در گردید  به  مجید 
 .است شده حیوانات و توجه انسان به این مسأله اشاره

 
 احادیث، سنت، نفقه حیوان و قرآن، حقوق حیوانات :هاواژه کلید

 
 مقدمه

حیوانات در زندگی انسان آثار و فواید بیشماری  
و  حیوانات  آفرینش  با  سبحان  خدای  دارند. 

انسان به دست  آنها  نعمتتسخیر  های  ها،      
(.  1391،  حسینیی آنها کرده است )فراوانی بهره

بار، مسافر،  قرن نقل  و  بشر در حمل  هاست که 
می بهره  حیوانات  از  آبرسانی  و  برد.  کشاورزی 

پوست، پشم، کرك، مو، شیر و   انتفاع از گوشت، 
از فرآورده حیوانات  بدن  اجزای  و  لبنی  های 
های بزرگ جوامع سنتی و صنعتی بوده و  سرمایه

هست. انسان در نگهبانی، دفاع، تفریح و سرگرمی 
های از حیوانات بهره برده و هنوز هم از این نعمت

های ظالمانه  الهی گاهی درست و گاهی با شیوه
امداری، پرورش طیور و زنبورداری  برد. دبهره می

راه نیازهای از  تأمین  برای  شده  شناخته  های 
ها  زندگی و کسب و کار حالل هستند که میلیون

می ارتزاق  راه  این  از  جهان  در  نمایند.  خانواده 
آزمایش انجام  برای  حیوانات  از  های استفاده 

ها و مراکز پرورش و نگهداری علمی، در باغ وحش
ت اهلی و وحشی، هزاران راز علمی و انواع حیوانا

کرم   پرورش  است.  کرده  حل  را  اجتماعی  نیاز 
از  فرش  و  لباس  منسوجات  تولید  برای  ابریشم 

های فعالیت اقتصادی در جوامع ترین شیوهکهن
 (. 1391، حسینیبشری است )
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در فقه اسالمی نیز حقوق و وظایفی برای انسان  
در تعامل با جانوران اهلی و غیر اهلی وجود دارد  
را   نامشروع  و  مشروع  رفتارهای  مرز  و  حد  که 

گیری حالل و حرام از آنها  کند و بهره مشخص می 
می نشان  بخشرا  در  به  دهد.  فقه  مختلف  های 

غذا،   آب،  قبیل  از  به حیوان  چگونگی رسیدگی 
اشاره شده است )جوادی   نکردن  درمان و ستم 

 (. 1391آملی، 
 
 مجازات حیوان آزاری در قانون  -1

جامعه از  بخشی  زیست   ی حیوانات،  و  طبیعی 
دهند و در برقراری توازن  محیطی را تشکیل می 

م نقش  طبیعت،  نظام  انکاری    ثرؤدر  غیرقابل  و 
ها از حقوق خاص  دارند. حیوانات به مانند انسان 

مانند حق   ؛خویش  درمان،  حق  حیات،  حق 
آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع  
خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق 
استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند  

حقوق    و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا 
نقض حقوق آنان محسوب شده   ی آنها، به منزله

باشد  مسئولیت  مستوجب  است،  ضروری  .  و 
مجازات  قانون  طبق  حیوانات  حقوق  تضییع 

ترویج خشونت نیز    ، اسالمی جرم بوده و به نوعی
شود و از طرفی نظم عمومی جامعه محسوب می

مخاطره  به  را  عمومی  بهداشت  و  زده  برهم  را 
قانون مجازات اسالمی   680ده  طبق ما.  اندازدمی 

قانونی   مجوز  بدون  و  مقررات  برخالف  هر کس 
اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی  
سال  ده  تا  دو  از  حبس  به  کند،  شده  حفاظت 

ششم   و  همچنین فصل بیست .  محکوم خواهد شد
تحت   اسالمی  مجازات  قانون  تعزیرات  بخش 

اموا اتالف  و  تخریب  و  »احراق  و عنوان  ل 
حیوان مجازات  تعیین  به  آزاری حیوانات« 

است ماده  .  پرداخته  قانون    679در  این 
ضرورت می  بدون  و  عمد  به  هرکس  خوانیم: 

گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی   حیوان حالل
شده   اعالم  ممنوع  دولت  توسط  آنها  شکار  که 
است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به  

ماه یا جزای نقدی    تا شش  حبس از نود و یک روز
هزار ریال تا سه میلیون    پانصد  و  از یک میلیون

 .  ریال محکوم خواهد شد
 
سفارش    -2 به  درباره  قرآن اشاره   یکریم 

  هاحیوان 
زمینه آیه  قرآن این  بسیارى دارد  کریم در  هاى 

 : شودکه تنها به سه مورد اشاره مى
آیه ➢ است:    38ی  در  آمده  انعام  هیچ  سوره  و 

اى که  اى در زمین نیست و نه هیچ پرندهجنبنده 
مى پرواز  خود  بال  دو  نیز  با  آنها  آنکه  مگر  کند 

ما هیچ چیزى را   ،هایى مانند شما هستندگروه
ایم سپس  فروگذار نکرده (لوح محفوظ)در کتاب 

خواهند  محشور  پروردگارشان  سوى  به  همه 
یَطِیرُ    وَمَا)  گردید طَائِرٍ  وَلَا  الْأَرْضِ  فِی  دَابَّۀٍ  مِنْ 

بِجَنَاحَیْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ  
 (.  شَیْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ

در جلد دوم کتاب    حجت االسالم محسن قرائتی 
می آیه  این  تفسیر  در  نور    قرآن فرمایند:  تفسیر 

از  و  دارد  حیوانات  زندگى  به  خاصّى  توجّه 
یادآورى خلقت، شعور و صفات آنها در راه هدایت  

در این رابطه خداوند در    کند.مردم استفاده مى
میسوره  4ی  آیه جاثیه      در فرماید:  ی  و 

ها که )در هستى( آفرینش شما و آنچه از جنبده
نشانه  یقین،  اهل  براى  نموده،  )از  هایى  پراکنده 

الهى( است یَبُثُّ مِنْ  )  قدرت  ما  وَ  فِی خَلْقِکُمْ  وَ 
لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ   (. 450صفحه  ،  2جلد  ( )دابَّۀٍ آیاتٌ 

آید که از آیات و روایات و تجارب برمى همچنین 
ویژه نیست شعور،  انسان  زمینه  ى  این  در  به  . 

 اشاره شده است: هایى نمونه 

ا -1 سپاهیانش  با  همراه  سلیمان  ز  حضرت 
مى منطقه  عبور  مورچهاى  سایر  کردند،  به  اى 
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هایتان بروید، تا زیر مورچگان گفت: فورى به خانه 

نشوید له  سلیمان  ارتش  آیه   پاى  نمل،  )سوره 
ى مورچه است، . شناخت دشمن، جزو غریزه(18

این ارتش ولى  همراهانش  و  سلیمان  نامش  که 
 . اویند، این باالتر از غریزه است

مردم مطلع شده، به سلیمان  هدهد از شرك    -2
مى منطقه گزارش  مردم  که  سبأ،  دهد  ى 

ویژه مأموریّت  آنگاه  نیستند.  اى  خداپرست 
یابد. شناخت توحید و شرك و زشتى شرك  مى 

و ضرورت گزارش به سلیمان پیامبر و مأموریّت  
 اى باالتر از غریزه است رسانى، مسأله ى پیامویژه

 . (22)سوره نمل، آیه 

حضرت که  این -3 بازخواست  جواب  در  هدهد 
و   موجّه  عذرى  بودنش،  غایب  علّت  از  سلیمان 

شعورى باالتر از   ی آورد، نشانهدلیلى مقبول مى
 . (22-26)سوره نمل، آیات   غریزه است

همهمى  قرآن که  این  -4 موجودات،   ی گوید: 
)سوره  فهمید  گوى خدایند ولى شما نمىتسبیح

نیست، زیرا آن را   تکوینى  تسبیح   (،44اسراء، آیه  
مى  پس  ما  را   قرآنفهمیم،  دیگرى  تسبیح 

 (. 451صفحه  ،2جلد ) گویدمى 
آیات    -5 به همهقرآندر  براى خدا،   ی، سجده 

وَلِلَّهِ یَسْجُدُ مَا  )  موجودات نسبت داده شده است 
دَابَّۀٍ وَالْمَلَائِکَۀُ   فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ مِنْ 

 (.49)سوره نحل، آیه  (تَکْبِرُونََْوَهُمْ لَا یَسْ

در    -6 )لشکر(پرندگان  سلیمان   سپاه  حضرت 
داشتند   مِنَ  )شرکت  جُنُودُهُ  لِسُلَیْمانَ  حُشِرَ  وَ 

 .(17)سوره نمل، آیه  (الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّیْرِ

افتخار   -7 و  یکدیگر  با  پرندگان  زدن  حرف 
سلیمان به اینکه خداوند، زبان پرندگان را به او 

)سوره نمل،  آموخته است »عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ«  
 .(16آیه 

محشور شدن برخى از  ی تکویر  سوره   5  ى آیه -8
مى مطرح  قیامت  در  را  إِذَا   )  کندحیوانات  وَ 

   (.الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 

ى شعور و عبادت نشانه ی نور  سوره  41  ى یهآ  -9
وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ  )ى حیوانات است  آگاهانه 

  (.عَلِمَ صاَلتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ

جمله    -10 از  حیوانات،  از  برخى  در  وفا  وجود 
 . سگ نسبت به صاحبخانه

براى  -11 پلیس  سگ  و  شکارى  سگ  تعلیم 
جنس،   خرید  یا  قاچاق،  آگاهى  نشانهکشف  ى 

 . خاصّ آن حیوان است

اسالم از ذبح حیوان در برابر چشم حیوان   -12
نشانه این  که  است  کرده  نهى  شعور  دیگر،  ى 
است کشتن  و  ذبح  به  نسبت    ، 2جلد  )  حیوان 

  (.452صفحه 
اهلل   آیت  شیرازی همچنین،  کتاب    مکارم  در 
نمونه تفسیر  می  برگزیده  آیه  این  تفسیر  -در 

که  فرمایند:   گذشته  آیات  دنبال  به  آیه  این 
می  ی درباره بحث  به  مشرکان  را  آنها  و  کرد 

ساخت،  دارند متوجه می  سرنوشتی که در قیامت
تمام   عمومی  رستاخیز  و  »حشر«  از  سخن 
میان   به  حیوانات  انواع  تمام  و  زنده،  موجودات 

می نخست  )گویدآورده،  جنبنده:  در هیچ  ای 
پرنده و هیچ  پرواز زمین،  بال خود  با دو  که  ای 

هایی همانند شما  کند نیست مگر این که امتمی
انواع حیوانات و به این ترتیب هر یک از  (  هستند

-و پرندگان برای خود امتی هستند همانند انسان
ها یعنی: آنها نیز در عالم خود دارای علم و شعور  

  ی شناسند و به اندازهو ادراك هستند، خدا را می
گویند، اگر  توانایی خود او را تسبیح و تقدیس می

پایین در سطحی  آنها  فکر  فهم چه  و  فکر  از  تر 
گوید: »ما بعد می  ی در جملهسپس  .  انسانهاست

در این کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم« و در  
می آیه  در  پایان  به سوی خدا  آنها  »تمام  گوید 

روی این جهت آیه  .شوند«می      رستاخیز جمع  
می اخطار  مشرکان  تمام به  که  خداوندی  کند 

نیازمندی  های آنها  اصناف حیوانات را آفریده، و 
کرده،   تأمین  و  را  آنهاست  افعال  تمام  مراقب  و 
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ممکن   چگونه  داده،  قرار  رستاخیزی  همه  برای 
است برای شما حشر و رستاخیزی قرار ندهد و 

بعضی از مشرکان چیزی جز زندگی    ی به گفته
همچنین   .دنیا و حیات و مرگ آن در کار نباشد

ادامه  در  اینگونه سوال  ایشان  آیه  این  تفسیر  ی 
 فرمایند: می

 
 !ز برای حیوانات هم وجود داردآیا رستاخی

جزا   و  حساب  شرط  نخستین  که  نیست  شک 
و   ی مسأله تکلیف  آن  دنبال  به  و  و شعور  عقل 

گویند:  مسؤولیت است، طرفداران این عقیده می
زندگی بسیاری از حیوانات آمیخته با نظام جالب  
عالی   روشنگر سطح  که  است  انگیزی  و شگفت 

درب که  کیست  آنهاست،  شعور  و   ی ارهفهم 
و  آنها  عجیب  تمدن  و  عسل  زنبور  و  مورچگان 
نظام شگفت انگیز النه و کندو، سخنانی نشنیده  

نمی آسانی  به  را  آنها  است  مسلم  و  توان باشد 
معموالً  غریزه  زیرا  دانست،  غریزه  از    ناشی 

کارهای یکنواخت و مستمر است، اما   یسرچشمه
بینی  اعمالی که در شرایط خاصی که قابل پیش 

عکسنبود عنوان  به  میه  انجام  به  العمل  گردد، 
شبیه شعور  و  غریزهفهم  به  تا  است    مثالً .  تر 

گوسفندی که در عمر خود گرگ را ندیده برای 
بیند به خوبی خطرناك نخستین بار که آن را می

بودن این دشمن را تشخیص داده و به هر وسیله  
خطر  از  نجات  و  خود  از  دفاع  برای  بتواند  که 

اینها گذشته، در آیات    یاز همه د. شومتوسل می
شود که دلیل  ، مطالبی دیده میقرآنمتعددی از  

مالحظه از قابل  بعضی  شعور  و  فهم  برای  ای 
می محسوب  کردن  حیوانات  فرار  داستان  شود، 

مورچگان از برابر لشکر سلیمان، و داستان آمدن  
منطقه به  آوردن    ی هدهد  و  یمن«  و  »سبا 

این   شاهد  سلیمان  برای  انگیز  هیجان  خبرهای 
 . مدعاست

در   متعددی  احادیث  نیز  اسالمی  روایات  در 
می   ی زمینه دیده  حیوانات  از رستاخیز  شود، 

گوید: ما خدمت  جمله: از أبوذر نقل شده که می
بودیم که در پیش  آله  و  علیه  اللّه  پیامبر صلّی 

ر شاخ زدند، پیغمبر صلّی  روی ما دو بز به یکدیگ
دانید چرا اینها به می     اللّه علیه و آله فرمود،  

نه،   کردند:  عرض  حاضران  زدند!  شاخ  یکدیگر 
-پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود ولی خدا می

داند چرا! و به زودی در میان آنها داوری خواهد 
 .کرد

آیه ➢ در  خداوند  عنکبوت    60ی  همچنین  سوره 
اس عهده ت:  فرموده  که  بسیار جنبنده  دار  و چه 

بخش او و  ، بلکه خداوند روزى ندروزى خود نیست
وَکَأَیِّنْ مِنْ دَابَّۀٍ لَا  )  شماست و او شنواى داناست

وَ وَإِیَّاکُمْ  یَرْزُقُهَا  اللَّهُ  رِزْقَهَا  السَّمِیعُ   تَحْمِلُ  هُوَ 
 (.  الْعَلِیمُ

اهلل   شیرازی آیت  سوم  در    مکارم  کتاب  جلد 
نمونه تفسیر  می  برگزیده  آیه  این  تفسیر  -در 

این آیه در پاسخ مؤمنین مکه نازل شده  فرمایند:  
صلى اهلل علیه و آله گفته   رسول خدااست زیرا به  
اگر ما  و    منازلى نداریماموال و   مدینهبودند ما در  

از شهر و دیار خود هجرت کنیم چه کسی به ما  
-خداوند در پاسخ این افراد میدهد؟  روزی می

غم روزی را نخورید و ننگ ذلت و اسارت فرماید:  
را نپذیرید، روزی رسان خداست، نه تنها شما که  

نمی حتی  که  جنبندگانی  روزی بسیارند  توانند 
ز ذخیره غذایی در النه خود را حمل کنند )و هرگ

خواهند( اما روزی نو می   خود ندارند، و هر روز نو
دهد، و گذارد و روزی میخدا آنها را گرسنه نمی

می روزی  نیز  را  شما  آیه .  بخشد همو  پایان  در 
کند: »و او شنوا و داناست« سخن همه تأکید می 

زبان حال شما و همه  شما را می شنود و حتی 
را   به خوبی    ،داندمی جنبدگان  نیازهای همه  از 

بی  علم  دایره  از  چیزی  و  است  او باخبر  پایان 
   (.514 ، ص3ج ) پنهان نیست 
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از زبان شیطان رجیم    نساء سوره    119ی  در آیه ➢

که آرزوهای  :  آمده  به  و  کنم  گمراهشان  سخت 
باطل و دور و دراز درافکنم و دستور دهم تا گوش  

بت اینها نصیب  ببرند )که  امر حیوانات  و  هاست( 
کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند، و )ای بندگان  
بدانید( هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا 

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ  )  را، سخت زیان کرده زیانی آشکار
لَآمُرَنَّ وَ  وَ  لَأُمَنِّیَنَّهُمْ  الْأَنْعامِ  آذانَ  فَلَیُبَتِّکُنَّ  هُمْ 

لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ 
 (. وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبیناً

اعمال خرافی و زشت  از  به یکى  اشاره  آیه  این 
رستان رواج  پدوران جاهلیت است که در میان بت

گذاری، گوش بعضى از  داشت. آنان برای عالمت 
شکافتند و یا به کلى قطع  چهارپایان زنده را می 

آنمی  بر  شدن  سوار  و  ممنوع  کردند  را 
کردند و در واقع  دانستند و از آن استفاده نمی می 

می حرام  را  خدا  کاشانی،  )  کردندحالل  فیض 
ج    ، ش1372؛ طبرسی،  239، ص  1ج  ،  ق1418

در آن دوره، برخی مردم شتری را (.  173، ص  3
بار زاییده و پنجمین بچه به  که پنج  نر بود  اش 

احترام   مورد    و   داده  قرار  تقدیس  و گمان خود 
آن  شکاف   باال   از  را  حیوان  گوش یا  و  را  داده 

او  می  کسی  تا  نکشدبریدند  زمخشری،  )  را 
ج  1407 ص  1ق،  این (.  566،  گوش  بریدن 

بت حیوانات،   آیین  از  شمار بخشی  به  پرستی 
رو در این آیه، خداوند چنین سنت  آمد؛ از اینمی 

اش حالل جاهلی را به رسمیت نشناخته و نتیجه
باشد که شامل گوش آنان بودن این حیوانات می

تواند تنها  نقل چنین بدعتی می   .نیز خواهد بود
های فریب شیطان از  برای نشان دادن یکی از راه 

 .گرایی باشدیج خرافهراه ترو
به سه نکته ❖ بسیار مهم اشاره    ی در این سه آیه 

همه آنکه  نخست  است:  را    یشده  موجودات 
است برشمرده  اجتماعى  نظام  مانند    ،داراى 

هایى که در ذات ها. البته با توجه به تفاوتانسان

انسان و حیوان هست، ساختار اجتماعى آنان نیز  
ها این فرق، حیوان  اما با وجود  ،هم فرق دارد  با

نیز جوامع حیوانى دارند؛ دوم اینکه، روزى و رزق 
باشد؛  هر دو )انسان و حیوان( بر عهده خداوند مى 

سوم اینکه مثله کردن را کارى شیطانى شمرده  
 .  و از آن به خسارتى بزرگ تعبیر کرده است

 
  جایگاه حیوانات در سنت -3
درباره  در اسالم،  حیوان  ی مکتب  از  و  دفاع  ات 

بسیاری سفارشآنها    از  حمایت   است   شده  های 
بودن   مهرآمیز  و  این مکتب  بیانگر جامعیت  که 

 و  آزار  و  پاداش  موجب  حیوان  بر  . ترحمآن است
اى که  باعث عذاب آخرت است؛ به گونه  اذیتش،

هاى مفصلى در  هاى فقه و حدیث، فصلدر کتاب
است.  یافته  نگارش  زمینه  بخش   این  این  در 

   ها آورده شده است.هایی از این سفارشنمونه
بر صاحبان حیوانات الزم است که براى آنها   -1

مسکن و آب و مواد   ؛ وسایل زندگى و رفاه مانند
-غذایى فراهم کنند و بر چهارپایان بیش از اندازه

طاقت و توانِ آنها بار نگذارند و راه نبرند؛ یعنى    ی 
توان حیوانات از آنها استفاده    ی با توجه به اندازه 

 .  کنند 
بر   -2 دارند،  بچه  چهارپایان  که  صورتى  در 

را  آنها  شیر  تمام  که  است  الزم  آنها  صاحبان 
آنها کافى    ی اى که براى بچهندوشند و به اندازه

 .  گذارند باشد، شیر در پستان باقى ب 
در صورتى که دوشیدن شیر براى حیوان ضرر    -3

داشته باشد، نباید شیر آن را بدوشند؛ مستحب  
دوشد، ناخن  مى  است کسى که شیر حیوان را  

براى  دوشیدن،  موقع  در  تا  کند  کوتاه  را  خود 
 .  حیوان ناراحتى ایجاد نکند

نمى -4 پیدا  آب  که  جایى  در  کسى  شود  اگر 
د که اگر با آن وضو بگیرد،  مقدارى آب همراه دار

افتد،  حیات یک حیوان بر اثر تشنگى به خطر مى



 

928 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
باید آن آب را به حیوان بدهد و آن را از مردن 

 .  نجات دهد و براى نماز تیمم کند
وسایل   -5 و  امکانات  باید  عسل  زنبور  مالک 

رفاهى را براى آن فراهم کند. در زمان برداشتن  
اى خودش بردارد؛ عسل نیز نباید تمام عسل را بر

احتیاج آن حیوان، عسل در   ی بلکه باید به اندازه
که   است  مستحب  هرچند  بگذارد؛  باقى  کندو 
باقى   عسل  برایش  زنبور،  نیاز  مقدار  از  بیشتر 

 .  بگذارد
مالک کرم ابریشم باید نیازهاى زندگى آن را    -6
کافى    ی مین، و غذایش )برگ توت( را به اندازهأت

 .  فراهم آورد
تد  -7 به  حیوانى  هر  مالک  که  صورتى  مین  أر 

نیازهاى آن اقدام نکند، بر حاکم الزم است که او  
را به این وظیفه اجبار کند؛ در صورتى که خود 
حاکم نتواند این کار را انجام دهد، باید افراد دیگر 
به این وظیفه اقدام، و حیات آن حیوان را حفظ 

-   55، ص  2، ج  ق  1408کنند )نورى طبرسى،  
 (.1370؛ اخوان، 56
آزار رساندن به هر جاندار حرام گوشتى منع    -8

شده است؛ چه رسد به قتل؛ مگر حیوان موذى، 
ها، آن نیز باید به روشى  که براساس برخى روایت

 .مناسب از بین برود

براى  -9 مگر  نیست؛  جایز  کشتن حالل گوشت 
 . خاص ی خوردن؛ آن هم به نحوه

کشیدن   -10 بند  شکنجهبه  و  آنها    ی حیوانات 
اموال،  حریم،  به  تجاوز  همچنین  است.  ممنوع 

 .هاى آنها نیز نهى شده است ها و تخریب خانهبچه

به متجاوز و خائن به حقوق حیوانات، اخطار   -11
وعده قیامت    ی و  در  شدید  حسابرسى  و  عذاب 

 .اندداده

ها  ها و زمانکشتن حیوانات در برخى مکان  -12
که و موسم حج براى محرم( ممنوع  )مانند حرم م

از حیوان برخى  هاى حالل گوشت؛  است؛ حتى 

یک تخم شترمرغ و قاتل    ی حتى براى شکننده
 .یک کک، کفاره معین شده است

حیات حیوانات گمشده و نجات   حمایت از  -13
 .آنها از مرگ

حیوانات    -14 براى حفظ  دریا  به  کاال  انداختن 
جلوگی منظور  به  کشتى  در  غرق  موجود  از  رى 

 (.شدن آنها )حق حیات حیوان و حفظ آن

قطعه  -15 جداسازى  جواز  غصبى  نداشتن  هاى 
کشتى، در صورتى که این کار باعث غرق شدن  
کشتى حامل حیوانات شود )حق حیات حیوان و  

 (.حفظ آن

نخ  -16 جداسازى  جواز  ترمیمى  نداشتن  هاى 
بخیه( غصبى از بدن حیوان، در صورتى که این  )

عث مرگ یا آسیب دیدن آنها شود )حفظ  کار با
 .(سالمتى و بهداشت حیوان

هرچند مواد   لزوم پانسمان جراحت حیوان؛  -17
باشد )حفظ   به دیگرى )غصبى(  مصرفى متعلق 

 .(سالمتى حیوان

لزوم رهایى حیوان از ظرف یا مکان دیگرى    -18
)غصبى( که در آنجا گرفتار شده است؛ هرچند  

 (.)آزادى حیوان منجر به تخریب آنها شود

هاى مین علوفه، آب و سایر نیازمندى ألزوم ت -19
حیوانى که در اختیار دیگرى قرار دارد )ودیعه(؛ 
باشد  مخالف  کار  این  با  حیوان  مالک   هرچند 

 (.)حقوق اساسى حیوان

اسالمى،    -20 حقوق  منابع  و  قوانین  براساس 
درباره آمیز  جنایت  موجب   ی رفتار  حیوانات 

مى دیه  حیوانپرداخت  حیات  )حق  این  (.شود 
مسئله نشانگر ارزشمندى جان و سالمت اعضاى  
بدن حیوانات حتى حیوانات نجس و عدم جواز  

 . تجاوز به آنها در اسالم است

اسالمى    -21 قوانین  و  احکام  براساس  اینکه  با 
حیاتى  و  قوانین حمایتى  اما  است؛  نجس  سگ 

شود و آسیب رساندن به  اسالم شامل آن نیز مى
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)نظرى  انواع سگ پرداخت دیه است  ها، موجب 

 (. 1370؛ اخوان، 79-78، ص 1387توکلى، 
نهى از آلوده کردن محیط زیست؛ چه دریا    -22

 . و چه خشکى

 
سفارش و دستورهاى رسول رحمت در    -4

   هادفاع و حمایت از حیوان 
 هاى مشترک و عامسخنان و سفارشالف( 

مه به  گرامى  دستور  و  حیوانات  با  ربانى 
آله   داشتن آنها:    پیامبر خاتم صلى اهلل علیه و 

مدارا و مهربانى با حیوانات و نیز مراعات   ی درباره
مسیر حال ضعیف در  و  سوار شدن  هنگام  شان 

سفارش  مانند:  داشته  بسیاری هاى  حرکت،  اند؛ 
»خدا مدارا کردن را دوست دارد و بر انجام آن  

رگاه بر چهارپایان الغر سوار کند. پس هکمک مى
ها( فرود هایشان )توقف گاهشدید، آنها را در منزل

گیاه بود، با شتاب از آورید. اگر زمین خشک و بى
آن بگذرید، و اگر سرزمین سرسبز و پرعلف بود، 

)صدوق،    را  آنها دهید!«  استراحت  آنجا  در 
ق، ج  1403؛ مجلسى،  189، ص  2ق، ج  1410

  که  وقتى دیگرى، روایت . براساس(213، ص  64
 آیا !  خدا  رسول  اى :  پرسیدند  حضرت  آن  از

 براى  ثوابى آنها، با  مهربانى و هاحیوان  از  حمایت
  جگر   هر  از  »حمایت:  فرمودند  جواب  در  دارد،  ما
اداشى نزد پ(  اى تشنه  هر  کردن  سیراب)  "ترى "

؛ زبیدى 278، ص  2تا، ج  خدا دارد« )دمیرى، بى
 (. 114، ص 2ق، ج 1346شافعى، 

فرمود: در شب   صلى اهلل علیه و آلهرسول خدا  
معراج بر بهشت اطالع یافتم، در آنجا زنی زنا کار  

درباره  دیدم.  او را  که  شد  گفته  پرسیدم،  او  ی 
روزی گذرش به سگی افتاد که از شدت تشنگی  
زبانش بیرون افتاده بود، وی لباس خود را در چاه  

فشرد تا سیراب فرو برد، آب آن را در گلوی سگ  
)الطوسی،   بخشید  را  او  خدا  سبب  بدین  شود. 

 (. 47، ص 6ق، ج  1387

حیوانات: انداختن«  هم  جان  »به  از   نهى 
رسول خاتم صلى اهلل علیه و آله از به جانِ هم 

حیوان »خداى انداختن  است:  کرده  نهى  نیز  ها 
-ها را به جان هم مىتعالى کسى را که حیوان

بجنگند، لعن کرده است« )دمیرى،  اندازد تا با هم  
؛ مجلسى، 271، ص  2؛ ج  158، ص  1بى تا، ج  

،  4ق، ج  1406؛ ناصف،  227، ص  64ق، ج  1403
 (. 351ص 

نیاز   وجوب فراهم آوردن آب و علف مورد 
آله در   حیوانات: و  رسول خاتم صلى اهلل علیه 

حیوانات را برشمرده    ی گانهروایتى، حقوق شش
از این روایت حق آب و    ی ، دربارهاست. بخشى 

باشد: »بر مالک چهارپایان واجب  علف حیوان مى
است که به آنها آب و علف بدهد؛ به خاطر حرمت 

ق،  1403باشد« )مجلسى، روح که در حیوان مى
 (. 217، ص 64ج 

نهى از زدن بر صورت حیوان و سوزاندن و 
اعتایش: بر  نهادن  هر   داغ  از  رحمت  رسول 

شدند و از مى  راحت  نوع شکنجه حیوان بسیار نا
کردند: »از جمله حقوق حیوان این کار نهى مى 

بر صاحبش، این است که بر صورتش نزند؛ چون 
گوید« این حیوان نیز تسبیح و حمد خداى را مى

ج  1410)صدوق،   ص  2ق،  مجلسى،  187،  ؛ 
 علیه  اهلل  صلى  پیامبر   (.455، ص  22ق، ج  1409

  نیز   ناتحیوا  صورت  بر  نهادن  داغ  و  زدن  از  آله  و
 . اندکرده  نهى
رسول   علیه   امیرالمؤمنین  روایت  طبق  السالم، 
 صورت  »به:  آله فرمودند  و  علیه  اهلل  صلى  خاتم

 گوى تسبیح  موجودى،  هر  چون  نزنید؛  هاحیوان
 چه  زیرا  ننمایید؛  داغ  را  آنها  صورت .  خداست

مرکوب  و  بسیارند  بهترند  راکبشان  از  که  هایى 
و  بیش مطیع خدایند،  بر تر  که  از کسى  زیادتر 

کنند« )عرب باغى،  آنها سوار است، خدا را یاد مى
، ص  9ق، ج  1409؛ متقى هندى،  48، ص  1329
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  و   210، ص  64ق، ج  1403؛ مجلسى،  68  و  66

217 .) 
  نبى  که  کردند  نقل  بزرگوارش  پدر  از  صادق  امام
تم صلى اهلل علیه و آله از نشانه و داغ کردن خا

ز زدن بر صورتشان نهى  صورت چهارپایان و نیز ا
آنها تسبیح پروردگارشان را مى -فرمودند؛ زیرا 

؛ مجلسى، 12، ص  3ق، ج  1414گویند )قمى،  
(. رسول رحمت از آزار 228، ص  64ق، ج  1403

و شکنجه حیوان با آتش نهى کرد و فرمود: »هیچ  
تواند با آتش، حیوانى را شکنجه و عذاب  کس نمى

ق، ج  1403،  نماید؛ مگر خداى متعال« )مجلسى
 (. 244، ص 64

رسول   نهى از نفرین و ناسزاگویى به حیوان:
خاتم صلى اهلل علیه و آله افزون بر آنکه به مدارا  
و مهربانى با حیوانات سفارش و از آزارشان نهى  

نهى  مى نیز  آنها  به  ناسزاگویى  از  حتى  کردند، 
ناسزاگویانى  مى چنین  مقابل  در  و  فرمودند 

 نددادداده، یا به آنان تذکر مىالعمل نشان  عکس
و با آنان    ندکردو یا در صورت لزوم برخورد مى

  صلى   پیامبر:  است  آمده  روایات  در  . ندرفت راه نمى
  نهى   خروس  به  ناسزا  و   بدگویى  از  آله  و  علیه   اهلل
س ناسزا نگویید؛ زیرا خرو  به:  فرمودو مى  کردمى

بیدار دعا  و  نماز  براى  را  انسان  کند  مى  خروس 
؛ زبیدى شافعى،  3، ص  4ق، ج  1410)صدوق،  

ق، ص 1392؛ طبرسى،  180، ص  4ق، ج  1346
گوید: رسول خدا صلى  انس بن مالک مى  (.425

ها نزنید  اهلل علیه و آله فرمود: »به صورت حیوان
و آنها را لعن ننمایید؛ چون خداى عزوجل بر لعن 

ها لعن و از خیر و رحمتش به دور کننده حیوان
 (. 188، ص 2ق، ج  1410صدوق، کند« )مى

بدن   اعتاى  که  کسانى  بر  نمودن  لعنت 
پیامبر خدا صلى اهلل علیه و برند:  حیوان را مى

را قطع مى اعضاى حیوانات  که  را  افرادى  -آله 
فرموده لعن  عذاب کنند،  و  نفرین  و  »لعنت  اند: 

کند« )متقى  مى  خدا بر کسى که حیوان را مُثله  

ج  1409هندى،   ص  9ق،  حجر 66،  ابن  ؛ 
 (. 554، ص  9عسقالنى، بى تا، ج 

دستور به فراهم ساختن جاى مناسب براى  
آله استراحت حیوان:   پیامبر صلى اهلل علیه و 

فرموده گوسفند  استراحت  مکان  اند:  درباره 
خوابگاه گوسفندها را تمیز کنید و گرد   جایگاه و

حیوان از  آنها  زیرا  بزدایید؛  را  آنها  خاك  هاى  و 
)برقى،  بهشتى مجلسى،  485ق، ص  1413اند  ؛ 
ج  1403 روایت  150، ص  64ق،  در  حضرت   .)

دیگرى فرمودند: »خاكِ زیر پا و محل استراحت 
هاى  گوسفندان را عوض کنید؛ زیرا آنها از حیوان

؛  642، ص  2ق، ج  1413)برقى،  بهشتى هستند«  
   (.150، ص 61ق، ج 1403مجلسى، 

 
اختصاصى  ب(   هاى  سفارش  و  سخنان 

  پیامبر صلى اهلل علیه و آله
   هاى مخصوص حیوانات باربرسفارش ❖

حضرت على   نهى از بار بیش از قدرت حیوان:
علیه السالم فرمود: رسول خدا صلى اهلل علیه و 

صاحبش دارد:   آله فرمودند: حیوان، شش حق بر
وقتى که پیاده شد، براى او علف بگذارد؛ هر وقت 
از آبى عبور کرد، درنگ کند و آب را به او نشان  
دهد؛ به صورتش نزند؛ زیرا که تسبیح پروردگار 

و مى مبلمان  و  مجلس  چون  را  او  پشت  گوید؛ 
خدا؛   راه  در  مگر  نکند؛  سخنرانى  براى  جایگاه 

ز قدرت و طاقت  بیش از توان، بارش نکند؛ بیش ا
، ص  2ق. ج  1410از او سوارى نگیرد )صدوق،  

 (.210و  201، ص  64ق، ج  1403؛ مجلسى،  187

تعیین جاى بار بر پشت حیوان جهت راحتى 
آلهحیوان:   و  علیه  اهلل  صلى   ی درباره  پیامبر 

باربر  کرده  حیوانات  سفارش  بار  اینگونه  اند: 
د، تر بگذارید؛ زیرا اگر جلو باشحیوانات را عقب

روند؛ چون ساختار بدنشان طورى خوب راه نمى
بیش عقبشان  پاهاى  که  بار است  تحمل  تر 
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را دارد و راحت راه مىسنگین  روند )صدوق،  تر 

  ج  ق،  1403؛ مجلسى،  191، ص  2ق، ج  1410
، ص  9ق، ج  1409؛ متقى هندى،  215  ص  ،64
62 .) 

 هاى مخصوص حیوانات سوارى سفارش       ❖
 خواستن بیش از توان حیوان:نهى از سوارى  

پیامبر صلى اهلل علیه و آله یکى دیگر از حقوق 
را  صاحبش  بر  شدن  سوار  هنگام  در  حیوانات 

کرده بیان  طاقت اینگونه  و  قدرت  از  بیش  اند: 
ق، ج  1410حیوان، از او سوارى نگیرد )صدوق،  

  201، ص  64ق، ج  1403؛ مجلسى،  187، ص  2
 (. 348ص  ،3ق، ج  1418؛ حرّ عاملى، 210و 

 نهى از ناموزون و کج سوار شدن بر حیوان: 
درباره رحمت  سوار   ی رسول  و  نشستن  کیفیت 
مى مرکوب  بر  و شدن  ناموزون  طور  به  فرمود: 

هم  روى  را  پاهایتان  که  حالى  در  نامناسب 
ها سوار نشوید و پشت آنها اید، بر حیوانانداخته

را محفل و مجلس گفتمان خود نسازید؛ یعنى در 
اند، همچنان بر پشت آنها سوار ى که ایستادهحال

نشوید و مشغول سخن گفتن؛ بلکه پایین بیایید  
،  64ق، ج  1403و با هم صحبت کنید )مجلسى،  

؛  456، ص  22ق، ج  1409؛ مجلسى،  214ص  
ج  1410صدوق،   ص  2ق،  همچنین  188،   )

از  بسته،  زبان  حیوانات  این  حق  در  فرمودند: 
شا طور  به  بترسید؛  خدا  آنها  یستهعذاب  بر  اى 

  62  ، ص  9ق، ج  1409سوار شوید )متقى هندى،  
 (.67 و

حیوانات: بر پشت  نشستن طوالنى  از   نهى 
سفارش همیشگى رسول خاتم صلى اهلل علیه و 
آله این بود که: »پشتِ مرکبتان را همچون منبر 
براى شما   را  آنها  ندهید! خداوند  قرار  سخنرانى 

ى سخت به منزل  تسخیر کرده تا شما را در راه ها
هم سخن    روى زمین با   و بر  پیاده شوید  برساند.

)مجلسى،    ، 64  ج  ق،1403بگویید 

، ص  9ق، ج    1409  متقى هندى،  ؛ 220ـ219ص
 (. 115، ص 2ق، ج  1346؛ زبیدى شافعى، 64

از سوار شدن چند نفر بر حیوان: نبى    نهى 
خاتم صلى اهلل علیه و آله از سوار شدن سه نفر  
)مجلسى،  فرمود  نهى  حیوان  یک  پشت  بر 

،  1؛ دمیرى، بى تا، ج  216، ص  64ق، ج  1403
(. حضرت على علیه السالم از رسول خدا 221ص  

کنند: سه نفر بر پشت  صلى اهلل علیه و آله نقل مى
حیوان سوار نشوید؛ زیرا در این صورت یکى از  

،  22ق، ج  1409لعن شده است )مجلسى،    آنان
 (. 459ص 

دستور به مراعات حال مرکوب الغر هنگام 
رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به   سوار شدن:

مدارا و مهربانى کردن با حیوان ضعیف در زمان 
اند: هرگاه بر چهارپایان سوار شدن سفارش کرده

هایشان )توقف  الغر سوار شدید، آنها را در منزل 
بىگاه و  زمین خشک  اگر  آورید!  فرود  گیاه  ها( 

بود، با شتاب از آن بگذرید و اگر زمین سرسبز و 
آنها   بود،  دهید را  پرعلف  استراحت  آنجا  در 

ج  1410)صدوق،   ص  2ق،  مجلسى،  189،  ؛ 
 (. 213، ص 64ق، ج 1403

راه از  حیوان  بردن  به  و  دستور  هموار  هاى 
رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در سخنى   آسان:

نیکو، اینگونه به یکى دیگر از حقوق مرکوب اشاره 
اند: هر وقتى که یکى از شما بر حیوانى سوار کرده

هاى هموار و آسان ببرد و آن را  شد، آن را از راه 
هاى دشوار و سخت نکشاند )متقى هندى،  به راه

 (. 62، ص 9ق، ج 1409
کسى که هنگام گذر از تشویق و بشارت به  

شود: پیاده  حیوان  از  سفارش  گردنه  هاى از 
حیوانات   درباره  آله  و  علیه  اهلل  خاتم صلى  نبى 
گردنه  در  که  کسى  که:  بود  این  سوارى 
)سرباالیى( از مرکب خود پیاده شود و پشت سر  

اى را در  آن راه برود، همچون کسى است که بنده
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ق،  1409،  راه خدا آزاد کرده باشد )متقى هندى 

 (. 366، ص 1؛ دمیرى، بى تا، ج69، ص  9ج 
امر به فرصت دادن به حیوان براى چریدن  

پیامبر    ها:در زمان عبور از مرغزارها و چراگاه
بر   فرمودند: هر موقعى که  آله  و  علیه  صلى اهلل 

حیوان مىاین  سوار  طریق،  ها  طول  در  شوید، 
گاه توقف  و  منازل  )در  را  رعایت  حقشان  ها( 

نشوید  نمای سوار  آنها  بر  شیاطین  مانند  و  ید 
؛ مجلسى،  63، ص  9ق، ج  1409)متقى هندى،  

 (. 211، ص 64ق، ج 1403
پیاده  از  بعد  حیوان  به  علف  و  آب  دادن 

خسته    شدن: مرکوب  درباره  رحمت  رسول 
اند: هر کسى از شما مسافرت  چنین سفارش کرده

از  آنکه  از  بعد  بود،  کرد و مرکوبش یک حیوان 
مى کند،     اده شد، نخستین کارى که  حیوان پی

)صدوق،   باشد  حیوان  آن  به  دادن  علف  و  آب 
 (. 189، ص 2ق، ج 1410

سفارش هاى مخصوص حیوانات و پرندگانى        ❖
 شوند که ذبح مى 

  حقوق مذبوح و شرایط ذبح )کیفیت ذبح(: 
حیوانات قابل    ی درباره  پیامبر صلى اهلل علیه و آله
اند: در حق این حیوانات ذبح چنین سفارش کرده

زبان بسته، از عذاب خدا بترسید و حالل آن را 
چاق    ،اى شایسته بخورید و ذبح کنید نیز به گونه

حیوانات، از عذاب   ی درباره  ،و پروار آنها را بخورید
بترسید و   ،خدا  سالم  بر  و  بخورید  را  چاقشان 

ق،  1409)متقى هندى،  سزاوارشان سوار شوید  
پیامبر خاتم صلى اهلل علیه و آله    (.62، ص  9ج  

اند:  اینگونه به حقوق حیوان مذبوح تصریح کرده
خداوند احسان و نیکوکارى را بر همه چیز نوشته  

مى که  زمانى  هر  هم  شما  پس  خواهید  است؛ 
به طور شایسته بکشید،  را  و حیوانى  بکشید  اى 

مى   هر که  کن وقت  ذبح  ذبح  خواهید  نیکو  ید، 
کارد را تیز کرده و ذبیحه را زود راحت    ،نمایید

.  (106، ص  2ق، ج  1346کنید )زبیدى شافعى،  
 هر   حیوان   آله،  و  علیه  اهلل  صلى  پیامبر  منظر  از

ى بر رعایت  دلیل  او  خردى   باشد،  کوچک   هم  اندازه
نکردن حقوق آن حیوان نیست؛ بلکه باید حق او 

حتى اگر یک گنجشک را نیز به خوبى ادا کرد؛  
کوچک باشد: هر کسى گنجشکى را بدون رعایت 
حق آن بکشد، خداى تعالى در روز قیامت از او 
بازخواست خواهد کرد. سؤال شد که اى رسول  
خدا! حقّ آن گنجشک چیست؟ فرمود: اینکه او 
را ذبح کند، نه اینکه گردنش را بگیرد و سرش را  

؛  120، ص  2  بکنَد و پرت نماید )دمیرى، بى تا، ج
؛ متقى هندى،  306، ص  64ق، ج  1403مجلسى،  

ج  1409 ص  15ق،    در   همچنین   (. 40و  37، 
 طویله  درب  قصابى  است  شده  نقل  روایتى

  را   سرش  و  بِبَرد  را  آن  تا  کرد  باز  را  گوسفندش
گهان گوسفند گریخت و خود را به رسول نا .  بِبُرد

افتاد.   راه  به  ایشان  دنبال  به  و  رساند  رحمت 
را به چنگ آورد و پایش را گرفته و روى   قصاب او

کشید! رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  زمین مى
ابتدا خطاب به گوسفند فرمودند: بر فرمان خدا،  
قصاب   به  خطاب  هم  بعد  و  کن  پیشه  صبر 
فرمودند: و اما شما هم اى قصاب او را با مهربانى  
و مالیمت به سوى مرگ ببر )صنعانى، بى تا، ج  

 (. 493، ص 4
پرنده شبانه  کردن  ذبح  از  در  نهى  که  اى 

نقل    آشیانه خوابیده: السالم  علیه  امام صادق 
کنندکه پیامبر صلى اهلل علیه و آله از بیرون  مى

کشیدن جوجه و مرغ از آشیانه و نیز در هنگام  
فرموده نهى  )کلینى،  خوابشان،  ج1367اند   ،6  ،

مجلسى،216ص ج 1409؛  در  356، ص21ق،   .)
ها در شب منع کرد ى از گرفتن پرندهروایت دیگر

و فرمود: شب امانِ پرندگان است و در این وقت 
؛ مجلسى،  3، ص4م، ج 1697در امانند )هیثمى،  

 (. 356، ص21ق، ج1409
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 دار مخصوص حیوانات بچه       ❖

سهم   و  حیوان  شیر  تمام  دوشیدن  از  نهى 
مى  نوزاد: حضرت  آن  یاران  از  یک یکى  گوید: 

رسول خدا هدیه دادند. ایشان  شتر شیرده را به  
مرا امر فرمودند تا آن را بدوشم. بنده نیز آن را 
دوشیدم؛ البته در دوشیدن تالش زیادى کردم و  
سخت آن را دوشیدم؛ وقتى آن جناب این زیاده  
روى مرا در دوشیدن دید، فرمود: اینگونه ندوش 

او نیز سهمى باقى بگذار )دمیرى،   ی و براى بچه
تا، ج   ، ص 6؛ بیهقى، بى تا، ج  318ص  ،  2بى 

131 .) 

بین مادر و بچه  (  دائمى)جلوگیرى از جدایى  
مادران   ی پیامبر صلى اهلل علیه و آله درباره  اش:

اند: »مادران را و نوزادان این چنین سفارش کرده 
واله  و  و بچه  ی حیران  مادر  بین  نکنید؛  هایشان 

مى حیران  که  نیندازید  جدایى  شوند  فرزندش 
  روایتى   در  (.75، ص  9ق، ج  1409هندى،  )متقى  

ابن مسعود نقل شده است: در خدمت رسول    از
مى جایى  به  وارد  خدا  همراهان  از  یکى  رفتیم. 

اى را با خود آورد. هاى پرندهجنگلى شده و تخم
مادر به دنبال ما آمده، بر گِرد سر رسول    ی پرنده

چرخید و بال مى   خدا صلى اهلل علیه و آله و ما  
مى دید، بال  را  این صحنه  پیامبر  که  وقتى  زد. 

فرمودند: کدام یک از شما، این پرنده را آزرده و  
مصیبت زده کرده است؟ مردى از میان گفت: من  

تخم اللّه  رسول  دیگر، )هاى  یا  روایتى  طبق 
ام. حضرت رسول به خاطر  او را برداشته  (وجهج

تخم فرمودند:  پرنده  آن  بر  کردن  )یا رحم  ها 
)دمیرى، بى تا،  برگردانید  هایش( را به او  جوجه

  71، ص  64ق، ج  1403؛ مجلسى،  265، ص  1ج  
 (.72 و
 سفارش هاى مخصوص حیوانات خاص       ❖

سگ: کردن  زندان  و  بستن  از  رسول    نهى 
و آله از اسیر کردن حیوانات   خاتم صلى اهلل علیه

داشتند؛  شدند و از این کار برحذر مىناراحت مى 
و  دانسته  نادرست  کارى  را  سگ  اسارت  حتى 

شمرده آخرت  عذاب  و  خیرات  نقص  اند.  باعث 
اند: کسى که سگى  فرموده    ایشان در این زمینه  
، هر روز از عمل  (اسیر نماید)را ببندد و نگه دارد  

    کم   (بق برخى روایات، دو قیراطو ط )او، قیراطى  
ها که بستن آنها جایز  شود؛ به جز این سگمى

است: سگِ موذى و خطرناك، سگِ شکارى، سگ  
حافظ زراعت یا حافظ گوسفند و در روایت دیگر  

، ص  3ق، ج 1401و سگ نگهبان خانه )بخارى، 
 (. 60  و 37، ص 2؛ حنبل، بى تا، ج 67

جایز است )مجلسى،  ذى  مو  حیوان  بردن  بین  از
،  1؛ دمیرى، بى تا، ج  269، ص  64ق، ج  1403

( و یکى از این حیوانات سگ هار  383  و  215ص  
است؛ اما اسالم تأکید دارد که جایز نیست همین  

م و  ؤسگ  گرسنگى  از  تا  کنند  حبس  را  ذى 
تشنگى بمیرد؛ بلکه باید آن را به طور مناسبى از 

اسالم، کشتن  دیگر، اینکه، در    ی بین ببرند. نکته 
نیز دیه دارد؛ دیهسگ سگ شکارى چهل   ی ها 

دیه و  است  ی درهم  درهم  بیست  نگهبان   سگ 
 (. 534 ص ق،  1415 )صدوق،

و   گربه  کشیدن  بند  به  از  داشتن  حذر  بر 
رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در    حبس آن:

سخنى دیگر، حبس حیوان را باعث عذاب شدید  
ریان سفر معراج اند. ایشان در ج آخرت بیان کرده

اطالع فرمودند:   دوزخ  آتش  بر  معراج  شب  در 
ی شود، دربارهعذاب میزنى  یافتم، در آنجا دیدم  

این  او  دیدن  کیفر  گفته شد سبب  پرسیدم،  او 
آب و  اى را بسته بود؛ بدون آنکه  گربه  است که او

خودش   تا  نماید  آزادش  یا  بدهد  او  به  غذایى 
مرده است بدین    چیزی پیدا کند و بخورد تا اینکه

ق،  1403)مجلسى،    دهد سبب خدا او را کیفر می
، ص  6ج    ق،  1387  ،الطوسی؛  268، ص  64ج  
47 .) 
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وقت   در  اسب  حقوق  رعایت  به  دستور 

درباره  پیرایش: رحمت  و   ی رسول  آرایش 
مى را  پیرایش  اسبان  پیشانى  موى  فرمودند: 

را  آنها  یال  آنهاست. موى  زیرا خیر در  نچینید؛ 
مى مچینید؛ چو گرم  را  آنها  آنها ن  دم   را   نماید. 

پران آنهاست )مجلسى،  کوتاه نکنید؛ زیرا که پشه
،  3؛ ابن اثیر، بى تا، ج  173، ص  64ق، ج  1403

 (.363 و 352ص 
اسب: براى  جو  کردن  پاک  به  از   تشویق 

که   است  شده  نقل  السالم  علیه  على  حضرت 
رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمودند: تا قیام  

ت، خیر بر پیشانى اسبان بسته شده. کسى  قیام 
که براى رضاى خدا از اسبى نگهدارى کند، تمیز 
آن   به  علف  و  آب  دادن  و  استراحتگاه  کردن 

اعمال نیک او محاسبه   ءحیوان، در روز قیامت جز
شود؛ به بیانى دیگر، کسى که اسبى را براى  مى

رضاى خدا به استراحتگاهش ببرد و به او آب و  
بدهد؛ و جایش را جارو نماید، آن آب و علف  علف  

قیامت،   روز  در  ترازوى حسناتش  در  زحمات  و 
،  64ق، ج  1403سنگینى خواهد کرد )مجلسى،  

 (. 97، ص 7ق، ج  1405؛ طبرانى، 165ص 
  جوهاى  خودش  که  دیدند  را  اصحاب   از  یکى

-نمى  چرا:  گفتند  او  به  کند، مى  پاك  را  اسبش
  از :  گفت  کنند؟ب  را  کار  این  دیگران  تا  گذارى 
  که   شنیدم  آله  و  علیه  اهلل  صلى  خاتم  پیامبر
اسبش  فرمود براى  خودش  که  نیست  مردى   :

خداوند مگرآنکه  کند؛  پاك  را  قدر   جوها    به 
مىاى،حسنههردانه برایش  )مجلسى، اى  نویسد 
،  2  ؛ دمیرى، بى تا، ج177، ص  64  ق، ج1403

 (. 211 ص
 مخصوص پرندگان       ❖

کشتن   از  محاکمه  نهى  به  اخطار  و  پرنده 
بیهوده    قاتل: که  کسانى  به  رحمت  پیامبر 

را   میجانداران  قتل  هشدارى سخت    رسانندبه 

آخرت باخبر ساخته    ی داده و آنان را از محاکمه
پرنده یا غیرپرنده که به ناحق   ،است: هر حیوانى 

کشته شود، در روز قیامت از قاتل خود شکایت 
،  3، ج  1379  خواهد کرد )محمدى رى شهرى،

 (. 1346ص 

  به  مشخص  طور  به  دیگر،  کالمى  در  حضرت
-ه ویژه گنجشک اشاره کردهب  ها،پرنده  کشندگان

آن   بکشد،  بیهوده  را  گنجشکى  کسى  اگر  اند: 
فریاد  خدا  پیشگاه  در  قیامت  روز  در  گنجشک 

و شکایت مىمى بیهوده  زند  مرا  فالنى  که:  کند 
د و  کشت؛ بدون آنکه از این کشتن، سودى ببر

و   نمایم  استفاده  از حشرات زمین،  نگذاشت که 
کند  چیزى بخورم. طبق روایت دیگرى، شکوه مى

گوید: خدایا از این قاتل من، بپرس که چرا  و مى
،  61ق، ج  1403جهت مرا کشت؟ )مجلسى،  بى

ق،  1409؛ متقى هندى،  4، ص  64؛ ج  306ص  
 (.38ـ37، ص 15ج 

تیراندازى به نهى از شکار شبانه پرندگان و  
پیامبر خاتم صلى اهلل علیه و آله هایشان:  جوجه

اند هایى کردهسفارش    در مورد شکار پرندگان  
تا حقوق آنها در حد امکان رعایت شود. یکى از  

-ها، روایتى است که امام صادق علیهآن سفارش
نقل   آله  و  علیه  اهلل  صلى  خدا  رسول  از  السالم 

آشیانهاند:  کرده از  را  جوجه  در شبانگاهان،  اش 
نکشید؛ چه اینکه پرنده را براى سر بریدن هنگام  
خوابش از النه بیرون نیاورید تا اینکه صبح شود.  
مردى سؤال کرد که »هنگام خوابش« چه وقتى  
خواب  هنگام  شب،  فرمود:  حضرت  آن  است؟ 
اوست. بنابراین شبانه به سراغش نروید تا اینکه  

پرندگان را در    ی مین طور جوجهصبح شود و ه
درآوردن و پرواز کردن شکار    رشان و قبل از پَالنه

؛ مجلسى،  216، ص  6، ج  1367نکنید )کلینى،  
 (. 356، ص 21ق، ج 1409

رسول رحمت در برخى   هشدار به شکارچیان:
براى   کردن  شکار  آسیب  از  سخنانشان،  از 
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شکارچى سخن گفته اند و پیامدهاى آن را نیز 

ایشان دربارهکردهبیان   اصل شکار کردن   ی اند. 
رود مى شکار  دنبال  به  کسى  هر  فرمایند: 

، ص  1361گردد )قضاعى،  )شکارچى(، غافل مى
 (. 281، ص 65ق، ج 1403؛ مجلسى،  441

  هیچ:  اندفرموده  حضرت  آن  روایتى  براساس
-تسبیح  یک  اینکه  مگر   شود،نمى  صید  شکارى 

  و   اتنب  هیچ  متعال   خداى   شود؛مى   کم   گوى 
رویاند، مگر اینکه یک فرشته را بر  نمى  را  گیاهى 
اى که تسبیح و ذکر آن گیاه  گمارد؛ فرشتهآن مى

برگ   و  بنگارد؛ شاخ  و  بشمارد  قیامت  روز  تا  را 
شود و هیچ درختى قطع  هیچ درختى ریخته نمى

ج  نمى )دمیرى،  تسبیح  نقص  به  مگر  ، 2گردد، 
هندى،  176ص   متقى  ج  1409؛  ص 1ق،   ،
 (. 254، ص 2؛ ج 445ـ444

 ایام  در  شکار کردن  از  آله  و  علیه  اهلل  صلى   پیامبر
  تا،   بى  کتانى،)  فرمودند مى  نهى  تولیدمثل حیوان 

 (. 66  ص ،2 ج
از    نهى از کشتن چند جنبنده و پرنده خاص:

اندکى   با  علیهماالسالم  رضا  امام  و  صادق  امام 
تفاوت نقل شده است: رسول خاتم صلى اهلل علیه 

آل فرمود و  نهى  زنده  موجود  شش  قتل  از  :  نده 
سبزك  مرغ  قورباغه،  مورچه،  عسل،  زنبور 
)سبزقبا(، هدهد )شانه به سر( و پرستو )دمیرى،  

ج   تا،  ص  1بى  ج  294،  ص  2؛  ؛ 204،  86، 
ص  64  ج  ق،1403  مجلسى،   و   291،  244، 

294 .) 
موذى:   جز  به  جانداران؛  کشتن  از  ابن  نهى 

اهلل علیه و آله گوید: رسول خاتم صلى  عباس مى
از کشتن هر جاندارى نهى فرمود؛ مگر آنکه جانور  
موذى باشد و آزار برساند آن هم به روشى نیکو  

؛ سیوطى، 39، ص  15ق، ج  1409)متقى هندى،  
  اهلل   صلى  خاتم  رسول   (.702، ص  2ق، ج  1401

  حیوانات  کشتن  از  دیگرى،  روایت  در  آله  و  علیه
و  آ  مگر  فرمودند  نهى گوشت  حیوان حالل  نکه 

؛  363، ص  2براى خوردن باشد )دمیرى، بى تا، ج  
(؛ البته این کشتن نیز  66، ص  2کتانى، بى تا، ج  

،  21ق، ج  1409شرایط نیکویى دارد )مجلسى،  
 (. 369ص 

 هاى مخصوص آبزیان سفارش       ❖
آبزیان   براى  آله  و  علیه  اهلل  صلى  خاتم  پیامبر 

برشمرده دیگر حقوقى  به  و  سفارش  اند  نیز  ان 
آن کرده گاهى  نکنند.  اذیت  را  آنان  تا  اند 

رعایت  سفارش مورد  در  و  عمومى  طور  به  ها 
حقوق تمام ساکنان آسمان و زمین و آبزیان بوده 

 اند. و گاهى نیز به طور خاص از آنها نام برده

  هم   آب:  اندفرمودهول خدا صلى اهلل علیه و آله  رس
 آب،  در  کردن  ادرار  با  دارد؛  آبزیانى  و  ساکنانى 

ق، ج  1408رسى،  طب  نورى )  نکنید  اذیت  را  آنان
 (. 45، ص 1329؛ عرب باغى، 271، ص 1

براى  جریمه  تعین  و  قورباغه  قتل  از  نهى 
از نبى خدا صلى اهلل علیه و آله نقل    جابرقاتل:  

اى را بکشد چه در  کرده است: هر کس قورباغه
فاره  حال احرام باشد یا نباشد باید یک گوسفند ک

ج   تا،  بى  )دمیرى،  ص  2بدهد  مجلسى،  85،  ؛ 
:  اندفرموده  همچنین   (.295، ص  64ق، ج  1403
  و   غرغرکردن  چون  نکشید؛  را  هاقورباغه

  مجلسى،)  خداست  تسبیح  او  صداکشیدن
 (. 294 ص  ،64 ج  ق،1403
 رسول   محضر  در  پزشک  یک  است  شده  روایت

  ی استفاده  و  قورباغه  از  آله،  و  علیه  اهلل  صلى  خدا
آن حضرت آورد  میان   به   سخن  آن  از  دارویى  .

را  درنگ،بى پزشک  نهى    از  آن  قورباغه  کشتن 
؛ دمیرى،  294  و  122  فرمود )جوزیه، بى تا، ص

 (.86، ص2بى تا، ج
4-1.  

 
موجودات   ❖ حشرات،  مخصوص  هاى  سفارش 

 شبگرد و ذره بینى 
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و  بینى  ذره  موجودات  مزاحمان  به  هشدار 

از رسول خدا    شبگرد: السالم  علیه  امام صادق 
کنند: وقتى که پاسى  صلى اهلل علیه و آله نقل مى 

از شب بگذرد، کمتر بیرون بروید و از ترددهاى  
خداوند  زیرا  بپرهیزید؛  معابر  در  غیرضرورى 
را در  آنها  ریزموجوداتى دارد که در آن ساعت، 

مى را زمین  آنها  که  است  ممکن  یعنى  پراکند؛ 
زیر پایتان کشته و لگدمال شوند؛ چون   نبینید و

بیرون   خود  النه  از  روز  در  موجودات  از  برخى 
به دنبال  نمى آیند و شب هنگام، بیرون آمده و 

مى )مفید،  روزى  ص    1414افتند  ؛  64ق، 
 (. 264، ص 73ق، ج   1403مجلسى، 

آن:  النه  زدن  آتش  و  زنبور  کشتن  از    نهى 
روایت رحمت  براساس  رسول  بسیارى،  از هاى 

کشته شدن زنبور عسل نهى فرموده است )عرب 
،  64ق، ج  1403؛ مجلسى،  48، ص  1329باغى،  

نقل کرده    مالک  (. انس بن294  و  291،  244ص  
آله  و  علیه  اهلل  صلى  خاتم  پیامبر  هرگز   است: 

عسل را هم با  زنبور بى  ی دوست نداشت که النه
 (. 10، ص 2آتش بسوزانند )دمیرى، بى تا، ج  

پیامبر   اموال )دسترنج( مورچه:  نهى از غارت
خاتم صلى اهلل علیه و آله نگران نابودى اموال و 
به   بود؛  نیز  ریزموجودات  زحمت  رفتن  بین  از 

دربارهگونه که  مى  ی اى  سفارش  امام  آنها  کرد. 
مى  زمینه  این  در  السالم  علیه  فرماید:  صادق 

رسول خدا نهى فرمود از اینکه آنچه را که مورچه  
کند، از چنگش بگیرند  هان حمل مىبا دست و د

؛  261، ص  64ق، ج  1403و بخورند )مجلسى،  
ج   تا،  بى  امام (370، ص  2دمیرى،  همچنین   .  

على بن ابى طالب علیه السالم فرمودند: به خدا  
همه اگر  من  آسمان  یقسم  به  را  زمین  و  ها 

ببخشند و در مقابل این عطا، از من بخواهند تا  
از  جو  یک  پوست  گرفتن  مورچه  با  اى  دهان 

عصیان کنم، چنین نخواهم کرد )نهج البالغه، خ  
224 .) 

از کشتن مورچه و آتش زدن النه  اش: نهى 
-رسول مهربانى بارها از کشتن مورچه نهى کرده

اند؛ گاهى به تنهایى و در برخى موارد در کنار 
دیگر از کشتن آن    ی نام زنبور عسل و چند پرنده

گوید: رسول  مى  مالک  نهى کرده است. انس بن
را   مورچه  فرمودند:  آله  و  علیه  اهلل  صلى  خدا 

؛ مجلسى، 369، ص  2نکشید )دمیرى، بى تا، ج  
 (.291 و 224، ص 64ق، ج 1403

 
 نتیجه گیری 

روزمره زندگی  در  بسیار  حیوانات  نقش  ما  ی 
در دارند.   روایات و کریم قرآن آیات مهمی 

اشاره    )ع(معصومین   آنان  حقوق  و  حیوانات  به 
شده است از قبیل: حق حیات و نفقه و بهداشت  

دیدگاه رسول  و غیره. همچنین، در این پژوهش  
آله درباره  انواع   ی خاتم صلى اهلل علیه و  حقوق 

گرفتحیوانات   قرار  بررسی  موجودات  مورد  از   .
بینى تا غول پیکر، از اهلى تا وحشى، از درنده  ذره

زى،  چرنده و پرنده و آبزى و خشک   تا گزنده و
همه از نگاه مهربان ایشان پنهان نماندند.    همه و

با قاتالن حیوانات وعده برخورد دنیوى و اخروى 
کشنده براى  تعیین   ی داد.  جریمه  قورباغه  یک 

در  محاکمه  گنجشک،  یک  قاتل  براى  و  فرمود 
از محل خواب، خوراك، علف، و تمام مواد   .قیامت

ز ضروریات  سفارش  و  و  سخن  حیوان  ندگى 
فرمود. از مهربانى با حیوانات تعریف نمود و همه  
را به رعایت حال حیوانات و شکنجه نکردن آنها 

فرمود ترغیب  و  چنین   . تشویق  وصف،  این  با 
و حقوق  به حیات  این همه  که  مهربانى  رسول 

مى عمل  و  سفارش  به  نمایدحیوانات  نسبت  ؛ 
-اى بزرگ مى انسان چقدر مهربان است تنها خد

داند و بس؛ به همین دلیل خدا در وصفش فرمود:  
حتى  )  تو را رحمتى براى جمیع جوامع فرستادم

 . (جوامع حیوانى
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 قرآن زیست محیطی در جستارهایی بر پایه های دانش اخالق 

 
 پوربتول میرزایی

 

 (  batoulmirzaripur@yahoo.com نویسنده مسئول: ) دبیر رسمی آموزش و پرورش شهرستان زرند، استان کرمان

 
 چکیده 

 آگاه خوبی به طبیعت و هوا و خاک آب، آلودگی شامل زیست، محیط ی رویه بی تخریب سوء آثار از امروز بشر

 یک آن  حل  برای قرآن از استفاده مشکل، این اهمیت  به توجه با  .است آمده بر  آن  حل راه صدد در و است شده

 قرآن  .اوست اخروی و دنیوی نیازهای تأمین بسوی انسان هدایت و زندگی جامع کتاب قرآن چون است، ضرورت

 هدف (ص)پیامبر که آنجاست تا  بعد این پرورش  اهمیت .است کرده توجه سخت انسان اخالقی نیازهای به کریم

 کنند جدا دین از را محیطی زیست اخالق دارند سعی که کسانی .داند می ها  انسان اخالق تکمیل را  خود بعثت

 و تعهد  برای اساسی و پایه اخالقی چنین که چرا .اشتباهند در کامال بکوشند، آن تکمیل در مستقل طور به و
 در  محیطی عوامل با  انسان  متقابل ارتباطات بر حاکم اصول توحیدی، مکاتب در .ندارد مسئولیت  و التزام

 ارتباطات  به آنکه عین در دینی پشتوانه با محیطی زیست اخالق بنابراین، .گردد  می تعیین الهی دین چارچوب

  تحقیق  این هدف. نماید می آور تعهد و شورانگیز ساز، آرمان را  ارتباطات این بخشد، می معنی طبیعت با انسان
روش این تحقیق توصیفی   . دوش می  انجام قرآنبررسی جستارهایی بر پایه های دانش اخالق زیست محیطی در  

و گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و با استفاده از مطالعه کتاب، منابع اینترنتی، مقاالت منتشر شده در  
چگونه :و این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است.  است  قرآنمجالت علمی و استفاده از تفاسیر  

فرضیه بر این است که .بب ایجاد و ارتقاء اخالق زیست محیط میشود؟کریم س  قرآنالگوهای اخالقی برآمده از  
 .   سبب ارتقاء اخالق زیست محیط میشود  قرآندرک انسان از هستی، از نگاه 

 
 زیست  محیط محیطی، زیست اخالق ،قرآن :کلیدی واژگان

 
 مقدمه
 کاربردی  اخالق از بخشی محیطی زیست اخالق

 و اخالق مثل هایی مجموعه زیر شامل و است
 ، زمین  و اخالق ،  گیاهان و اخالق حیوانات،

 آزادی  و اختیار و اراده  .شود می ... و هوا و اخالق

 عناصر این و است  اخالقی فاعل یک اصلی شرط

 ، ندارد انسان جز به  مصداقی  ما  فکری  نظام  در
 .است تعریف قابل ها انسان برای  صرفا اخالق پس

 خود معنای  ترین وسیع در محیطی  زیست اخالق

 چیزی  هر با  ما روابط  ی  مطالعه از است  عبارت ،

 فاعل یک زیست محیط  از بخشی بتواند  که

 درست از سئوال او برای  که کسی یعنی اخالقی

 (. 152:  1389)نصر،   باشد  -است مطرح نادرست و

 میتوان را ارزش از طبیعت  نبودن خالی پذیرش

 اخالق . دانست محیطی  زیست اخالق سرآغاز

 اخالق که است استوار ایده این بر  محیطی  زیست

 و ها انسان روابط تا یابد گسترش شکلی به باید
 باورند  این بر ای  عده  شود شامل نیز را طبیعت 

 مسایل  قالب  در زیست محیط  با روابط بررسی  که

 شروع و شود  می  مربوط حاضر عصر  به  اخالقی،

 از توان می را محیطی  زیست اخالق  از حمایت

 پذیرش رشد با  که دانست میالدی  1960 دهه

  است  بوده همراه محیطی، زیست  جنبش
 (. 52: 1393)شفیعی، مازندرانی،

 فلسفه از ای  شاخه  محیطی،  زیست اخالق 

 زیستی اخالق اساسی  های  حیطه از و کاربردی 
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 تا باشد  قادر بایست  می  که شود می محسوب

 سرگردان واقعیات از ای  پیچیده مجموعه میان

 داوری  انسانی، های  ارزش و ها ایدئولوژی  تجربی،

 دالیل ارائه محیطی، زیست اخالق سعی ،کند

 چرا که است منظور این برای  جامعی و مند نظام

 زیست محیط و ها انسان بین اخالقی روابط باید

 را، آن توان می  و باشد داشته وجود طبیعی

 محیط  یک درون در اشتباه  و درست رفتار مطالعه

 نقش  بنابراین، نمود تعریف مشخص، زیست

 درونی موانع  ایجاد محیطی،  زیست اخالق اصلی

 به نسبت رفتار برای  جامعه آحاد  در اخالقی

(  61 :1386 ، سروستانی عابدی )است طبیعت 
این پژوهش در نظر دارد تا دانش اخالق زیست  

 را مورد بررسی قرار دهد. قرآنمحیطی در 
 محیطی زیست اخالق ضرورت -1

 به  ما  نیاز برای  دلیل  ترین مهم و اولین  شاید 

 بحران یک وجود ، محیطی زیست اخالق وجود

 به  و .است جهان کل در فراگیر محیطی  زیست

 محیطی  زیست بحران که گفت  توان می جرأت

 بشریت و جهان کنونی های  بحران ترین خطیر از

 این حل چاره نظران صاحب  از  بسیاری  .است

 جامع  محیطی  زیست اخالق یک وجود را بحران

 دیگران و  حقوقی های  روش ای  عده .اند دانسته

 بحران این از رفت برون برای  را دیگری  های  راه

 اخالق وجود اهمیت حال  هر  به .اند کرده  معرفی

 زیست بحران بزرگی ی  اندازه به ، محیطی زیست

 بحران تاریخی های  ریشه از .باشد می محیطی 

 فلسفی، های  دیدگاه  محیطی، زیست های 

 ها، ارزش یعنی آنها به نسبت ما اخالقی و مذهبی

 کمتر ها، زشتی و ها خوبی و ها  نباید و ها باید

 بدون که،  حالی در آید می  میان  به سخنی

 فراگیرترین در مباحث این به صحیح  پرداختن

 شدن تباه  از چه هر  آنها،  اخالقی و  فلسفی شکل

 راه شود، گفته  آن حفظ ضرورت و زیست محیط

 شناخت و درك اهمیت، برد نخواهیم جایی به

 و دانشمندان اغلب که است تاحدی  اخالق
 حفاظت زیست، محیط متخصصان از بسیاری 

 می اخالقی مهم موضوع یک را  زیست محیط

 (. 50: 1377)امین زاده،  دانند
، افراد بین  روابط تعریف به ،  سنتی  طور به اخالق 
 بر بنا و است پرداخته جامعه و افراد بین روابط و

 رابطه که اخالقی صاحبنظران، برخی نظر

 را گیاهان و حیوانات زمین، و انسان بین  دوجانبه
 این به اخالق گسترش آنان، نظر از .کند  تنظیم

 زیست،  محیط با انسان رابطه یعنی  سوم، جزء

 محیطی زیست ضرورتی و انقالبی فرصت یک

 که  شود  می احساس بیشتر نیاز این امروزه، .است

 موجودات، سایر عالئق  مقابل در  انسان عالئق

 از  حفاظت چگونگی مهم، نکته زیرا شود؛ متعادل

 انسانی های  آسیب برابر در غیرانسانی جمعیت

 اخالق به رو، این از.  ( 59:  1384)ثالثی،است

 پاسخگویی  برای  مبنایی  عنوان  به  محیطی  زیست

 دالیل از شود می توجه ها دغدغه قبیل  این به

 تأثیری  محیطی، زیست اخالق ضرورت دیگر

 بر اخالقی، های  راهنمایی و بینی جهان که  است

 زیست باورهای  دارند جمعی و فردی  رفتارهای 

 گرایش از  نظامی عنوان به بینی،  جهان  یا محیطی 

 محیط و انسان بین رابطه درباره باورها و ها

 یا حفاظتی رفتارهای  کننده تعیین زیست،

 تعامل  هنگام که هستند مرجعی های  چارچوب

 این در شود می استفاده  آنها از زیست محیط  با

 چیزی  اولین ما فکر طرز که گفت میتوان رابطه

 دهی شکل با و شود می محیط وارد که است

 زیستبوم، مختلف اجزای  گذاری  ارزش چگونگی

 نوع لذا،  .میکند  تعیین  را آن با  ما  رفتار چگونگی 

 چگونگی  به زیادی  حد تا زیست محیط  با ما  رفتار

 که  این است وابسته آن با خود رابطه از ما درك

 تعیین  قائلیم، ارزش زیست محیط برای  چگونه ما

 بر را خود عملکرد و نقش که است  این کننده

 گذاردن اشتراك به برای  و بینیم می چگونه زمین
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 عابدی ) میکنیم رفتار چگونه دیگران، با منابع این

 (. 61: 1386 ، سروستانی
 زیست محیط و انسان       

 طبیعت و انسان میان ناپذیری  جدایی اتصال 

 جهان این در ای  ویژه موقعیت  از او .دارد وجود

 قرار کیهانی  فضای  کانون  در و است برخوردار

 بشر .است طبیعت نگهبان حال عین در و دارد

 از و است  رحمت و  فیض مجرای  طبیعت برای 

 داخل به  معنوی  جهان  در فعال مشارکت طریق

 به چنانچه و کند می  افشانی نور طبیعت جهان

 به نیز طبیعت کند،  رو نظمی بی و تاریکی سمت

 انسان.  رفت خواهد نظمی بی  و تعادل  عدم  جانب

 و مخلوقات اشرف األرض، فی اهلل خلیفه مقام در
.  دارد حقوقی آنان بر و است مخلوقات دیگر متولی

 می ایفاء خداوند که را نقشی همان باید دقیقا او

 و بخشی فزون خلقت،  حفظ آفریدن، یعنی کند،
:  1389 نصر،)کند   ایفاء جهان در را رسانی  خیر
142 ) 

 موجودات ی  همه پناهگاه و جایگاه زیست محیط

 محیط  و کیهانی نظام  سبحان، خدای .  است

 را او تا داد قرار انسان اختیار در و آفرید را زیست
 انسان .ببیند آنها با را او عمل ی   نحوه  و بیازماید 

 در و است همه به متعلق زیست محیط بداند باید

 حقیقت ،قرآن .باشد کوشا آن نگهداری  و احیاء

 تا 30 آیات اساس بر  را زمین  در  انسان خالفت

 ربک قال وإذ" «.کند می بیان بقره  ی  سوره 33

 این به و »"خلیفه األرض فی جاعل إنی للمالئکۀ

 را آنان سروری  و انسانها وجودی  ارزش ترتیب

 می مشخص زمینی موجودات ی  همه به نسبت

 پهناور ی  صحنه این در موجود ترین  عالی او کند،

 خداوند ی   اراده .است ارزشمندتر آنها  تمامی از و

 که بیافریند  موجودی  زمین روی  که بود این بر

 صفات از پرتوی  صفاتش  باشد، او ی  نماینده

 در فرشتگان از برتر شخصیتش و مقام پروردگار،

 را انسان خالفت که یابیم می فراوانی آیات قرآن

 کل آفرینش نهایی  هدف را او و  شود می یادآور

 مهم ی  نکته و  کند  می معرفی جهان موجودات

 اش الزمه که  اوست  امانتداری  واال، مقام  این در

 آینده  های  نسل به  زیست محیط سالم  انتقال

عاملی،است  طور به قرآن .(85:  1382)جوادی 

 خدا ی  نماینده و خلیفه  عنوان به  را  انسان مکرر

 ضمن  تعبیر این است،  کرده  معرفی  زمین  در

 بیان نیز را واقعیت این بشر، مقام ساختن روشن

 انسان به  که مواهبی تمام حقیقت در که کند می

 تنها  انسان و خداست اصلیش مالک  شده، داده

 و باشد می او طرف از مأذون و مجاز و نماینده
 خود تصرفات در نماینده  که است بدیهی

 حدود در تصرفاتش باید  بلکه ندارد استقالل 

 برای  مالکیت پس باشد اصلی صاحب اذن و اجازه

 در باید و اویند نمایندهی انسانها و خداست

شوند   قائل  شروطی و قیود مصرف، چگونگی 
 ( 158، 1380 حکیمی،)

 در که  آنچه از اندازه،  از بیش  نیست مجاز انسان

 و نماید استفاده  شده گذاشته  امانت به  اختیارش
 زیست محیط کردن نابود و تخریب سبب 

 (.87)اعراف،شود
 وابسته وجودش موجودات، سایر همچون انسان

 از که اعمالی و است عالم اجزای  سایر به مربوط و

 و زندگیش مسیر در که حرکاتی و زند می سر او
 نشان خود از سعادت منزل سر سوی  به سیر در

 اوست، به محیط که عالم اجزای  سایر با  دهد  می

 حرکاتش اگر که  طوری  به دارد، کامل  ارتباط

 آن باشد موجودات و اجزاء آن با  سازگار و صالح

 برکات و بود،  خواهند  او با  سازگار نیز موجودات

 اگر و شد، خواهد سرازیر سویش به آسمان

 در و نداشته  سازگاری  او با  نیز عالم نباشد سازگار

: 1387)حدادی،نمود خواهد سعی او ساختن  نابود
157 .) 

 زیست محیط اخالق نظری  مبانی -2

 خداشناختی مبنای  -
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 آسمان و زمین که است ای  یگانه عالم، خداوند 

 در را خود عشق و آفرید آنهاست میان آنچه هر و

 ی  همه خالق او .ساخت جاری  عالم های  شریان
 اوست .است آنها به دهنده نظم و موجودات،

 تمام و بخشید  موجودات به را حیات که خداوندی 

 جهان ی  کننده اداره او .اوست به وابسته هستی

 هر هستی جهان در او حمایت و هدایت و است

 (24:  1387)شاکرین،رسد می مخلوقات به لحظه
 خدا  مخلوق طبیعت  -

 رحمان .گردد می  رحمت مدار بر آفرینش نظام  

 نفس این طریق از و است الهی ذات اسماء از

 اگر و نهد می هستی ی  عرصه به پا عالم رحمانی،

 نبود، خداوند نامتناهی رحمت و خیریت خاطر به

 ی  همه که  آنجا از .آمد  نمی وجود به چیز هیچ
 رحمت یافته، وجود رحمانی نفس فیض به آفاق

 ها،  بیابان ها،  کوه گیاهان،  حیوانات، به باید هم  ما

 زیست بحران اما . یابد تعمیم ها اقیانوس و نهرها

 مخلوقات  به ها، انسان که کند می تأیید محیطی

 آنها، رحمت و هستند  اعتنا بی کامال خداوند

 را آفرینش جهان خداوند .نیست راستین رحمت
 داد آن موجودی  هر به و آفرید وجه نیکوترین به

 با موجودات ی  همه یعنی .بود او خور در که

 و هماهنگ جهان، این طبیعی  و زیستی شرایط
 (. 108:  1388)نصر،متناسبند

 اخالق با را ما جهان، آفرینش به  مختصر نگاهی

 به  نسبت را ما مسئولیت و کرده آشنا خداوند

 رفتارهای  در ها برترین گزینش و زیست محیط

 همان .کرد خواهد یاری  محیطی زیست اخالقی

 های  شریان در خداوند رحمت و عشق که گونه

 ی  همه به باید هم ما جاریست هستی جهان
 داشته رحمت با  همراه عشق خدا های  آفریده

 اخالقی موجودی  خدا فرماید، می  قرآن .باشیم

 صفات  واقع در شده، خوانده  اهلل اسماء  با که  است

 اخالق .خداوندست های  اخالق همان خدا

 بشر .یابد بازتاب جهان و انسان در باید خدایی

 و باشد  داشته را خدا های  اخالق از رنگی  باید
 است،  مهربان خداوند .بشود خدا شبیه کند  سعی

 شود منعکس جهان سراسر در باید مهربانی این

 داماد، محقق)گرد الهی اخالق به متصف بشر و

1380:37  ) 
 از شود می و شده خلق زمین در آنچه ی  همه

 انسان  استفاده  برای  حیوانات، و نباتات و جمادات

 تأمین جهت  در  توان می که است  زندگی  در

 جست بهره  آن از اینها،  مانند  و پوشاك  و خوراك

 دست خالق معرفت  به آن ی  واسطه به هم و

 به  بخشید  استحکام را اخالق های  پایه یافت،

 .کرد تأمین  را آخرت و دنیا  صالح و رسید  سعادت

 معنای  به بلکه نیست،  خداوند خلق فقط عالم

 عالم  .است الهی مبدأ انکشاف و  تجلی تر باطنی

 فیضان بلکه  است، الهی ارادهی ی  نتیجه فقط نه

 (.54:  1388)نصر،هست نیز  الهی ذات از تجلی

 کتاب را طبیعت مسلمان حکیمان از بسیاری 

 های  پدیده هم  قرآن در .اند دانسته خداوند

 ها نشانه یا آیات دو هر ،قرآن آیات هم و طبیعت 

 و عصر در طبیعت ی  فلسفه .اند  شده خوانده
 زمانه این در زیرا  دارد بیشتری  اهمیت  ما زمان

 ما محض، گرایی ظاهر  و  بینی ظاهر  دلیل  به

 مجرای  و طبیعت حافظ که آن جای  به انسانها

 طبیعت ی   کننده ویران باشیم،  رحمت و فیض

 و رحمت مظهر را آفرینش جهان اگر .ایم شده 
 اخالقی غیر بندهای  و قید از ببینیم خدا تجلی

 روبرو آن با مدارانه اخالق و یافت خواهیم نجات

  .)همان(شد خواهیم

 و زیست محیط و خداوند بین ی  رابطه -3
 عناصر توسط خداوند پرستش و  ستایش

 طبیعت
 و جنبنده  از زمین  در و ها آسمان در آنچه 

 و کنند  می  سجده را خدا دارد، وجود فرشتگان 
 ی  همه ( 49 ، النحل)کنند نمی سرکشی  آنها

 قرآن .گویند می  تسبیح را خداوند موجودات
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 نمی درك را آنها تسبیح  شما که دارد می اظهار

 ما برای  که دارند شعور نوعی  آنها  یعنی  کنید،

 (13رعد،)نیست  درك قابل

 ی  دهنده نشان زندگی و حیات این جمادات؛
 شعور این درجات البته  .آنهاست  آگاهی و شعور

 خداوند مخلوقات ی   همه رو، این از .است  متفاوت

 ارزشمند، مخلوق هر و هستند ارزشمند و مقدس

 دیگران طرف از باید که است حقوقی واجد

 شریفه، آیات به  توجه با .شود شمرده محترم

 هر برای  که تکلم، از است عبارت حقیقی تسبیح

 وجودش با موجودی  هر .شود می اثبات وجودی 

 ارتباطی با و باشد می وجودش به مربوط آنچه و

 می تسبیح را خدای  دارد موجودات سایر با که

 تر منزه من پروردگار که است این بیانش و کند

 نسبت کین  مشر مانند بتوان که  است  این از

 خدا  برای  تسبیح .داد او به نقص یا و شریک

 موجودات از معینی  نوع یا و طایفه به اختصاص

 می تسبیح را او موجودات تمامی بلکه ندارد

 صفات به را خدا و کنند می هم حمد و گویند

 طباطبایی، )ستایند می نیکش افعال و جمیل

 در حقیقی معنای  به تسبیح(152:  13ج ،  1374

 و آسمان برای  مکرر طور به  تعالی خدای  کالم
 شده اثبات باشد می دو آن بین در آنچه و زمین 

 .است
 حیوانات با رابطه در محیطی زیست اخالق      

 دارد، وجود زمین روی  آنچه تمام به خداوند 

 حیات گیاهان  و حیوانات دریاها، کوهها،  :مانند

 خود محبت و احسان از را آنها  و بخشیده

 بر در و عدالت عین  این که است کرده برخوردار

 ما  خداوند که آنجایی از و .است اخالق ی  دارنده

 رعایت به موظف نیز ما آفرید؛ خود  صورت به را

 جنبنده  هر  بدانید محققا «" .هستیم آنها  حقوق

 هوا در بال دو به که ای  پرنده  هر  و زمین در ای 

 آفرینش  نوعی از شما مانند همگی کند می پرواز

 ( 38«.)انعام،"برخوردارند مخصوص

 و گیاهان و حیوانات حتى موجودات ی  همه
 می را خدا و دارند شعور و عقل از بهره جمادات

 به  دستور و حیوانات به خطاب قرآن در .شناسند

)سید  است بسیار انبیاء و خداوند جانب  از  آنها
 .(73:  1389امامی،

 عموم شناختن  به را مردم  آیاتی در کریم قرآن

 کارهایی  و آنها خلقت کیفیت در تفکر و حیوانات

 به دیگری  آیات در و نموده،  ترغیب  کنند،  می که

 پرندگان،  پایان، چهار  :مانند آنها، از گرفتن عبرت

 که آنجا از.است کرده دعوت عسل زنبور  و مورچه

 انسان نیست،  خدا محبوب زیست محیط  فساد

 می زیست محیط تخریب و فساد به که هایی

 می خداوند مبغوض پردازند،

 که  کسانی" و .( 175:  1390)فتحعلی،باشند

 آنچه و  شکنند می  آن بستن  از پس  را خدا پیمان

 و گسلند  می داده، فرمان  آن پیوستن به خدا را
 و است  لعنت ایشان بر کنند، می فساد زمین در
 ( 25)رعد،"راست ایشان سرای  آن فرجامی  بد

 گیاهان  با رابطه در محیطی زیست اخالق -4

 در خداوند هنرنمایی و ها نشانه از دیگر یکی 

 نگاه  زمین به آنها  آیا .هستند گیاهان زمین 

 و نر مختلف، انواع از گیاهان بسیار  چه نکردند
 آن در فایده پر و جالب و زیبا ماده،

 (7الشعراء،)آفریدیم
 آشکارتر روز به روز علم پیشرفت با گیاهان فواید

 پر  درختان و زیبا گلهای  انواع  پیدایش .شود می

 متفاوت، کامال خواص با  رنگارنگ های  میوه و ثمر

 آرامش و نشاط انسانها زندگی به که آن بر عالوه

 اکسیژن، تولید برای  مهمی منبع و بخشند می

 جهت دارو تولید حیوانات، و انسانها ی  تغذیه

 وسیله شوند، می  محسوب ...و ها  بیماری  درمان

 که  است الهی حکمت به دستیابی برای  مهمی ی 

زاده،است نموده تجلی آفرینش در :  1382)تقی 
 که است داده دستور  ما  به قرآن در خداوند  .(78

 ایمان که کسانی ای  ".کنیم مراقبت او آفرینش از
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 شما برای  خدا که را ای  پاکیزه  چیزهای  اید آورده

 که  مگذرید حد از و مشمارید حرام کرده حالل

 نمی دوست را گذرندگان  حد از خدا

 (. 86)مائده،دارد 
 اهمیت از زیست محیط با ما ارتباط و وابستگی

 زیست محیط  تعادل  ما ولی است برخوردار بنیانی 

 ما .نیستیم  هماهنگ آن با  و ایم  زده  هم بر را

 ایم کشانده ناهنجاری  به جهان با  را خود ی  رابطه

 تباهی به  خداوند با  را خود ی  رابطه  نهایت  در و

 (.193: 1385)جوادی، ایم داده سوق
 جنگل  زمین، در آفرینش های  جلوه از دیگر  یکی

 محیط  سالمت در مؤثر و مهم عوامل  از که  است

 غیر ی  استفاده با انسانها اما باشد،  می زیست

 .هستند آن نابودی  حال در اخالقی غیر و اصولی

 گیاهی های  پوشش و ها جنگل حفظ رو این از

 تخریب مسلم، طور به و .است ضروری  و الزم

 از مراقبت که انسان مسئولیت با زیست محیط

 که رفتاری  هر و ندارد سازگاری  است، زمین

 ناسپاسی  گردد، طبیعت نابودی  و آلودگی سبب

 .شود می شمرده متعال خداوند از

 نتیجه گیری  -5
 را ذاتی ارزش ما یتوحیا مفاهیم  و اسالم دین

 سایر ارزش و داند می باریتعالی خداوند مختص

 برمی تعریف قابل رابطه این در را مخلوقات

 از اعم) مخلوقات تمامی که صورت این به .شمرد

 های  نشانه  و آیات همگی(  زنده غیر و زنده 

 ها، آن  مورد در تحقیق  و تفکر  و  هستند خداوند

 برای  است خداوند شناخت به رسیدن برای  راهی

 طبیعی، موجودات ،قرآن و اسالم نظر  از مثال،

 طبیعت  و هستند تعالی حق های  نشانه و آیات

 ما  و شود  تلقی شناسی  آیت منزله به  باید شناسی

 مقایسه با  .برساند آیات صاحب به آیات از را

 و مختلف محیطی زیست های  طیف نظرات
 نتیجه این به گوناگون اخالقی مکاتب همچنین

 و توحید و وحی و دین راه از تنها که رسیم می
 مناسبی  راهکار توان می شریعت، تعالیم  به عمل

 اخالق و کرد پیدا طبیعت با بشر ارتباط برای 

 منبع از که رسد می خود الزم کارآیی به زمانی

 برسد انسان دست به وحی ملکوتی و ماورایی

 حل در را انسان  عقل، شده ثابت چراکه

 در و دهد یاری  صد در صد  تواند نمی مشکالتش

 جلوگیری  برای  دیگری  قدرتمند نیروی  به راه این

  .است نیاز  زمین نابودی  و تخریب از بشر،
 ؛ روایات و قرآن منظر دو از اسالم نظرباتوجه به  

 و ترین کامل  از یکی  که  رسیم می  نتیجه این به
 مسئله حول  که  اخالقی مکاتب ترین کارآمد

 کند؛ می بیان را خود های  آموزه زیست محیط

 زندگی  شئون و امور ترین جزئی در و است اسالم

 حیوانات  مثل  بوم  زیست  عناصر با او ارتباط و بشر

 رهنمودهای  و تعالیم  ... و هوا و زمین ،  گیاهان ،

 بیان با  همچنین  .است کرده ارائه را جامعی

 و جانداران مختلف های  طیف قداست  و اهمیت
 برای  را انسان رفتاری  چوب چهار جانداران غیر

 بر عالوه .است ساخته  روشن طبیعت با مواجهه

 از نگهداری  و حفظ  برای  انسان ترغیب  به آن

 محبت  رفتاری  و ،  زمین  آبادانی و  اصالح ،  طبیعت 

 انگیزه ایجاد برای  که است پرداخته ، آنها با آمیز

 تشویقی های  روش از زیست محیط حفظ برای 

 و اخروی  و دنیوی  ثواب و اجر دادن قرار مانند
 های  روش از و الهی رضایت و قرب به رسیدن

 و مفسدان و خاطیان  برای  عذاب مثل بازدارنده
 .است جسته بهره  ...
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 قرآن جواز یا عدم جواز استفاده از محصوالت تراریخته از منظر 

 
 3جابررضایی جنید، 2بهنام قنبرپور ،1ابوالقاسم نقیبیسید 

 

 استاد دانشگاه شهید مطهری تهران -1
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قایم شهر،گروه حقوق و الهیات، قائم شهر، ایران -2

  دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشهر، ایران -3
 ( Jaber.rezae@gmail.comنویسنده مسئول: )

 
 چکیده: 

بر مبنای گزارش های مکرر از منابع رسمی بین المللی با توجه به افزایش رشد جمعیت در جهان، در آینده به 
دلیل بحران کمبود غذا مشکالتی ایجاد خواهد شد. یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکالت، استفاده از  

یا عدم مترات چنین محصوالتی هم  باشد. مترات  تراریخته می  مقاله محصوالت  ابهام است.  پرده  در  چنان 
حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین 

چیست؟ و در این راستا به نقد و تحلیل دیدگاه موافقین و مخالفین می پردازد و در    قرآنمحصوالتی از منظر  
کند یافته های پژوهش پیش رو بیان گر آن است که عمده ترین دلیلی  نهایت دیدگاه منصفانه ای را ارائه می  

سوره اسراء    70سوره نساء و آیه    119ی که مخالفین تولید تراریخته استناد نمودند تمسک به آیه شریفه  قرآن
در    است، آنان چنین عملی را مغایر با قوانین آفرینش الهی و کرامت انسان تلقی کردند و آن را به نوعی تغییر

خلقت به شمار می آورند. برخی دیگر درمقابل دیدگاه مخالفین به آیاتی چون جواز تسخیر بشر در کائنات و 
جانشینی و خالفت  وی از طرف خداوند در زمین تمسک جستند. نگارندگان با ارائه نظری بینابین با عنایت به  

بکارگیری  معاصر،  در جهان  انسان  زیستی  و ضروریات  زمان  اجتناب   مقتتیات  امری  را  نوین  این محصوالت 
ناپذیر می دانند مشروط بر این که ضرر و خطر استفاده از این محصوالت مسلم نباشدو بین شرایط مجاز استفاده 

 از  آن و شرایط رعایت اصل احتیاط ترجیحی نباشد.  
 

 واژگان کلیدی:  محصوالت تراریخته، تغییر در خلقت، ژنتیک، تسخیر، خالفت. 
 

 مقدمه:
تراریخته با انتقال ژن از موجودات و گیاهان به 
شود   می  حاصل  دیگر  گیاهان  و  موجودات 
دارای   تراریخته  محصوالت  معتقدند  مخالفین 
ضرر می باشد اما در مقابل؛ موافقین محصوالت  
تراریخته معتقدند که این محصوالت دارای مزیت 

اربرد های محصوالت تراریخته می باشد یکی از ک
غذا،   کمبود  بنابراین  باشد.  می  تولید  افزایش 
گرسنگی و فقر در آینده به واسطه ی محصوالت 
تراریخته حل می شود با توجه به این که در مورد 
مضرات محصوالت تراریخته همچنان ابهام وجود 
دارد و در مرحله ی شک و تردید است. پژوهش  

ر خصوص جواز یا عدم حاضر در صدد آن است د
جواز استفاده از محصوالت تراریخته با استفاده از  

، تجزیه و تحلیل نماید و پاسخی قرآنمستندات  
 منصفانه ارایه نماید. 

لذا با عنایت به ضروریات اجتماعی جهان معاصر  
کاهش    و   غذا  و رشد جمعیت وکمبود  افزایش 
ذخایر زیرزمینی در آینده ای نه چندان دور  و 
مستحدثه بودن موضوع تولیدات تراریخته از یک  
سو و اختالف فقیهان در خصوص حکم بکارگیری 
این نوع تولیدات و فواید و ثمرات عملی مترتب  

ورده های تراریخته  از سوی دیگر محققان بر فرآ
ارزیابی و سنجش میزان  به  تا  بر آن داشته   را 
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ضرر و زیان و فواید تراریخته از منظر متخصصان  

ی به  قرآنپرداخته و با عنایت به  عموم و اطالق  
 سواالت ذیل پاسخ دهند: 

آیا از دیدگاه کارشناسان و متخصصین امر،  ضرر  
ب مسلم  و  مشهود  خطر  تراریخته  و  از  استفاد  ر 

و  زمان  مقتضیات  به  عنایت  با  آیا  دارد؟  وجود 
نوع   این  از  استفاده  زندگی  الگوهای  تغییر 
محصوالت ضرورت اجتناب ناپذیر است؟ موافقین  

ی قرآناستفاده از تولیدات تراریخته به کدام آیات  
ی  قرآناستدالل می کنند؟مخالفین به کدام ادله  

 استناد جستند؟ 
به پرسش های فوق بایسته است ابتدا    برای پاسخ

تراریخته  مضرات  و  فواید  و  مفاهیم  تعریف  به 
دالیل   و  سوی  قرآنبپردازیم  از  شده  ارایه  ی 

قرار   بررسی  و  نقد  مورد  را  مخالفان  و  موافقان 
 دهیم. 

اگر چه پیرامون تولیدات تراریخته و مبانی فقهی  
است   مستحدثه  موضوعات  از  که  آن  حقوقی  و 

پراکنده ای صورت گرفته است، به  پژوهش های  
( امام  حریم  نامه  هفته  مثال:  (در 1395عنوان 

به فواید و مضرات و حکم   مقاالت متعدد صرفا 
شرعی محصوالت تراریخته بسنده نموده است؛یا 
مهدیه  زاده،  غنی  نظیر:  دیگر  محترم  محققان 

( در مقاله ای تحت عنوان »حکم تکلیفی  1397)
من از  تراریخته  و  محصوالت  امامیه»  فقه  ظر 

مهدی) محصوالت 1395پورداود،  همایش  در   )
تراریخته در خدمت تولید غذای سالم و قدرتی،  

( ادله  1399فاطمه  عنوان  تحت  ای  مقاله   )
مشروعیت دستکاری ژنیتکی مواد غذایی با اشاره  
به   استناد  با  تراریخته  مخالفین  ادله  به  مختصر 

مالك  قول مراجع عظام هرگونه ضرر احتمالی را
گونه   این  ممنوعیت  و  توقف  برای  میزان  و 
از  دیگر  برخی  و  نمودند  تلقی  محصوالت 
سعید   بیگدلی،  مانند:  نیز  پژوهشگران 

(تنها به مبنای مسوولیت مدنی ناشی از  1393)

آوری  نو  اما  اند؛  پرداخته  تراریخته  محصوالت 
پژوهش حاضر و تفاوت آن با تحقیقات مشابه این  

د نگارندگان  که  کوشیدند  است  پژوهش  این  ر 
مضرات   و  فواید  و  تاریخی  سیر  بیان  با  نخست 
محصوالت تراریخته به صورت دسته بندی شده  
نمایند   تشریح  را  موافقین  و  مخالفین  دالیل 
سپس به تجزیه و تحلیل و نقد دالیل موافقین و  
تحلیل   و  تجزیه  انتهای  در  و  بپردازند  مخالفین 

جوا حکم  مخالفین  و  موافقین  مقید  دالیل  ز 
محصوالت تراریخته را با توجه به مکتب بینابینی  
صادر کرده اند یعنی نه به طور کلی استفاده از 
تراریخته مردود است و نه صددر صد آزاد؛ بلکه  
چنین  صادارت  و  واردات  تولید،  است  بایسته 
با لحاظ جوانب احتیاط و نظارت  فرآورده هایی 

رر  متخصصین متعهد و مومن  صورت پذیرد و ض
 قریب الوقوع و حتمی به همراه نداشته باشد. 

 
 مفهوم شناسی تراریخته:  -1

 تعریف تراریخته:  -1-1
مهندسی   یا  بیوتکنولوژی  های  روش  طریق  از 
ژنتیکی، ژن یک موجود زنده را به موجود زنده  
ی دیگر انتقال می دهند و در واقع در اثر آن، ژن 

ند  بعضی از موجودات و گیاهان را تغییر می ده
تشخیص  بیوتکنولوژی  های  روش  طریق  از  که 
می دهند ژن چه موجوداتی یا گیاهانی مقاوم و 
مفید هستند و به دنبال آن ژن مفید و مقاوم را 
به سایر موجودات که دارای آن خصوصیات خوب  
نیستند انتقال می دهند و موجودات و گیاهانی  
نام   تراریخته  است  یافته  تغییر  ها  آن  ژن  که 

 ( 65، ص1392مانی،دارد.)ا
 

 تاریخچه تراریخته:  -1-2
م( رابرت 1665میالدی)  17نخستین بار در قرن 

با   را  سلول  توانست  انگلیسی  دانشمند  هوك 
گذشت   با  و  کند  مشاهده  میکروسکوپ  کمک 
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مختلف،  های  زمینه  در  علم  پیشرفت  و  زمان 
آدمی دانست که تمام اطالعات الزم برای ادامه  

د که  ای  ان  به دی  های  حیات  سلول  این  رون 
تمام   ای  ان  دی  مولکول  و  دارد  قرار  کوچک 
اطالعات الزم برای ساخته شدن یک موجود زنده  
وراثتی  های  واحد  از  مولکول  این  داراست.  را 
تشکیل شده که به آن ها ژن گفته می شود و 
و  ارث می رسند  به  نسل دیگر  به  نسلی  از  ژن 

و   شود.  می  ها  ویژگی  از  بسیاری  بروز  با  باعث 
پیشرفت علم، بشر یاد گرفت که می تواند در این 
مکانیسم ها که پایه حیاتند، دستکاری کند که  
خلق  را  تراریخته  توانست  آن  دنبال  به 

،  1396کند.)اسمعیلی پرزان، رجائی پور، رزمی،  
( پس از کشف دی ان ای دانشمندان به  51ص  

تغییر هدفمند آن تالش کردند در دهه  منظور 
شده  دانشمن  1970 اصالح  ای  ان  دی  دان 

کوچکی را در درون باکتری، گیاهان و حیوانات  
قرار دادند، تا آن ها را مطالعه کنند روش جدید 
مهندسی ژنتیک امکان انتقال ژن بین دو گونه را  

با وارد کردن ژنی    1980فراهم کرد آنان در سال  
فسادپذیری   آنزیم  از  توانستند  فرنگی  در گوجه 

یری کرده و میوه مقاومی را آن تا حدودی جلوگ
مانند،   متعددی  زراعی  محصوالت  کنند.  عرضه 
سویا، ذرت، کلزا و پنبه در سطح تجاری تولید و 
عرضه شد به طوری که هم اکنون تمامی سویای 
تراریخته  جهانی  مبادالت  بازار  در  موجود 

آبادی،   کمال  ،  1396است.)علیدوست، حسینی 
چه اولین  ( و همچنین بیان شده است اگر35ص  

سال   در  فرنگی(  )گوجه  تراریخته  محصوالت 
اولین سالی    1996کشت شد، ولی سال    1994

میلیون هکتار(    66/1بود که سطح قابل توجهی )
محصوالت  زیر کشت  دنیا  زراعی  های  زمین  از 
این   کشت  پس  آن  از  گرفت.  قرار  تراریخته 
محصوالت همه ساله افزایش قابل توجهی داشته 

سطح زیر کشت آن   2007سال  به طوری که در  

میلیون هکتار رسید و پیشبینی    114ها بالغ بر  
میلیون    200به حدود    2015می شد که تا سال  

کشت  زیر  سطح  بیشترین  و  برسد  هکتار 
محصوالت تراریخته دنیا به چهار محصول سویا،  

  2007ذرت، پنبه و کلزا اختصاص دارد و در سال  
ر دنیا اقدام میلیون کشاورز در سراس  10بیش از  

درصد آن   90به کشت این محصوالت نمودند که  
ها کشاورزان کوچک و فقیر کشور های در حال 
این  زیر کشت  بیشترین سطح  اند.  بوده  توسعه 
محصوالت مربوط به آمریکا و پس از آن آرژانتین،  
آفریقای   پاراگوئه،  چین،  هند،  کانادا،  برزیل، 

استرالیا،   فیلیپین،  اروگوئه،  اسپانیا،  جنوبی، 
جمهوری   هندوراس،  فرانسه،  کلمبیا،  مکزیک، 
چک، پرتغال، آلمان، اسلواکی، رومانی و لهستان  

   (2، ص 1387می باشد.)رهنما، 
 

 انواع محصوالت تراریخته: -1-3
محصوالت تراریخته با توجه به اینکه در مورد آن  
اختالف نظر وجود دارد؛ برای مصرف مردم جهان  

ه می شود بر همین اساس  به بازار کشورها عرض
محصوالت   انواع  از  دارند  حق  مردم  از  بسیاری 
شایع   بنابراین؛  باشند  داشته  آگاهی  تراریخته 
یا   روغن)کانوال  تراریخته سویا،  ترین محصوالت 
کلزا(، ذرت، پنبه هستند.)مهدی زاده و دیگران،  

 (115، ص 1390
 

 خطرات محصوالت تراریخته:  -1-4
 نسبت به آنتی بیوتیک:مقاومت  -1-4-1

براساس تحقیقاتی که در کشور هلند، با استفاده  
از یک معده ی شبیه سازی شده، انجام گرفت،  
محققان متوجه شدند که ژن های حاصل از غذا  
های تراریخته علیرغم ادعای شرکت زیست فن  
آوری، به طور کامل حذف نشد و از بین نمی رود 

سیستم گوارشی  درصد از آن ها در    6بلکه حدود  
وسیله    به  توانند  می  و  مانده  باقی  انسان  بدن 
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باکتری های معده جذب شوند. لذا خطر گسترش 
به   عفونی،  های  باکتری  جذب  در  توانایی  این 
ژن   جذب  با  باکتری  چراکه  آمد.  خواهد  وجود 
هنگام   در  و  نموده  کسب  را  صفت  این  مقاوم، 
درمان  امکان  انسان،  بدن  در  بیماری  ایجاد 

غیر  بیم یا  ضعیف  بیوتیک  آنتی  مصرف  با  اری 
شود. می  حیدری، )ممکن  رزمخواه،  عباسی، 

 (146، ص 1393
 

ایجاد مشکل در فرآیند تولید مثل    -1-4-2
 و باروری و رشد نوزادان: 

ضمن   محیطی،  زیست  طب  آمریکایی  موسسه 
خطاب به    2006می سال    19اعالمیه ای که در  

خصوص   پزشکان و جوامع پزشکی صادر نمود، در
برای سالمتی جوامع   تراریخته  خطرات غذاهای 
بشری هشدار داد و این موسسه بیان داشت روی  
خطرات   وجود  از  حالتی  آزمایشگاهی  حیوانات 
از   تراریخته  غذاهای  مصرف  خصوص  در  جدی 
می   جنین  سقط  زودرس،  پیری  نازایی،  جمله 
باشد و وجود ارتباط قوی و محکم میان مصرف  

و تراریخته  در   غذاهای  مزبور  های  بیماری 
مطالعات صورت گرفته بر روی حیوانات به اثبات  

 ( 147همان، ص ) رسیده است.
 ایجاد تومور) غدد( سرطانی: -1-4-3

طی تحقیقاتی که محققان فرانسوی به مدت دو  
محصوالت   خطرناك  عوارض  پیرامون  سال، 
شده   مشخص  اند  داده  انجام  زراعی،  تراریخته 

این ماده غذایی آسیب  است که در نتیجه مصرف  
جدی در کبد و کلیه موش های آزمایشگاهی به  
وجود آمده و این عالئم همراه با ایجاد غدد بزرگ 
سرطانی در بدن آن ها گزارش شده است و در 
مورد ذرت تراریخته نیز آثار مشابهی را بر روی  
دستگاه   و  است  داشته  آزمایشگاهی  های  موش 

مشکل شده و    ایمنی این حیوانات به شدت دچار 

در  شدن(  ها)سرطانی  سلول  طبیعی  غیر  رشد 
بدن آن ها رخ داده است این موش ها که به مدت  

مشکالت    90 دچار  تراریخته،  ذرت  با  روز  
گسترده از جمله عفونت، رشد غیر طبیعی سلول  
روده شده، همچنین سلول   و  کلیه  کبد،  در  ها 
های خونی آن ها نیز به طرز غیرطبیعی افزایش 

متصدیان    یافت توسط  که  بذرهایی  این حال  با 
و   نگرفته  قرار  دقیق  ارزیابی  مورد  تغذیه  بخش 
بودن آن ها   بی خطر  از  اطمینان  بدون حصول 
وارد زنجیره  غذایی انسان ها شده اند و با توجه  
جدی  های  نگرانی  شده  انجام  تحقیقات  به 
زراعی   محصوالت  سازی  تجاری  پیرامون 

 ( 148)همان، ص تراریخته، ابراز شده است.
 

 از میان رفتن حاصل خیزی خاک: -1-4-4
مطمئنا یکی از خطرات محصوالت تراریخته که  
به محیط زیست آسیب می رساند از میان رفتن  
از   یکی  بنابراین  باشد  می  خاك  خیزی  حاصل 
مواردی که می تواند در تولیدات انواع محصوالت 
باشد   موثر  کیفی  و  کمی  جهت  از  کشاورزی 

خاك است که با سلب آن در آینده    حاصلخیزی 
و   مادی  حقوق  برای  منفی  تبعات  تواند  می 

 معنوی انسان ها داشته باشد. 
 

کاهش امنیت غذایی برای زنان و    -1-4-5
بچه ها و به خطر افتادن امنیت غذایی نسل  

)واحدی، مالابراهیمی، ارزانیان کرم الهی،  آینده.
 (3ص 

ریخته این  یکی از دالیل مخالفت با محصوالت ترا
است که، در اثر استفاده از محصوالت تراریخته  
اساس  همین  بر  دارد  وجود  ضرر  ورود  احتمال 
امنیت غذایی نسل آینده نه تنها کاهش پیدا می  

 کند بلکه همراه با خطر خواهد بود.)ج.ر(
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 فوائد محصوالت تراریخته: -1-5

با توجه به این که در مورد محصوالت تراریخته 
د ضرر در صورت مصرف، وجود دارد  احتمال ورو 

بر همین اساس موافقین به فوائد این محصوالت 
برای جواز استفاده از آن مالحظه می نمایند که  

 عبارت است از:  
افزایش   -الف موجب  تکنولوژی  این  از  استفاده 

رفع   مساله  برای  مناسب  حلی  راه  و  وری  بهره 
 بحران غذا می باشد.  

اهش استفاده از  دستکاری ژنتیکی موجب ک  -ب
می  کشاورزی  محصوالت  در  شیمیایی  سموم 

 شود.
در اثر دستکاری ژنتیکی، با تولید محصوالتی    -پ

همراه خواهد بود که نه تنها ارزش غذایی باالیی 
، ص  1395دارد.)یزدان پناه، فروزانی، بختیاری،  

بیشتر  108 محصوالت  این  ماندگاری  بلکه   )
ی با کیفیت  خواهد بود و برای مدت زمان بیشتر

نجات  شاه  صمدی،  ماند.)یزدی  خواهند  باقی 
 (   14، ص1380بوشهری، 

کاشت محصوالت دستکاری ژنتیکی شده به    -ت
بیشتری   منفعت  کمتر،  سموم  به  احتیاج  دلیل 

، ص  1395دارد.)یزدان پناه، فروزانی، بختیاری،  
( و همچنین محیط در برابر سموم که مواد 108

شد.)یزدی صمدی،  شیمیایی دارند حفظ خواهد 
 (14، ص 1380شاه نجات بوشهری، 

رشد در شرایط نامطلوب اقلیمی، خاکی و    -ث 
 منطقه ای.

و   -ج دامی  و  غذایی  محصوالت  تولید  افزایش 
 ازبین بردن فقر و گرسنگی. 

 تولید واکسن.  -چ
پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری های   -ح

 ژنتیکی و غیر ژنتیکی. 
آمدن انسان های ناقص جلوگیری از به وجود    -خ

و   جسمی  ژنتیکی  بیماری  دارای  و  الخلقه 

رزمی،  پور،  رجائی  پرزان،  روحی.)اسمعیلی 
 (  52، ص 1396

جمعیت،   -د افزایش  با  که  کمتر  زدایی  جنگل 
اگر  اما  دارد  بیشتر  جنگل  تخریب  به  نیاز  دنیا 
غذای کافی برای این جمعیت فراهم شود نیازی  

 به جنگل زدایی نیست. 
محصوالت -ذ تولید  اگر  و  غذا  قیمت  کاهش 

افزایش پیدا کند قیمت آن کاهش میابد.)یزدی 
 (14، ص 1380صمدی، شاه نجات بوشهری، 

 دیدگاه مخالفین و ادله آنان:   -2
به دلیل دغدغه هایی که   مخالفین می خواهند 
به  دارد  وجود  محصوالت  این  مضرات  مورد  در 

د تا به جهتی  نوعی استفاده از آن را ممنوع نماین
از ایجاد احتمالی بیماری در انسان ها برای آینده  
کفار  جهان؛  در  همچنین  و  نمایند  پیشگیری 
نتوانند با کنترل غذا مشکالتی را برای کشور های  
محصوالت  مخالفین  نمایندو  ایجاد  ضعیف 
دالیل  به  خود  ادعای  اثبات  برای  تراریخته 

از   که    قرآنمتعددی  نمودند  استدالل  مجید 
 برخی از آن اشاره می شود. 

 
 حفظ کرامت  و جایگاه انسانی  -2-1

وَالْبَحْرِ   الْبَرِّ  فِی  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِی  کَرَّمْنَا  وَلَقَدْ 
عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ  الطَّیِّبَاتِ  مِنَ    کَثِیرٍ   ٰ  وَرَزَقْنَاهُمْ 

 (70) اسراء، مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا
آدم را بسیار گرامی داشتیم و   محققا ما فرزندان

آن ها را بر مرکب در بر و بحر سوار کردیم و از  
هر غذای لذیذ و پاکیزه آن ها را روزی دادیم و  
و   برتری  خود  مخلوقات  از  بسیاری  بر  ها  آن 

 فضیلت کامل بخشیدیم.  
به)جعفری،  توجه  دلیل  به  بشر  حقوق  رژیم 

( حق حیاط، آزادی، امنیت فردی 4ص    ، 1394
دالت اجتماعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار  و ع

ص   که  5است.)همان،  حقی  نخستین    قرآن ( 
است.  حیات  حق  شمرده،  بر  انسان  برای  کریم 
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معنوی  یا  مادی  حیات  نیست  مجاز  کس  هیچ 
دیگران را سلب کند. امام علی نیز احترام خاصی 

بود.)همان، ص   قائل  ( و  طبق  8به حق حیات 
بیان شده است محققا    سوره  اسراء که  70آیه ی  

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها  
را بر مرکب در بر و بحر سوار کردیم و از هر غذای 
لذیذ و پاکیزه آن ها را روزی دادیم و آن ها را بر  
بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل  

کرامت 70بخشیدیم.)اسراء،   حق  جاکه  آن  (از 
موهبت الهی به انسان عطا شده  انسانی به عنوان  

این   توانند  است، دولت ها و هیچ شخصی نمی 
حق مسلم را از ملت خود سلب نمایند و این حق 
بدون هیچ تبعیضی شامل همه ی مردم اعم از  
شود.)جعفری،  می  مسلمان  غیر  و  مسلمان 

( به عبارتی مخالفین می توانند با  14، ص  1394
نماین  بیان  به آیه مذکور  از دیدگاه استناد  د که 

خداوند کرامت انسان ها محترم و دارای درجات  
حیات  حق  به  دیگر  عبارت  به  باشند  می  واال 
انسان ها توجه شده است برهمین اساس کرامت  
و جایگاه رفیع انسان ها باید حفظ شود و کرامت 
انسان ها ذاتی و فطری است. دولت ها، دستگاه  

والت های اجرایی و در راس آن متصدیان محص
تراریخته برای امنیت همه ی انسان ها به ویژه  
تالش  مکلفند  ها  آن  تغذیه  به  مربوط  امنیت 
نمایند و حقوق فردی و اجتماعی آن ها از جهت 
مادی و معنوی حفظ شود.)ج.ر( بنابراین؛ در آیه 

سوره اسراء بیان شده است ما به فرزندان    70ی  
دادیم   روزی  پاکیزه  و  لذیذ  غذای  هر  از  و آدم 

مخالفین با استناد به این آیه می توانند استدالل  
نمایند کیفیت غذاهایی که در اختیار مردم قرار  
محصوالت  زیرا؛  نباشد  خطر  دارای  گیرد  می 
آن  مصرف  اثر  در  ضرر  ورود  احتمال  تراریخته 
به  احترام  دلیل  به  اساس  همین  بر  دارد  وجود 
کرامت و حق حیات انسان ها غذای لذیذ، پاکیزه 

سالم در اختیار آن ها قرار بگیرد و طبق این   و

ممنوعیت   خواستار  توانند  می  مخالفین  آیه 
استفاده از این محصوالت شوند. اما اگر از این آیه 
از یک سو و به طور مطلق استدالل شود دارای  
نقد می باشد زیرا باید بیان شود که  این آیه دو 
انسان ه از یک جهت  به همراه دارد  را  ا  تفسیر 

کافی   غذای  دارای  مناسب  زندگی  داشتن  برای 
باشند تا در معرض کمبود غذا قرار نگیرند و به  
نوعی محصوالت تراریخته گام بزرگی را بر رفع 
در  افزایش جمعیت  دلیل  به  غذا  کمبود  بحران 
آینده بر می دارد و بسیاری از دغدغه ها را ازبین 
از   از حمایت  منظور  دوم  تفسیر  در  اما  برد  می 
حق حیات انسان ها و غذای لذیذ و پاکیزه می  
غذاهای   بنابراین،  باشد  غذا  خوب  کیفیت  تواند 
بگیرد  قرار  مردم  اختیار  در  نباید  ضرر،  دارای 
الکن کرامت انسانی و احترام به انسان ها اقتضاء  
دارد غذای کافی، خوب و سالم در اختیار مردم 
اما در خصوص محصوالت تراریخته   قرار بگیرد، 

محصوالت ا این  از  ناشی  زیان  ورود  حتماالت 
وجود دارد و حتی به آزمایش هایی که منتج به  
زیان شده است در خصوص محصوالت تراریخته، 
آن  به  دانشمندان  توسط  هم  و  مقاالت  در  هم 
که   زمانی  تا  شرایط  این  با  است  شده  استناد 
نرسیده   اثبات  به  تراریخته  محصوالت  مضرات 

با راستا  این  در  قرار  است  الزم  های  احتیاط  ید 
درستی   به  تراریخته  به  مربوط  قوانین  و  گیرد 
اعمال و اجرا شود تا حقوق مردم از جهت حق بر  
غذای کمی و کیفی مجتمعا نادیده گرفته نشود.)  

  ج.ر(
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَۀِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ  

فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ    (28) مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
سَاجِدِینَ لَهُ  فَقَعُوا  الْمَلَائِکَۀُ   (29)رُوحِی  فَسَجَدَ 

 (30الی  28()حجر، 30)کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
و یادآر که پروردگارت به فرشتگان اظهار فرمود 
که من بشری از ماده گل و الی کهنه متغیر خلق 

معتدل بیارایم و در  خواهم کرد پس چون آن را  
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آن از روح خویش بدمم همه از جهت حرمت و  
عظمت آن روح الهی بر او سجده کنید پس همه  

 فرشتگان سجده کردند. 
در حکومت شیعی حق حیات به عنوان طبیعی   

ترین حق انسان ها محسوب می شود و هیچ کس  
نمی تواند آن را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم  

جامعه   یا  کسی  نماید.)جعفری،  از  سلب  ای 
( حق کرامت انسانی به عنوان اصول  9، ص  1394

حقوق بشر جزو ماهیت انسان به حساب می آید 
ی، خداوند به کلیه فرزندان  قرآنو بر اساس آیه ی  

است.)همان، ص   بخشیده  کرامت  او 13آدم    )
حتی از فرشتگان خود می خواهد به آدم سجده  

انسان   خداوند  بنابراین  اشرف  نمایند.  را 
المخلوقات می داند و منشاء بزرگی و کرامت بشر  
به دلیل دمیدن روح خدایی در آدم است.)همان،  

( مهم این است که  انسان دارای کرامت 13ص  
و  داشته  گرامی  را  او  زیرا خداوند  است،  بالذات 
آسمان و زمین و پاکی ها را برای او خلق نموده 

داده است و    و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری 
آیات   حجر  سوره  انسان   31و    30در  تکریم 

علیرغم اینکه از خاك آفریده شده است، به خاطر  
روح خدایی اوست و بر این اساس به فرشتگان  
دستور داده شد که بر وی سجده کنند.)شهبازی، 

( و از این 88، ص  1396تقی زاده، شهبازی نیا،  
حق به  احترام  توان  می  تمام جهات  از  وق  آیات 

مادی، معنوی و روحانی انسان را مشاهده کرد و  
موجبات  خود  اقدامات  با  ندارد  حق  کس  هیچ 
باید   بلکه  نماید  فراهم  را  ها  انسان  نقض حقوق 
به حقوق   احترام  که  باشد؛  راستا  این  در  تالش 
انسان ها تامین شود البته این حقوق و احترام به 

عدد انسان ها به صورت پایدار در زمان و مکان مت
هیچ   تحت  و  شود  ایجاد  مشترکا  ها  آن  برای 
شرایطی قائل به تمایز نباشند مخالفین می توانند  
با استناد به این آیات  استدالل نمایند که حق  
حیات انسان ها محترم شمرده شده است روش 

از   تراریخته  محصوالت  تولید  برای  جدید  های 
سوی برخی دانشمندان، دارای نقص می باشد و  

تمال وجود دارد استفاده از این محصوالت  این اح
در آینده باعث ایجاد بیماری در مصرف کنندگان  
شود و با توجه به این که حق حیات انسان ها با  
از   باید  باشد  می  ارزشمند  آیات  این  به  استناد 
استفاده ی این محصوالت خودداری نمود الکن،  
اگر ما بخواهیم به طور مطلق و از یک جهت به  

و استدالل ازآیات مذکور بپردازیم دارای   تفسیر
نقد می باشد؛ بنابراین تفسیری که دو بعدی می  
توان از آیات مذکور ارائه داد این است که به حق 
حیات انسان ها توجه شود چون حقوق انسان ها  
محصوالت  وضعیت  است  شده  شمرده  محترم 
تراریخته به گونه ای است از یک جهت، با رفع  

غذا در آینده در مسیر حمایت از   بحران کمبود
حقوق انسان ها و حق حیات آن ها حرکت می  
محصوالت   مورد  در  اگرچه  طرفی  از  و  کند 
این   اما  دارد  ورود ضرر وجود  احتمال  تراریخته 
امر با برائت نفی می شود و از جهت دیگر حق  
رعایت   جهت  دارد  اقتضاء  ها  انسان  حیات 

محصوالت به  احتیاط، به خطر های احتمالی این  
دلیل تامین زندگی مناسب انسان ها توجه شود  
هم  که  این  به  توجه  با  است  این  مهم  نکته ی 
موافقین و هم مخالفین جهت تایید و عدم تایید  
این محصوالت می توانند از آیات مذکور برداشت  

است    ضروری  اساس  همین  بر  نمایند  متفاوت 
  استفاده از این محصوالت طبق مکتب بینابینی 
باشد یعنی حکم جواز مقید صادر شود به ویژه  
واردات آن ها به گونه ای انجام شود که تهدیداتی  
در  کنندگان  مصرف  حقوق  رفتن  ازبین  برای 
آینده و حال هم از جهت حق بر غذای کمی و  
نداشته   بر غذای کیفی وجود  از جهت حق  هم 

 باشد.)ج.ر( 
وَلَآمُرَنَّهُمْ سوره ی نساء؛  119آیه  -2-2

  :فَلَیُغَیِّرَُنّ خَلْقَ اللَّهِ



 

952 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
) اشاره به سوگند شیطان به تخریب آفرینش( در 
که   دهد  می  دستور  ها  انسان  به  شیطان  واقع 

، ص 1395خلقت خداوند را تغییر دهد.)پورداود،  
( بر همین اساس به استناد این آیه تغییراتی  4

شده   ایجاد  تراریخته  محصوالت  راستای  در  که 
کنند و معتقدند باید از استفاده  است را نفی می 

 از محصوالت تراریخته خودداری نمود. 
ممنوع   ی  نظریه  مطلق  پذیرش  خصوص  در 
نمودن استفاده از این محصوالت طبق آیه مذکور  
اولین پاسخی که داده می شود؛ حرمت مشمول  
تغییر ناهمسو با هدف خلقت اصلی پدیده ها می  

 باشد؛ 
انس زندگی  اندیشه  این  به  براساس  رو  وقتی  ان 

سعادت دارد که بر وفق این، حرکت طبیعی شکل  
نباشد؛)علیدوست،   تصادم  در  آن  با  و  گیرد 

( به عنوان  20، ص 1396،حسینی کمال آبادی، 
مثال کندن یا شکافتن گوش یک حیوان تضاد با  
عرصه آفرینش و جعل است؛ که آن را از حرکت 
توان  می  اساس،  براین  سازد  می  خارج  طبیعی 

اری ارائه کرد و میان آن دسته از تغییر ها که معی
در گستره بهره بری و تسخیر صورت می گیرد و  
و  آن  خلق  از  هدف  گستره  در  که  دسته  آن 
انحراف از آن، صورت می گیرد؛ تفاوت قائل شد.  
و آیه مورد سخن از تغییر در دسته دوم نهی می  

( بنابراین تغییرات طولی که 21کند.)همان، ص  
ادام گستره  در  در  طبیعی  حرکت  فرآیند  ی  ه 

تسخیر حالل است ولی تغییرات عرضی و تغییر  
ص   است.)همان،  حرام  خلقت،  اصلی  مسیر 

آیه  30 از  که  چه  آن  نساء    119(الکن  سوره 
به ظاهر  اگر چه  این که  اول  برداشت می شود 
اما  دارد  خدا  خلقت  در  تغییر  منع  از  نشان 

ش را  باشد  نقص  با  همراه  که  می  تغییراتی  امل 
که  است  این  مهم  نکته ی  که  این  و دوم  شود 
تغییراتی را شامل می شود که مخالف با خلقت  
اصلی و ذاتی باشد یعنی تغییراتی که برای تصرف 

و استیفاء باشد و در خلقت اصلی تغییری ایجاد  
بنابراین؛ هر   نشود، ایرادی وجود نخواهد داشت 
تغییری  اگر  چراکه  بود  نخواهد  حرام   تغییری 
وجود نداشته باشد انسان ها نه تنها باسختی های  
غیر قابل تحمل، مواجه خواهند شد بلکه متحمل 
ضرر فاحش نیز می شوند مطمئنا این معقوالت 
مخالف با قاعده ی الحرج و الضررمی باشد الزم  
به ذکر است همه ی تغییرات حرام نیست بلکه  
تغییراتی که موجب ضرر می باشند و انسان ها  

ا سختی مواجه می کنند و یا به عبارت دیگر  را ب
تغییرات عرضی که مخالف با هدف خلقت اصلی  
باشد حرام خواهد بود به عنوان مثال با تغییرات 
در عرصه ی بیوتکنولوژی در خصوص محصوالت 
تراریخته، تغییر ژنتیک گندم تغییری در مسیر 
خلقت اصلی گندم ایجاد نکرده است و از طرفی 

مثبت این محصوالت در راستای    دیگر جنبه ی 
افزایش تولید و حل مشکالت مربوط به کمبود  
غذا از جمله ویژگی های تراریخته است که در 
مسیر تغییر الهی حرکت می کند اما نکته ی مهم  
در  محصوالت  این  مضرات  بخش  که  است  این 
حالت شک و تردید وجود دارد اگرچه مشکالت 

اما   شود  می  حل  برائت  با  به  مضرات  توجه  با 
رعایت شرایط احتیاط در استدالل نهایی به طور  
مطلق تغییرات ایجاد شده در این محصوالت را 
این   از  دیگر؛  عبارت  به  شمرد  الهی  توان  نمی 
جهت که، این تغییر دارای عیب و نقص می باشد،  
به اثبات نرسیده است به نظر می رسد طبق این  

ایرا  تراریخته  محصوالت  ی  عرضه  در  دی  آیه 
نیست اما چون در سالمتی آن اختالف نظر وجود  
تولید،  آزادانه  و  مطلق  طور  به  توان  نمی  دارد 
واردات و عرضه ی این محصوالت را حتی طبق  
در  گیری  تصمیم  زیرا  دانست  جایز  آیه  این 
این  در  حاصله  تغییرات  که  این  خصوص 
در   و  یا خیر؟  باشد  می  نقص  دارای  محصوالت 

میم گیری در این مورد موارد شک و تردید تص
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ایاحه   اصل  و  احتیاط  اصل  رعایت  با  باید جمعا 
که  جهت  این  از  دیگر  عبارت  به  شود  اتخاذ 
تغییرات در محصوالت تراریخته ناقص و معیوب  
می باشد یا خیر؟ با شک و تردید مواجه هستیم  
احتیاط   اصل  بر  اباحه  اصل  اینکه  به  توجه  با  و 

اصل بر درستی   برتری دارد به نظر می رسد باید
دانست تا خالف آن ثابت شود اما به دلیل احترام  
به تضمین سالمتی انسان ها عالوه بر اصل اباحه  
به اصل احتیاط نیز باید توجه نمود و طبق مکتب  
شرایط  رعایت  با  مشروط  صورت  به  بینابینی 
احتیاطی از این محصوالت استفاده شود و آن هم 

شدن مسلم  به صورت تعلیقی تا زمان مشخص  
وضعیت این محصوالت، این دیدگاه برای استفاده  

 از محصوالت تراریخته کاربرد دارد.)ج.ر(
و دومین پاسخی که می توان در خصوص پذیرش 
این محصوالت  از  استفاده  نمودن  مطلق ممنوع 

 طبق آیه مذکور داد این است که؛ 
در این آیه شیطان به انسان دستور می دهد که  

را خداوند  اساس    خلقت  همین  بر  بدهد  تغییر 
که   هستند  تغییراتی  شامل  آیه  این  مصداق 
شیطانی باشند و در گستره ی تامین منافع مردم 
نباشد بلکه موجبات ایجاد مشکالت متعدد برای 
محصوالت  خصوص  در  و  نماید  فراهم  را  مردم 
تراریخته یکی از جنبه های مثبت این محصوالت 

بحران کمبود    افزایش تولید می باشد و در رفع
تغییرات  اساس  بر همین  نقش مهمی دارد  غذا 
ناشی از این محصوالت در نگاه اول و مطلق؛ الهی 
این  مضرات  به  مخالفین  اگر  البته  و  باشد  می 
محصوالت استناد می نمایند با توجه به این که  
در حالت شک و تردید قرار دارد با استناد به اصل  

شن ضرر  بدون  محصوالت  این  می  برائت  اخته 
در  شده  ایجاد  تغییرات  اگر  بنابراین؛  شوند 
محصوالت تراریخته به طور قطعی باعث پیشرفت  
به  خدمات  ارائه  تسهیل  برای  و  باشد  توسعه  و 
نوعی   به  و  شود  برداشته  بزرگ  گامی  مردم 

تغییراتی باشد که سبب بروز مشکل برای مردم 
مورد  در  اما  بود  نخواهد  ایراد  دارای  نشود؛ 

اثبات    محصوالت به  آن  فوائد  اگر  حتی  مذکور 
ای  عده  دیگر  طرف  از  هرحال  در  باشد  رسیده 
اگرچه   است  مضر  محصوالت  این  دارند  اعتقاد 
مضرات آن همراه با شک و تردید است اما جهت  
حمایت از حق حیات و کیفیت زندگی انسان ها  
نمی توان نسبت به بروز ضرر احتمالی ناشی از  

ر اثر مصرف؛ بی اعتنا  این محصوالت در آینده د
بود پس به این سادگی نمی توانیم نظر بدهیم  
تغییرات  تراریخته،  محصوالت  راستای  در  که 
واقع  در  باشند  می  الهی  مطلقا  شده  ایجاد 
ها  انسان  استیالی  در  خداوند  که  امکاناتی 
قرارداده است بهره بردن از آن باید به گونه ای 

نکن ایجاد  خطری  ها  انسان  برای  به  باشد  و  د 
سعادت   برای  و  شود  استفاده  ها  آن  از  درستی 
انسان ها تالش شود و نباید همراه با تهدید باشد  
سالمتی   وضعیت  بودن  مردد  دلیل  به  مطمئنا 
محصوالت تراریخته با استناد به اصل احتیاط این  
الهی   تغییرات  از  مطلق  طور  به  توان  نمی  را 
این   بودن  الهی  به  مطلق  استناد  با  دانست 

را تغ محصوالت  این  وضعیت  توانیم  نمی  ییرات 
افزایش  جهت  از  بنابراین؛  بدهیم  نشان  صحیح 
تولید تغییرات حاصله الهی می باشد اما از جهت  
نمی  الهی  موجود  تغییرات  ضرر  ایجاد  احتمال 
باشد به همین دلیل با توجه به این که مضرات 
است   تردید  و  شک  حالت  در  محصوالت  این 

صوالت طبق مکتب بینابینی،  استفاده از این مح
موافقین و مخالفین   با مالحظه ی دیدگاه های 
باشد به عبارت دیگر واردات محصوالت تراریخته  
به گونه ای باشد که فرقی بین شرایط مجاز بودن  
استفاده از محصوالت تراریخته و رعایت شرایط  
احتیاطی نباشد تاکید می شود از این محصوالت 

شرا اما  شود  رعایت  استفاده  احتیاطی  یط 
 شود.)ج.ر(
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آیه    -2-4 طیب)  و  حالل  سوره    168اکل 
 بقره(:

یا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَالاًل طَیِّباً وَ ال  
) بقره،  عَدُوٌّ مُبینٌتَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ  

168 ) 
اى مردم، از آنچه در زمین است بهره برید، که  
خدا آن را براى شما حالل و پاکیزه ساخته است  
براى  او  که  نکنید  دنبال  را  هاى شیطان  گام  و 

   شما دشمنى آشکار است،
مخالفین با استناد به این آیه استدالل می نمایند  

و   حالل  زمین  در  که  چه  آن  است،  از  پاکیزه 
تراریخته   محصوالت  اساس  همین  بر  بخورید 
و  مرحله ی شک  در  آن  بودن  پاکیزه  یا  حالل 
بر   است  نرسیده  اثبات  به  و  دارد  وجود  شبهه 
این  از  استفاده  از  باید  معتقدند  اساس  همین 
محصوالت خودداری کرد تا علمی را جهت عدم  
از  و  نماییم  کسب  تراریخته  محصوالت  زیان 

موافقین می توانند به این استدالل  طرفی دیگر  
نقد نمایند در پاسخ اول از این آیه، مفهوم مخالف  
به مردم هشدار می  زیرا  استخراج خواهند کرد 
دهد از آن چه که حرام هستند استفاده نکنید یا  
به صراحت آیه گام های شیطانی را دنبال نکنید  
در حالی که نه تنها در مورد محصوالت تراریخته 

جهت حرام یا حالل وجود ندارد بلکه در    حکمی
برائت، ضرر و زیان   به اصل  با توجه  پاسخ دوم، 
احتمالی این محصوالت را نفی می نمایند و اصل  
می  محصوالت  این  بودن  سالم  و  پاکیزه  بر  را 
گذارند و در جمع بندی نهایی دو نظریه فوق، به 
حیات   حق  با  محصوالت  این  تام  ارتباط  دلیل 

ستفاده از این محصوالت مجاز باشد اما  انسان ها ا
با توجه به مکتب اعتدال از  به صورت تضمینی 

 تمام جهات شرایط احتیاطی رعایت شود.)ج.ر(
 
 

 دیدگاه موافقین و ادله آنان:  -3
افزایش  دلیل  به  آینده  در  معتقدند  موافقین 
جمعیت جهان با کمبود غذا مواجه خواهد بود و 

تراریخته   در محصوالت  غذا  بحران  حل  قابلیت 
آینده راخواهد داشت و به جهت این که مضرات 
معتقدند   است  نرسیده  اثبات  به  محصوالت  این 
این محصوالت دارای ضرر نیست و در استفاده از 

 آن هیچ مشکلی وجود ندارد. 
 

 سوره نساء(: 141نفی سبیل)آیه  -3-1
الْمُ عَلَى  لِلْکَافِرِینَ  اللَّهُ  یَجْعَلَ  ؤْمِنِینَ  وَلَنْ 

 (141)نساء، سَبِیلًا
خدا هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان 

 راه تسلط باز نمی گذارد.
موافقین با استناد به این آیه معتقدند که خداوند  
از هرگونه سلطه از سوی کفار بر اهل ایمان نفی  
و  اقلیمی  به وضعیت خاص  توجه  با  و  می کند 

آینده ایجاد چالش های زراعی که ممکن است در  
افزایش جمعیت  به  با توجه  شود و در کنار آن 
بر  کرد  نخواهد  پیدا  افزایش  ها  زمین  مساحت 
مردم   غذای  تامین  جهت  مسلما  اساس  همین 
افزایش تولید ضرورت دارد و محصوالت تراریخته 
افزایش  باعث  دارد  که  هایی  کاربرد  به  توجه  با 
  تولید می شود و همین امر مانع تسلط کفار بر 

در  نیز  مخالفین  ایمان خواهد شد مطمئنا  اهل 
پاسخ بیان می کنند محصوالتی که خود ممکن 
است دارای ضرر باشد می تواند عامل تسلط کفار  
بندی  باشد در هر حال در جمع  ایمان  اهل  بر 
نهایی استفاده از محصوالت تراریخته مجاز باشد  

 اما شرایط سخت احتیاطی در آن رعایت شود. 
 

 سوره جاثیه( 13یر)آیه تسخ -3-2
وَسَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا  

ذَ فِی    لِقَوْمٍ   لَآیَاتٍ  لِکَ ٰ  مِنْهُإِنَّ 
 (13)جاثیه،رُونَیَتَفَکَّ
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آن جه در آسمان و زمین است همه را از سوی 
های  نشانه  این  در  ساخته  شما  مسخر  خودش 

 اندیشه می کنند.  مهمی است برای کسانی که
هرچیزی در آسمان و زمین است در تسخیر بشر 
است و تغییراتی که در اثر محصوالت تراریخته  
می   تایید  مذکور  شریفه  آیه  با  کنند  می  ایجاد 
ایجاد می کند   بنابراین؛ تغییراتی که بشر  شود. 
تغییرات  اینکه  بر  مشروط  نیست  ایراد  دارای 

به عبارتی   سبب بروز مشکالت برای مردم نباشد
با اعمال حق خودشان نمی توانند موجبات بروز 

  40ضرر را برای مردم فراهم نمایند و طبق اصل  
اعمال حق  تواند  نمی  اساسی هیچ کسی  قانون 
خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد از جهتی  
محصوالت تراریخته با افزایش تولید، دغدغه های 

غذا   کمبود  بحران  رفع  جهت  را  می  مردم  حل 
نماید اما به جهت احتمال بروز ضرر ناشی از این 
محصوالت، اگرچه ضرر مذکور با برائت نفی می  
ممنوع   نباید  محصوالت  این  از  استفاده  و  شود 
این   از  احتیاطی  شرایط  اعمال  با  اما  باشد 
ایجاد  صورت  در  که  شود  استفاده  محصوالت 
اضطرار جهت تامین غذای کافی بتوان استفاده  

این تا    از  همچنین  داد  گسترش  را  محصوالت 
زمانی که شرایط اضطراری وجود ندارد استفاده  
از این محصوالت به گونه ای باشد تا در صورت  
اثبات زیان بار بودن این محصوالت از بروز ضرر  

 فاحش در آینده خودداری نمود. 
 

 سوره بقره(: 30خالفت)آیه  -3-3
الْأَرْضِ  فِی  جَاعِلٌ  إِنِّی  لِلْمَلَائِکَۀِ  رَبُّکَ  قَالَ  وَإِذْ 

فِیهَا    ٰ  خَلِیفَۀً   یُفْسِدُ  مَنْ  فِیهَا  أَتَجْعَلُ  قَالُوا 
وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَکَ 

   (30)بقره، مَا لَا تَعْلَمُونَ  أَعْلَمُ  إِنِّی قَالَ ٰ  

یا به  را و  فرشتگان  پروردگارت  که  وقتی  آر  د 
خواهم  ای  خلیفه  زمین  در  من  که  فرمود 
خواهی  زمین  در  کسانی  آیا  گفتند؛  گماشت، 

گماشت که در آن فساد کنند و خونها بریزند و 
حال آن که ما خود تو را تسبیح و تقدیس می 
کنیم؟ خدا فرمود: من چیزی از اسرار خلقت بشر 

 . می دانم که شما نمی دانید
موافقین از این آیه می توانند استدالل نمایند که  
توانایی هایی که   قابلیت و  به  با توجه  انسان ها 
دارد می تواند جانشین خداوند در زمین باشد تا  
با بهره گیری از استعداد بالقوه ا ی که خداوند  
حل  موجبات  است  داده  قرار  وی  فطرت  در 

اسا بر همین  نماید  فراهم  را  مردم  س  مشکالت 
های   شرایط  علمی  پیشرفت  با  توانست  انسان 
مناسبی را جهت زندگی همه ی بشر فراهم نماید 
از  حاصل  تغییرات  معتقدند  موافقین  نتیجه  در 
محصوالت تراریخته دارای نقص نمی باشد بلکه  
البته   داشت  خواهد  را  تغییرات  ایجاد  حق  بشر 
زیرا  است  نقد  دارای  نظریه  این  مطلق  پذیرش 

تغی با  همانطور  انسان  توسط  جهان  در  یرات 
بلکه  نیست  نقص  دارای  آیه  این  از  استدالل 
اگرچه   باشد  الهی  باید  نیز  حاصله  تغییرات 
تغییرات حاصل از محصوالت تراریخته از جهت 
محصوالت  همین  اما  است  الهی  تولید  افزایش 
ممکن است مضر باشد اگرچه چنین مضراتی با  

مناسب برای برائت نفی می شود اما ایجاد زندگی  
اقتضاء   ها  آن  معنوی  حقوق  تامین  و  ها  انسان 
دارد به خطرات ناشی از این محصوالت بی اعتنا  
باشد   از این محصوالت مجاز  نبود بلکه استفاده 

 اما شرایط احتیاطی قطعی رعایت شود. 
 

سوره    61قدرت آباد گری انسان )آیه  -3-4
 هود(:  

 ( 61)هود،  عْمَرَکُمْ فِیهَاهُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَ
او خدایی است که شما را از زمین آفرید و برای 

 آباد ساختن آن برگماشت. 
در مقابل مخالفین؛ موافقین با استناد به آیه ی 
مذکور نیز؛ اعتقاد به جواز استفاده از محصوالت 
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تراریخته دارند، معتقدند انسان خلیفه ی خداوند  

ح مبنا  همین  بر  است  زمین  هرگونه در  ق 
خواهد   تسخیر  ی  حیطه  در  و  طولی  تغییرات 
مورد   در  نظریه  این  مطلق  پذیرش  اما  داشت 
محصوالت تراریخته دارای نقد می باشد الکن تا  
جایی که تغییرات با ضرر همراه نباشد بلکه برای 
توسعه باشد و مخالف با هدف خلقت اصلی پدیده  
انسان  چراکه  ندارد  وجود  اشکالی  نباشد؛  ها 

یفه ی خداوند در روی زمین است بلکه برای خل
انجام  را  الزم  اقدامات  تواند،  می  مشکالت  رفع 
بدهد و در بحث مربوط به محصوالت تراریخته  
از   پیشرفت  برای  تغییرات  است؛  ظاهر  چه  آن 
قبیل رفع مشکالت کمبود غذا؛ اشکال ندارد اما  
در مورد این محصوالت؛ احتمال ورود ضرر وجود 

در زمان شک و تردید با برائت ضرر    دارد اگرچه
حیات   حق  از  حمایت  جهت  اما  شود  می  نفی 
این   در  است  بیان شده  قبال  ها همانطور  انسان 
مورد مکلفیم به احتیاط توجه نماییم به عبارتی  
با  غذا  کمبود  بحران  رفع  جهت  که  زمانی  تا 
تراریخته اضطراری وجود   از محصوالت  استفاده 

این   از  استفاده  مکتب  ندارد  طبق  محصوالت 
و   مخالفین  دیدگاه  مالحظه  با  و  بینابینی 
پرداخت  این محصوالت  از  استفاده  به  موافقین؛ 
این که محدودیت های ویژه ای در  بر  مشروط 
تا  این محصوالت درنظر گرفته شود  از  استفاده 
بین جواز استفاده از محصوالت تراریخته جهت 

شرا رعایت  و  مردم  برای  کافی  غذای  یط تامین 
احتیاطی جهت تامین حق حیات انسان ها فرقی  

 نباشد. 
 

 گیری نتیجه 
و   موافق  مکتب  دو  دارای  تراریخته  محصوالت 
مخالف می باشد و هر مکتب برای اثبات سخن  
در   البته  تمسک جستند  متعددی  ادله  به  خود 
مورد مضرات این محصوالت ابهاماتی وجود دارد  

ب  می  تردید  و  شک  با  توام  نکته  همین  اشد؛  و 
سوره اسراء و آیات    70مخالفین با استناد به آیه  

سوره حجر به حق حیات انسان ها،    30الی    28
با وجود محترم بودن کرامت انسان ها و تسلیم 
غذای لذیذ و پاکیزه توجه دارند معتقدند با توجه 
به احتمال ورود ضرر؛ از این محصوالت استفاده 

این آیات  نشود اما برداشت مطلق و یک سویه از  
اگر   معتقدند  موافقین  چراکه  است؛  نقد  دارای 
کرامت و حق حیات انسان ها مورد حمایت می  
غذای   دادن  قرار  دراختیار  از  همچنین  و  باشد 
سالم و پاکیزه جمعا برداشت دیگری نیز از آیات 
محصوالت   زیرا؛  شود  می  استخراج  مذکور 
تراریخته ارتباط مستقیم با رفع بحران کمبود غذا  

ر آینده دارد بر همین اساس از این جهت نیز  د
انسان ها پرداخته می  به حمایت از حق حیات 
شود و با توجه به این که غذای کافی دراختیار 
حیات   حق  با  نیز  امر  این  دهد،  می  قرار  مردم 
ارتباط   پاکیزه  و  لذیذ  غذای  تسلیم  و  ها  انسان 

با استناد به آیه    119دارد و در ادامه مخالفین 
ه نساء به شیطانی بودن تغییرات حاصله از سور

نیز   خصوص  این  در  دارند  اعتقاد  تراریخته 
موافقین می توانند استدالل نمایند از یک طرف 
به دلیل افزایش تولید تغییرات حاصله الهی است  
و از طرف دیگر اگرچه تغییرات حاصله به دلیل  
احتمال ورود ضرر الهی نیست اما هنوز مضرات 

ثابت نشده است بر همین اساس ضرر    مشهود  آن
آن با برائت نفی می شود و در پایان موافقین با  

بقره مستندا اشاره    30هود و    61استناد به آیات  
به این امر دارند که انسان خلیفه خداوند در زمین 
است و تغییرات حاصل از تراریخته را موجه می  
که؛  متعددی  های  استدالل  تمام  با  اما  دانند 

مذکور مواف آیات  از  توانند  می  مخالفین  و  قین 
این  از  استفاده  است  ضروری  نمایند  ارائه 
محصوالت بر مبنای مکتب اعتدال باشد با احترام  
کامل به استدالل هایی که موافقین می توانند در  
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دفاع خود از نظریات مخالفین ارائه نمایند اما حق  
 حیات انسان ها اقتضاء دارد به احتیاط نیز توجه
شود. لذا با استناد به اصل  اباحه  و صحت و با  
سوی  از  ارائه  قابل  های  دیدگاه  عرفی  جمع  
موافقین و مخالفین و با برداشت از اطالق آیات  

ی بایسته است استفاده از این محصوالت به  قرآن
این  از  استفاده  جواز  شرایط  که  باشد  ای  گونه 
احتیاطی   شرایط  رعایت  به  نسبت  محصوالت 

 نداشته باشد. ترجیح 

 
 منابع: 

 کریم  قرآن -1
   10(: »جبران خسارات در بیوتکنولوژی«، حقوق راه وکالت، شماره 1392امانی، علی رضا)  -1
اسالم«،  (: »دستکاری ژنتیکی و ممنوعیت ضرر در  1396اسمعیلی پرزان، مریم، رجائی پور، مصطفی، رزمی، سید محسن)  -2

 23اخالق زیستی، شماره 
(: »بررسی محصوالت تراریخته از دیدگاه 1395پورداود، مهدی، بحری شعبانی پور، امیرهوشنگ، محمدی زاده فلورا، )  -3

دینی و سیاسی«،همایش محصوالت تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار،  
 طبیعی رامین خوزستان دانشگاه کشاورزی و منابع

(: »حقوق بشر در حکومت شیعی پیشگام حقوق بشر بین الملل«، جستارهای سیاسی معاصر، 1394جعفری، علی اکبر )  -4
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره اول 

اخالق در علوم و فناوری، سال سوم،  (: »اخالق زیستی و تولید محصوالت تراریخته«، فصلنامه  1387رهنما، حسن )   -5
 2و1شماره های 

(: »حقوق بشر در حقوق خصوصی«، فصلنامه  1396شهبازی، حشمت اله، تقی زاده، ابراهیم، شهبازی نیا، مرتضی) -6
 پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره نوزدهم  

تراریخته و چالش های پیش رو از منظر  (: »محصوالت غذایی  1393عباسی، محمود، رزمخواه، نجمه، حیدری، بهار )   -7
 اخالق زیستی و حق بر غذا«، فصلنامه اخالق زیستی، سال چهارم، شماره دوازدهم

(: »مبانی فقهی مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته«،  1396علیدوست، ابوالقاسم، حسینی کمال آبادی، سید مرتضی)   -8
 14فصلنامه تخصصی دین و قانون، شماره 

(: »برچسب گذاری موادغذایی یا تراریخته 1390اده، مهرانگیز، ربیعی، مریم، آل بویه، محمود، رستگار، حسین)مهدی ز  -9
 و حقوق مصرف کنندگان«، فصل نامه حقوق پزشکی 

کاربرد محصوالت   -10 و  تولید  ابعاد حقوقی  بررسی  نوربخش،  الهی،  کرم  ارزانیان  عماد،  ابراهیمی،  مال  مرتضی،  واحدی، 
 با تاکید بر قانون ایمنی زیستی، پروتکل کارتاهنا، پروتکل ناگویا تراریخته 

(: »بررسی تمایل کارشناسان جهاد کشاورزی خوزستان 1395یزدان پناه، مسعود، فروزانی، معصومه، بختیاری، زیبا)  -11
 1، شماره 12نسبت به محصوالت کشاورزی تراریخته«، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 
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 کریم  قرآن یت و جایگاه طعام از منظر اهم

 
 2رضا فرهمند فر  و 1مریم رضازاده

 

نویسنده مسئول: ( ی، ایرانسار یعیو منابع طب  یدانشگاه علوم کشاورزعلوم و صنایع غذایی ،  گروهی، کارشناس -1
maryam631863@gmail.com ) 

 کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایراندانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم -2
 

 چکیده  
تغذیه یکی از مقوالتی است که دربسیاری از مکاتب طبی، سرفصلی خاص برای آن باز شده است.ارتباط بین 

به   قرآنغذا با روح، ازمسائلی است که درجهان بینی توحیدی و عمدتا درمکتب اسالم به آن اشاره شده است.
وش انفاق توجه دارد.چنان که به این مسئله به عنوان یکی از روش های کسب تقوا مسئله اطعام به عنوان یک ر

و نیز رهایی از آتش دوزخ و همچنین به عنوان مجازات و تنبیه در دنیا توجه داشته است. تاثیرات فرامادی یک 
 از جمله مقوالتی  امر مادی همچون غذا و ابعاد اثرگذاری آن از جمله در اخالق، رفتار، سعادت و سلوک الی اهلل

سوره مبارکه عبس قابل برداشت است.لذا براساس این آیه   24است که به استناد عمده تفاسیر موجود از آیه  
شریفه، اگر آدمی به تغذیه و تندرستی خود عنایت ویژه داشته باشد، بهتر می تواند عبادت خدا و خدمت به 

عبادت. تغذیه سالم جسم، مقدمه ای است بر یک امر  خلق کند. غذای جسم، طعام است و غذای روح، علم و
مهم تر که عبارت است از تهذیب و تربیت روح و یکی از لوازم سالمت روح، توجه بر سالمت جسم از طریق  

 حصول غذای حالل است . 
 

 کریم،اطعام ،حالل، اسالم قرآنواژگان کلیدی: تغذیه، 
 

 مقدمه 
از  اطعام   یکی  دادن  غذا  و  طعام  معنای  به 

است.   اسالم  شریعت  دینی  به    قرآندستورهای 
توجه  انفاق  روش  یک  عنوان  به  اطعام  مسئله 

چنانکه به این مسئله به عنوان یک روش   دارد؛
کسب تقوا و رهایی از اتش دوزخ و همچنین به  
عنوان مجازات و تنبیه دردنیا مینگرد به سخنی  

وان مجازاتی درنظر گرفته  دیگر گاه اطعام به عن
که   است  شده  مرتکب  شخصی  که  است  شده 
ظهار کرده و همسران خویش را همانند مادران 

اند.  دانسته  خویش  خواهران  همچنین    قرآن و 
مردم را تشویق به اطعام مساکین می کند و حتی  
کسانی راکه دیگران را به این کار نیکو تشویق و  

  3تا1ن آیه  ) ماعو ترغیب میکنند ستایش میکند 
( از   53تا   52و حاقه آیه    81تا   61و فجر آیه  

طرفی این مسئله ان چنان حائز اهمیت است که  

اطعام  به  دیگران  تشویق  در  انگاری  سهل 
نیازمندان و مساکین را از علل غل و زنجیر شدن 
در  زیادی  روایات  و  آیات  شمارد.  می  دوزخ  در 
غذای  با  رابطه  در  که  دارد  وجود  اسالم   دین 
پاکیزه و اثرات آنها روی خلق و خوی انسان است،  
دراین میان برخی غذا ها وجود دارد که تاثیرات  
مستقیم بر روی خلق وخوی انسان دارد که در  
مانند   شود،  رعایت  اعتدال  نیز حد  آنها  خوردن 
گوشت که موجب خوش اخالقی، اعتماد به نفس  
آن  خوردن  در  روی  زیاده  اما  شده  شجاعت  و 

لب را به همراه دارد. در روایات، پاداش  قساوت ق
دفع و رفع بالها    [1]دنیوی اطعام زیاد شدن روزی  

ها   بیماری  محبت    ]2]و  شده   ]3]ایجاد  دانسته 
ازنظر  تغذیه  که  بایددانست  چنین  هم  است. 
سالمت نیز حائز اهمیت است لذا یکی از راهکار  
هدفمند  تغذیه،  سالمت  درمدیریت  مهم  های 
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م زندگی  معنوی کردن  واعتقادات  تفکر  با  ادی 

است. اگر انسانها با الهام گیری از دستورات حیات 
به کنترل و مدیریت غذایی بپردازند    قرآنبخش  

ارتزاق   ، تغذیه  در  اعتدال  های  جنبه  به  از   1و 
افراط  و  طیبات  خوردن  و  حالل  های  روزی 
نکردن درآن و پرهیز از خوردنی های حرام و غیر  

ها توصیه  و  توجه  مجاز  دست  این  از  دیگر  ی 
نمایند و هدف از زیستن سالم و مطلوب در این 
دنیا را بشناسند و این اعتقاد را داشته  باشند که  
اختیار   در  خداوند  واراده  خواست  به  چیز  همه 
انسانها قرار گرفته و انسانها موظفند به عنوان یک 
امانت خوب و مقبول از آنها بهره مند شوند، به  

 .]4]  ه زندگی سالمی خواهند رسید طور یقین ب
 طعام در روایات   

از واژه ی طعام، به مفهوم گندم    قرآننه تنها در  
و خشکبار نمیتوان رسید، بلکه در روایات نیز از 

 آن، چنین مفهومی استفاده نمیشود.
 امام صادق )ع( فرمود: -1

)الوضوء قبل الطعام و بعد یُنفی الفقر و یزید فی 
 الرّزق( 

پیش و پس از غذا، فقر را از بین   شستن دست،
 می برد و روزی را زیاد می کند. 

 رسول خدا )ص( فرمود: -2

 االخره اللّحم ثم االرز(  الطّعام الدنیا و )سیّد
سرور خوراکی های دنیا و آخرت، گوشت، سپس  

 برنج است. 
ی  قرآنبنابراین، با توجه به مصداق ها و نمونه های  

هیچ دلیلی بر اینکه طعام به و روایی یاد شده،  
معنای گندم و خشکبار و مانند آن باشد، حتی  
برابر   آید.  نمی  بدست  حجاز،  اهل  اصطالح  در 

 و بیشتر مفسران و علمای لغت، طعام در آیه )
( گوشت حیوان  طعام الّذین اوتوا الکتاب حلّ لکم

کتاب کشتار   اهل  که  است  گوشتی  های حالل 

 
 کسب روزی   1

 .]5]میکنند نه چیز دیگر 
 ی قرآنغذا های 

کریم به برخی از مواد غذایی سوگند یاد   قرآندر  
(. نام برخی   1تین/ التّینِ و زیتون )  شده است. و

است؛   غذایی  مواد  با  ارتباط  در  نیز  ها  سوره  از 
ماعده.  و  انعام  ماعون،  تین،  نحل،  بقره،    مانند: 

کریم به مناسبت های مختلف به نام برخی    قرآن
،  1تین/ یکند، نظیر زیتون )خوراکی ها اشاره م

 سیر،  عدس، (، خیار، 1تین/ (، انجیر ) 144انعام/

(،   19، مومنون/67نحل/ (، انگور ) 16بقره/ پیاز )
(، کدو )   141و   99(، انار) انعام/ 36یوسف/ نان ) 

(، سبزیها  29(، موز ) واقعه/ 144و  146صافات/
  (.  68(، گوشت ) هود/ 28) عبس/
 به بعتی خوراکی ها  قرآن سفارش 

  کویاز خرما و انگور به عنوان رزق ن  میکر   قرآندر  
غذاها است.  شده  برده  و   یینام  خرما  مثل 

رساند و با  میبه بدن    ی کشمش، قند خون را فور
ها  ن یتأم را   ی گلوکز سلول  انسان  عواطف  مغز، 

گونه، انسان بدون تحمل   نیکند. بد یم کی تحر
الزم دست   ی معده، به انرژ  از غذا در  ادیحجم ز

همچن ی  یم در    نی ابد.  از   یوقت  قرآنخداوند 
برد، آن را منحصر به    یخام نام م   ی ها  یخوردن

است که    نیداند و شگفت ا  یم  وانیانسان و ح
 ی آورد و او را برا  یم   وانیاز ح  ش ی را پ  ی نام آدم

 . ]6]ر میداند  و سزاوارت  وانیمقدم بر ح  ی خوار  خام

 
 

 رابطه تغذیه و اخالق  
رابطه نزدیک میان تغذیه و روحیات و اخالقیات 
وجود دارد، هرگز نمی گوییم غذا ها علت تامه 
اندازه   بله همین  است،  بد  یا  برای اخالق خوب 
میدانیم که طبق روایاتی که عرض میکنم یکی  
از عوامل زمینه ساز پاکی و اخالق، تغذیه است 
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از نظر حالل و حرام    هم از نظر نوع غذا ها و هم

 بودن آنها.  
دانشمندان امروز نیز معتقدند بسیاری از پدیده 
های اخالقی بخاطر هورمون هایی است که غده  
های بدن تراوش میکنند و تراوش غده ها رابطه 
اساس،   همین  بر  دارد؛  انسان  تغذیه  با  نزدیکی 
حاوی   حیوانی  هر  گوشت  که  معتقدند  بعضی 

و است،  حیوان  آن  و    صفات  ها  غده  طریق  از 
تغذیه   آن  از  که  کسانی  اخالق  در  آنها  تراوش 
میکنند اثر می گذارد. گوشت درندگان انسان را  
بی   صفت  خوك  گوشت  و  کند،  می  خو  درنده 
بندوباری جنسی را که از ویژگی های این حیوان  

 .]7]است به خورنده آن منتقل می سازد 
  در حدیثی از رسول خدا )ص( می خوانیم که به 

جعفر ) ابن ابی طالب ( )ع( فرمود:» یا جَعفَرُ کُلِ  
اَلسَّفَر جَلَ فَاِنَّهُ یٌقَوّی اَلقَلبَ وَ یُشَجِّعُ الجَبان ؛ ای  
جعفر » به « بخور قلب را تقویت میکند و ترسو  

 ]8]را شجاع می سازد!« 

از  و  انار  خوردن  رابطه  نیز  متعددی  دراحادیث 
ب و  شیطانی  های  وسوسه  رفتن  وجود میان  ه 

در   ازجمله  شود؛  می  دیده  قلب  نورانیت  آمدن 
حدیث معتبری از امام صادق )ع( آمده است که  
می فرمود:» مَن اَکَلَ رُمّانَۀ عَلی اَلرِّیقِ اَنارَت قَلبَهُ 
اَربَعینَ یَوما ؛ کسی که یک انار را ناشتا بخورد،  

 ]9]چهل روز قلبش را نورانی می کند .« 

روا  تفس  یمشروح  تیدر  امام    یاشیع  ریاز  از 
که چرا خداوند   نینقل شده درباره ا)ع(    صادق

م کرده  را حرام  فاَنه :دیفرما  یخون  الدم  واَما   «
یورث الکلب و قسوۀ القلب و قلۀ الراَفۀ و الرحمۀ  
ال یؤمن اَن یقتل ولده و والدیه...؛ اینکه خداوند 

خوردن خون را حرام کرده به خاطر آن است که 
فت و مهربانی  أ و سنگدلی و کمبود ر   سبب جنون

می شود تا آنجا که ممکن است فرزند یا پدر و 
 ]10]مادرش را به قتل برساند!« 

در بخش دیگری از این روایت می فرماید:» وَامّا 
اِن   : قالَ  وَ  فَسادِها  وَ  لِفِعلِها  حَرَّمَها  فَاِنُّهُ  اَلخَمرُ 

و یذهب  مُدمِن الخمر کعابد وثن، وَ یورثه ارتعاشا  
بنوره و یهدم مروته؛ اما شراب خداوند آن را به  
خاطر تاثیر و فسادش حرام کرده است و فرمود 
شخص دائم الخمر مانند بت پرست است بدنش  
لرزان می شود و نور ) معنویت ( او را از بین می  

 ]11]برد و شخصیت او را ویران می سازد!« 

 گیری نتیجه 
آنجا که اسالم د به  اس  ی فطر  ینیاز  و توجه  ت 

امر   نیبر ا ذااست، ل ات یغذا و خوردن آن از فطر
خوب خوردن و تن و    ی گشته است. غذا  دیکات

  ی داشتن تا مقدمه کمال انسانجسم را سالم نگه
بندگ  راه  تعال  یدر  از  شود،  است.    می خدا  اسالم 

بد بگذارد و آدم   ریکه در بدن انسان تأث  ییغذاها
ب شر  ماریرا  در  گشته    یاسالم   عتیکند،  حرام 

  عت یها از سفره طب همه انسان  نکهیا  ی است. برا
گ شکم  رندیبهره  به    یخال  یو  دستور  نباشد، 

و  انفاق  و  زکات  دادن  اصل  است.  داده  اطعام 
برا طبقات  نی ا  ی کفارات  تفاوت  که  در   یاست 

انسان و  شود  کم  مهمتر    یجامعه  نماند.  محروم 
طع  نکهیا مسئله  کنار  و  در  بهداشت  امر  بر  ام 

انسان   ی شده است، تا غذا  دیشستن دستها تأک
 و گوارا باشد.  بی از هر جهت ط

 
 
 
 



 

961 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 منابع 

،  1(، الکافی، محمد باقر کمره ای، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی، چ1379کلینی ، محمد بن یعقوب ، ) .1
دار  لبنان ،   –ق (، بحاراالنوار، محمودی ، محمد باقر، بیروت 1111، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، )284، ص6ج

 368، 362، ص71، جاحیاء التراث العربی

  التراث   احیاء  دار  لبنان،  –  روتیب  ، محمد باقر،  ی محمودبحاراالنوار،  ق (،  1111، )یباقر بن محمد تق  ، محمد  یمجلس .2
 386، 379، ص71ج،  العربی

 449، ص72همان، ج .3

،  22، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دورهقرآن(، تغذیه سالم از نگاه  1393دکتر غفاری، فرزانه، ) .4
 98ص

 3، ص31(، فقه، قم، فصلنامه، فقه و علوم وابسته، ج1372المی حوزه علمیه قم، ) دفتر تبلیغات اس .5

،  24، مجله طوبی، دورهآداب آن از نگاه اسالم  ی بر جسم و جان با توجه به برخ  هیتغذ  ریتأث(،  1388نعمتی، رزیتا، )آذر .6
 48ص

 4، چ)ع( طالبیبن اب یانتشارات امام عل، قم، قرآن(، اخالق در 1385مکارم شیرازی،  ناصر، ) .7

،  1(، الکافی، محمد باقر کمره ای ، تهران ، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ،چ1379کلینی ، محمد بن یعقوب ، ) .8
 357، ص6ج

،  1(، الکافی، محمد باقر کمره ای ، تهران ، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ، چ1379کلینی ، محمد بن یعقوب ، ) .9
 354، ص6ج

مؤسسۀ  ی ، قم ،  اسالم  قاتیبعثت، واحد تحق  ادی، بنقرآنال  ریتفس  یالبرهان ف ق(،  1415انی ، هاشم بن سلیمان ، )بحر .10
 222، ص2ج ،  1، چ البعثۀ، مرکز الطباعۀ و النشر

،  1ج،  1، چ  ۀیمکتبۀ العلمیۀ االسالمهاشم رسولی، تهران ،  (،  یاشی)للع  ریالتفس(،  1380عیاشی، محمد بن مسعود، ) .11
 291ص

 



 

962 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 ی بر تربیت جامعه دوستدار محیط زیستقرآننقش تعلیمات 

 
 محمدی مریم میر
 

 ( maryasmir55@gmail.comنویسنده مسئول:  ) و حدیث قرآنکارشناسی ارشد اللهیات؛ علوم 
 

 چکیده: 
 عتو   مهمترین  که است   آن  فرهنگی  و   تربیتی  فکری  رشد  به  رسیدن  جامعه  در  تربیت  و  تعلیم  اهداف  از  یکی

  تلقی   مهم   بسیار  خطیر  امر  این  در  آن  نقش   چراکه  برساند؛   تحقق  به  را  مسئله  این  تواند  می  معلم   یعنی  مدرسه
  شکوفایی  و  تعالی  در  تربیتی  های   ارزش  از  آگاهی   و  آموزان  دانش  بین  موثر  تنگاتنگ   روابط  وسبب   شود  می

 به  تربیت  و   تعلیم  نظام  فلسفه  به  پرداختن  ضمن  مقاله  این  در   .دارد  وجود  معلم  با   جامعه  در  جوانان  شخصیت
 آموزان در راستای جامعه دوستدار محیط زیست   دانش  بخشی   هویت  در   موثر  آموزشی  الگوی  بعنوان  معلم  نقش

 و   کمیت  بررسی  ؛   ای  کتابخانه  روش  با  که  است  پرداخت  بزرگان  دیدگاه  از   معقوله  این  بررسی  به  همچنین  و
 گسترش  بر معلمان  آموزش تاثیر  و گرفته صورت بررسی  به توجه  با  است گرفته انجام موضوع؛   با مرتبط مقاالت 
 است.  شده  مشخص خوبی به مداوم  و جدید روشهای از مندی  بهره و  تربیتی  نقش

 
 ی، دوستدار محیط زیست قرآن  علوم معلم،  نقش آموزش، تربیت، و تعلیم: واژگان کلیدی

 
 مقدمه:

مناسبات   و  گیاهان،حیوانات  هوا،  خاك،  آب، 
ی  دهنده  شکل  آنها  بین  متعادل  بیولوژیک 
ی  سرمایه  این  است.  طبیعی  زیست  محیط 
طبیعی موهبتی بزرگ است که خداوند متعال به  
با  تاریخ  ادوار  تمامی  در  تا  داشته  ارزانی  بشر 
و   ها  انسان  ی  همه  زمین  آبادانی  و  عمران 

بهره مند باشند؛ از این رو حق موجودات از آن  
بهره مندی از آنرا باید از مصادیق مهم حقوق بشر  

که   نمود،  خود   قرآنیاد  های  آموزه  در  کریم 
ضمن یادآوری این مطلب، بر مصونیت طبیعت و  
منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی از هر گونه 
تجاوز و تعدی تأکید ورزیده است و بر این اساس،  

ب تعدی  و  زمین  تجاوز  در  فساد  را  طبیعت  ه 
را  اخروی و مسئولیت دنیوی  دانسته که عذاب 

 .در پی خواهد داشت
 مفهوم محیط زیست 

مفهوم محیط زیست یا از علوم طبیعی نشأت می  
گیرد و یا از علوم معماری و شهرسازی؛ محیط  

زیست به مفهوم نخست آن مجموعه ای از پدیده 
طبیعت    های طبیعی و تعادل بین عناصر مؤثر در 

است که حیات بیولوژیکی گیاهان و جانوران را  
تضمین می نماید و محیط زیست به مفهوم دوم 
رابطه تعاملی است که بین تأسیسات و محیطی 
بنابراین  دارد.  وجود  شود  می  ایجاد  درآن  که 
)منابع   هوا  و  آب  خاك،  برای  زیست  محیط 
تعادل  و  گیاهان  و  حیوانات  انواع  و  طبیعی( 

ین آنها )طبیعت( شهر و مناظر آن، بیولوژیک ب
 به کار می رود.

 اکولوژیک تعادل
( دانشی است که به مطالعه  ecologuoاکولوژی )

ی انواع جانداران، گیاهان و حیوانات در محیط  
طبیعی آنها می پردازد و بنابراین مراد از تعادل  
در  که  است  مناسباتی  و  شرایط  اکولوژیک 

اهان، حیوانات طبیعت شکل می گیرد و حیات گی
و انسان ها را تضمین می نماید و امکان حداکثر  
دو   امروزه  آورد.  می  فراهم  را  آنها  مندی  بهره 
مفهوم اکولوژی و محیط زیست به نحوی به هم 
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تقریب یافته اند که اکولوژیست ها به مهمترین  
قشر مدافع محیط زیست تبدیل شده اند به گونه  

مهم خود های  رسالت  از  یکی  که  را حفظ   ای 
 تعادل مناسبات محیط زیست می دانند. 

 و  شود  تعریف  که  شکل  هر  به  تربیت،  و  تعلیم
 و ها ایجادویژگى مستلزم باشد،   چه هر آن هدف

 یک   عنوان  به   متربى  در  که   است  خصوصیاتى
 و  تعلیم  موضوع  بنابراین  گیرد،  مى  صورت  انسان
 .است انسان همان تربیت

  و   قوا  و  روان  و   روح  شناخت  تربیت،  ی   الزمه
 از  بعضى   ی   گفته  به   و  است،   انسان  استعدادهاى 

  در   که  صورتى  به   تربیت   و  تعلیم  نظران،  صاحب
  شناخت   مستلزم  باشد،  انسان  موقع  و  مقام  خور

 و  نوعى   تطوّر  مراحل  در  او  موقع  و   مقام  و  انسان
 .است فردی 

  تهذیب   قبیل  از  اخالق  کتب   آغاز  در  رو،  این  از
  معراج   و  السعادات  جامع  ناصری،  اخالق  االخالق،
 و   نفس  تجرّد  یا  نفس  معرفت  موضوع  السعادۀ

 .است  گردیده مطرح  نفسانى قوای 

 تجرد  و  نفس   اثبات  مورد  در  گسترده  بحث  البته
  گیرد،   مى  صورت  فلسفه  یا  نظری   حکمت  در  آن
 مورد   اصول  و  مبادی   عنوان  به  اخالق  علم  در  و

 .شود مى واقع پذیرش

  روان  و  روح  تربیت،  و  تعلیم  محور  طورکلى  به
  در   آن  وکار  ساز  و  جسم   که  چنان  است؛   آدمیان
 . است پزشکان کار ی  حیطه
  که   بس  همین  تربیت  و  تعلیم  اهمیت  درباره
 قواى   رسیدن  فعلیت   به  و  استعدادها  شدن  شکوفا
 آن   گرو  در  او  وجود  گوهر  تحقق  و  آدمى
  کمال  الزم  شرط  صحیح،  تربیت  و  تعلیم.است
  تربیت   الهى  مربیان  نظر  زیر  آدمى  اگر.  است  آدمى
 فراتر  فرشتگان   از  وگاه   گردد،  مى  خو  فرشته   شود
 حیوانات  ی   مرتبه  به   رفته،  قهقرا  به  وگرنه  رود  مى

 فردی   صحیح   رشد.کرد  خواهد  تنزل  آن  از  فروتر  و
  منوط   آدمى،  استعدادهای  پرورش  و  اجتماعى  و

  اهمیت   به  نظر. است   صحیح  تربیت  و  تعلیم  به
  و  تعلیم  اخالق،  علم  بزرگان  تربیت،   و  تعلیم
  ها   دانش  برترین  و  «صناعات  اشرف »  را  تربیت
  به   صحیح  تربیت  و  تعلیم  ی   ثمره.اند  دانسته
 هم   را  جامعه  بلکه   شود،  نمى  منحصر  فرد  اصالح

 روحى  ساختار  به  دقیق  نگرش  با.کند   می  متحول
  تربیت   و  تعلیم  اهمیت  و  ضرورت  انسان،  روانى  و

  آدمى   نفس  در  چند  هر  زیرا  نماید؛  مى  رخ  صحیح
 قرآن تعبیر به و  دارد وجود شر و خیر به گرایش
  اما  است،  گردیده  الهام  او  به  تقوا  و  فجور  کریم،

  و  سعادت و شر خیرو به فطری  آگاهى یا گرایش
  در   سعادت  و  کمال  زیرا  کند؛  نمى  کفایت  کمال،

  مى  دست   به   تربیت  و  وتعلیم  حرکت  و  تالش  پرتو
  تکامل،   و  رشد  با  پرورش،  و  آموزش  یا  تربیت.آید

  تکامل،باعث   و  رشد   یعنى  دارد؛  تنگاتنگى  رابطه
  آن  پرورش  و  آموزش  شود  مى  استعدادها  ظهور

  چنان   .دهد  مى  جهت  و  بخشد  مى  تحقق  را  ها
  آموزش،   معنى  به   تعلیم  ی   کلمه  دانیم  مى   که

 ودر  است  پرورش  معنى  به   تربیت  ی   وکلمه
 و  تعلیم»  ،«پرورش  و  آموزش»  جاى   به   گذشته 
 .رفت مى کار  به «تربیت

  و   مفهوم  یک  واژه   دو  این  آیا  که   این  مورد  در
 برعمل  کدام  هر  که  آن  یا  رسانند  مى  را  معنى

  هستند،  جدا  یکدیگر،  از  و  شوند  مى   اطالق  خاصى
 این  مردم  ی   نظرعامه  در  معموال .  است  اختالف

 عمل   بر  یک  هر  و  هستند  جدا  هم  از  واژه  دو
 :شوند مى اطالق خاصى

  مهارت   و  ها  موضوع  دادن  یاد  به  آموزش  یا  تعلیم
  گفته   دانشجویان  و  آموزان  دانش  به  خاص  هاى 
  شیمى،   فیزیک،  ریاضى،  آموزش  مانند  شود،  مى

  دینى  های   آموزش  به  پرورش،  یا   تربیت   و   عربى،
 و   آموزان  دانش  بارآوردن  انسان  و  اخالقى  و

 این   بر  اعتقاد  شناسى  روان   در  ولى  دانشجویان؛
  کل   به  زند  مى  سر  انسان  از  که  عملى  هر  که  است

 جدایى  و  تفکیک  گونه  هر  و  است  مربوط  وجودش
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 است  تصوری   یا  ذهنى  امر  یک  انسان،  رفتار  در
 .ندارد همخوانى انسان واقعى وجود با که

  نمى   را  انسان  حرکات  و  رفتار  و  اعمال  از   یک  هیچ
  نداشته   ارتباط  او  وجود  کل  با  که  یافت  توان
 انسان،   وجود  کل  همیشه  نیز  کریم  قرآن  در.باشد 

  صورت   به  را  او  وخداوند  است   گرفته  قرار  مخاطب
  چه   اگر  است،  داده   قرار  مسؤول واحد،  یا  کل  یک

  از  گوناگون  کلمات  وحدت،  ازاین  تعبیر  براى 
  برده   کار  به ...  و  قلب  نفس،  انسان،  آدم،  بنى:  قبیل 
 .است

  تعالیم  و  وحى  اسالمى،  تربیت  ی   سرچشمه
 وهدایت   تربیت   کتاب  کریم،  قرآن.  است   آسمانى

  به   کتابى  هیچ  که  نیست  تردیدى   این  در  و  است
  اسالمى،   تربیت   و  رسد  نمى   کریم  قرآن  ی   پایه

 .است الهى تربیتى

 ی  تزکیه  و  تربیت  که  کند  مى  تأکید  کریم  قرآن
  جنبه (  سلم  و  آله  و  علیه   اهلل  صلی)  اسالم  پیامبر

 :دارد وحیانه منشأ و الهى ی 

  یتلوا   منهم   رسوال   االمیین  فی  بعث  الذی   هو
 الحکمۀ  و  الکتاب  یعلمهم  و  یزکیهم  و  آیاته  علیهم

 2 /جمعه. مبین ضالل  لفی قبل من کانوا ان و

  بر آنان خود از رسولى  امیین، میان در که اوست
  وانان   کند  مى  تالوت  آنان  بر  را  آیاتش  که  انگیخت

 آموزد؛  مى  حکمت  و  کتاب  و  نماید  مى  تزکیه  را
 .آشکاربودند گمراهى در آن، از پیش چند هر

(  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی)  اسالم  گرامى   رسول
  طور   به  است،  آنان  افضل  و  پیامبران  خاتم  که

 تحت  نیز  خود  و  بود  مرتبط  وحى  منبع  با  مستقیم
 دیگر  عبارت  به.  داشت  قرار  الهى  ویژه  تربیت
  بزرگ   مربى   این  که  آن  از  سبحان،پیش  خدای 

 کودکى  دوران  از   را  او  کند،  مبعوث  را  بشریت
 و   داده  قرار  خود  تربیتى  خاص  پوشش  تحت
  بود  ساخته  همراه  او  با  را  خود  فرشته  ترین  بزرگ

  محاسن   و  مکارم  درمسیر  سلوك  به  را  وی   تا
 .شود رهنمون اخالقى

 حفظ محیط زیست مسؤولیت انسان در 

و  انسان مخلوقات  اشرف  عنوان  به 
روی  خداوند جانشین از  زمین بر  دارد  حق   ،

نعمتهای الهی استفاده کند؛ اما این استفاده نباید  
بهره آ باشد که حق دیگران در  از نچنان  برداری 

عبارت  نعمت این به  گیرد.  قرار  خطر  در  الهی 
همان انسان  و دیگر،  استفاده  حق  که  گونه 

دارد، بهره  را  سالم  زیست  محیط  از  مندی 
فاده کردن از آن را نیز بر  مسؤولیت درست است

دارد  .عهده 

در  زیست،  محیط  فعلی  وضعیت  به  نگاهی  با 
برداری از طبیعت و  یابیم که انسانها در بهره می 

و   حفظ  در  خود  مسؤولیت  به  زیست  محیط 
نکرده به درستی عمل  از آن  اند. شاهد  حراست 

عظیمی است که محیط زیست   بحران این سخن،
دچار آن شده است. تخریب و نابودی روز افزون  

های نادر گیاهی و  ، نابودی گونه مراتع جنگلها و
آلودگی استفاده  هوا و خاك ،آب جانوری،   ،

هسته از ورودشیمیایی و ای سالحهای  مواد  ، 
 :های دیگر مانندو آالینده  نفتی

صنعتی  کارخانه  فاضالب مجتمعهای  و  ها 
دیدندریاها و هارودخانه به آسیب  الیه   ، 

اسیدی  ،ازن روز بارانهای  مصرف   ،
فسیلی افزون بی سوختهای  استفاده  رویه  ، 

نباتی دفع سموم از ده آفات  عامل و  ها 
ها فقط بر تلخ کننده دیگر که نام بردن از آنآلوده

می ک انسان  ناراحتی  و  این امی  گویای  افزاید 
خود با   داد و ستد واقعیت مهم است که بشر در

محیط زیست، راه خطرناك و مهلکی را در پیش 
ب  افتادن  گرفته که نتیجه آن چیزی جز  ه خطر 

انسان و دیگر موجودات نخواهد  حیات سالمت و
 .بود

اندکی تأمل و تفکر در آمارهایی که همه روزه در 
شود، کافی  مورد وضعیت محیط زیست بیان می 
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پرتگا لب  بر  را  انسان خود  تا  هی احساس است 

 .کند که ساخته و پرداخته خود اوست
تالشهای انجام گرفته برای کم شدن الودگی 

 محیط زیست

در مقابله با این خطر بزرگ که موجودیت انسان 
به رو کرده است، رو  تهدید و دیگر جانداران را با

تالشهای فراوانی در سطح جهان صورت گرفته تا 
این پیشرفت  و  شدت  شود.   بحران از  کاسته 

ده مانند کنفرانس  هابرگزاری  جهانی   بزرگ 

استکهلم» زیست کنفرانس  محیط  درباره   ،
قطعنامه   موجب  به  کنفرانس  )این  انسانی«، 

مجمع عمومی، از پنجم تا   2398 (III××) شماره
ژوئن   »استکهلم« 1972شانزدهم  شهر  در   ،

کنفر سوئد پایتخت این  شد.  انس،  برگزار 
بین  کنفرانس  محیط  بزرگترین  مورد  در  المللی 

زیست بود که تا این تاریخ تشکیل شده بود و در 
کشور    113نفر به نمایندگی از    6000آن، بیش از  

از  نمایندگانی  تعداد  همین  به  نزدیک  و 
 400ناظر اعزامی از    700المللی و  سازمانهای بین 

و   دولتی  غیر  شرکت    1500سازمان  خبرنگار 
چند داش کنفرانس  این  در  به   سند  تند.  مهم 

اعالمیه   »توان بهتصویب رسید، که از جمله می 
 در «کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست

و یک  حفاظت از محیط زیست هدف اصل با  26
بر  مشتمل  عمل«  »برنامه  یا  دستورالعمل 

برای  توصیه 109 هماهنگ  تمهیدات  مورد  در   ،
  .مقابله با مشکالت زیست محیطی اشاره کرد

 
ریو توسعه کنفرانس  و  زیست  محیط  درباره   ،

استکهلم، کنفرانس  از  پس  سال  سازمان   بیست 
نارسایی  ملل رفع  راستای  کمبودهای در  و  ها 

موجود، و با توجه به شرایط جدید، کنفرانسی را  
تحت عنوان کنفرانس ملل متحد درباره محیط  

،  1992زیست و توسعه، از سوم تا چهاردهم ژوئن  
شهر کرد.   یلبرز پایتخت ریودوژانیرو در  برگزار 

  228/44در این کنفرانس که به موجب قطعنامه  
شد،   تشکیل  عمومی    6دولت،    172مجمع 

بین  ملل،  سازمان  سازمان  به  وابسته  المللی 
شامل    000/10 کننده  شرکت  از    116نفر  نفر 

نفر از سازمانهای غیردولتی   1400سران دولتها،  
حدود   داشتند.  روزنامه  9000و  شرکت  نگار 

طرح شده در این کنفرانس عبارت بود  مسائل م
از محافظت  هوا،  اتمسفر از:  آلودگی  کنترل   ،

از تنوّع گونه  ها، دفع صحیح مواد زائد،  حفاظت 
ح انسانها،  زندگی، سالمت  کیفیت  فاظت  بهبود 

و باالخره مسائل   جنگلها ، حفاظت ازاقیانوسها  از
رزه با آلودگی محیط زیست. اسناد  مالی جهت مبا

از:   بودند  عبارت  کنفرانس  این  در  تصویب شده 
محیط   درباره  متحد  ملل  کنفرانس  »اعالمیه 
مورد  در  اصول  »اعالمیه  توسعه«،  و  زیست 

«. در ضمن  21جنگلها«، »طرح اقدام برای قرن  
با   دیگر  مهم  سند  دو  کنفرانس  این  حاشیه  در 

گونه  تنوّع  »کنوانسیون  و عناوین  زیستی«  های 
به  هم  هوایی«  و  آب  تغییرات  »کنوانسیون 

 .تصویب رسید 

س  پ  ژوهانسبورگ  و به تازگی، برگزاری اجالس 
گذشت   از  10از  ریو سال  کنفرانس  کنفرانس   ،

عنوان با  زیست محیطی  کنفرانس سران   بزرگ 
، از بیست و ششم آگوست تا چهارم  توسعه پایدار

پایتخت    2002سپتامبر   ژوهانسبورگ،  در 
بررسی و ارزیابی اجرای  آفریقای جنوبی با هدف  

، که در کنفرانس ریو به تصویب 21دستور کار  
کنفرانس   این  در  شد.  برگزار  بود،  رسیده 

زیست،  فقر با مبارزه های راه محیط  تخریب   ،
رویه جمعیت و مباحث زیست  مقابله با رشد بی 

قرار گرفت.   بررسی  و  محیطی دیگر مورد بحث 
کردن   اجرایی  جهت  سندی  نیز  پایان  در 

رسید تصویب  به  متخذه،   .WWW .تصمیمات 

Johannesburg summit. org  از بخشی   ،
مقابله با بحران عظیمی است  اقدامات جهانی در  
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محیط  تخریب  و  آلودگی  واسطه  به  جهان  که 

 .زیست گرفتار آن است
بین  اسناد  تصویب  و  تهیه  این،  بر  المللی عالوه 

بحران زیست محیطی   فراوان در جهت مقابله با 
 ، از جمله »اعالمیه استکهلم، اعالمیه ریوجهان

از  مو» دیگری  بخش  طبیعت،  جهانی  نشور 
 .المللی در این باره استاقدامات بین 

یکی از اقدامات مهم در این باره، ایجاد رابطه بین  
حقّی   شناسایی  و  بشر  حقوق  و  زیست  محیط 
»حق  عنوان  با  زیست  محیط  به  نسبت  بشری، 

 .مندی از محیط زیست سالم« استبهره 

ی، اقتضا المللطبیعت رو به پیشرفت مسائل بین
زیست  می  محیط  از  حفاظت  که  کند 

توجه   انسان برای  مورد  آینده،  نسلهای  و  امروز 
که چگونه این امر جدّی همگان قرار گیرد؛ اما این

اسخ  یابد، سوالی است که باید به آن پتحقق می
شود  .داده 

متعددی  اقدامات  سوال  این  پاسخ  یافتن  برای 
صورت گرفته و نظریات گوناگونی نیز بیان شده  
زیست   محیط  از  بتواند  همچنان  بشر  تا  است، 

بهره  خود  که سالم  اموری  از  یکی  باشد.  مند 
تواند در حفظ محیط زیست  پیشنهاد شده و می 

و  زیست  محیط  بین  رابطه  ایجاد  باشد،  مؤثر 
از حقوق  حق قانونی  زیرا حمایت  است؛  بشر  وق 

ای جهت رسیدن به حفاظت  تواند وسیلهبشر می 
مثل حقوقی  باشد.  زیست  محیط  حق   از 

بری و...  ، برامشارکت سیاسی ،آزادی بیان ،حیات
بین  قانونی  ابزارهای  که  شامل  هستند  المللی 

طلبند. به  تر از محیط زیست را میحفاظت بیش 
حقوق از  برخی  جهت،  پیشنهاد همین  دانان 

اند که برای برخورد با مسائلی که از طریق  کرده
گریبان زیست  محیط  تدریجی  بشر  نابودی  گیر 

شود، حق جدیدی در چارچوب حقوق بشر، می 
ب »حق  مبنی  یا  زیست«  محیط  بر  »حق  ر 

مندی از محیط زیست شایسته، سالم و امن«  بهره 
  .شناسایی شود

زیستی   داشتن محیط  که،  این  این حق، ضمن 
همگان برای  را  سالم  و  کند،  می  تضمین امن 

به محیط  وظیفه خ را که  فعالیتهایی  از  ودداری 
زند، بر افراد، سازمانها، شرکتها  زیست صدمه می 

 .کندو دولتها تحمیل می 

جهانا دینی  عنوان  به  جامع سالم  و  نگر،  شمول 
نیازهای  پاسخگوی  که  است  مدعی 

کلیه   انسان متغیّر برای  و  است  عصری  هر  در 
روابط و شؤون او، دارای قوانین و مقرراتی است.  
البته این بدان معنا نیست که برای هر موضوع با  
عنوان خاص و متداول امروزی آن، حکم خاصی 
را مقرر داشته باشد؛ بلکه کلیات، اصول و قواعدی 

که   اسالم در دارد،  وجود 
 .را از آن به دست آورد موضوع هر حکم توانمی 

است.   زیست  محیط  موضوعات  همین  از  یکی 
محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصر 
حاضر، بحثی کامالً نو و تازه است که نه در اسالم 

دیگری سابقه نداشته است؛    و نه در هیچ مکتب
از  اما می  را  آن  نیاز  مورد  مقررات  و  قواعد  توان 

توان  کرد؛ به طوری که می  استخراج متون دینی 
  .کرد یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه

که  اموری  از  یکی  قطع،  طور  به 
آخرت و دنیا در  انسان کمال و سعادت ساززمینه 

داشت  که  است،  است؛  امن  و  سالم  محیطی  ن 
جسم و جان   تربیت انسان بتواند در پناه آن، به 

خویش بپردازد و اصواًل یکی از وظایف مهم بشر 
با زیستن در محیطی   که حفظ جان است، جز 

امکان سالم  و  بدین  امن  نیست.  پذیر 
جسم  شرط سبب،  سالم،  روحی  داشتن  اولیه 

سالم است و جسم سالم نیز فقط زمانی حاصل  
مند  شود که انسان از محیط زیست سالم بهره می 

 .باشد
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آن کهاز  جزئی  انسان جا  عنوان  به 

از خلقت عظیم جهان از بزرگی  مجموعه  با   ،
و محیط زیست   طبیعت مخلوقات دیگر، از جمله
ست که زندگی شایسته  در ارتباط است، بدیهی ا

ها خواهد  او، در گرو تنظیم مناسب روابط با آن
ارائه   اسالم. بود اساسی  راهکارهای  باره  این  در 

توان گفت در اسالم،  داده است؛به طوری که می 
ترین شیوه تعامل با  و صحیح   ترین دیدگاهجامع 

  .طبیعت و محیط زیست بیان شده است
 زیست  محیط معنوی بعد

محیط زیست به معنای اعم آن از چنان گستره  
ای برخوردار است که عالوه بر عناصر طبیعت و  
تعادل آن، مسأله کیفیت زندگی انسان را شامل  
می شود. انسان، با استفاده و قدرت مسخرسازی 

ا قدرت آفرینندگی خویش قادر است طبیعت و ب
با تلفیق عناصر طبیعت با عناصر کیفیت زندگی  
محیط   تفریح،  و  کار  زندگی،  محل  در  خویش 
برای خویش سامان بخشد که ضمن   را  زیستی 
بهره مندی از طبیعت، ابعاد فرهنگی، تاریخی و  
بُعد  ی  دهنده  شکل  که  آورد  پدید  را  معنوی 

سته است از آن انسانی محیط زیست بوده و شای
 به بُعد معنوی محیط زیست یاد شود.

 
حقوق   علم  از  ای  شاخه  زیست،  محیط  حقوق 
است که به مطالعه ی قواعد حقوقی موجود در 
می   انسانی  و  طبیعی  زیست  محیط  ی  زمینه 
تعادل   حفظ  آن  اهداف  از  یکی  که  پردازد، 
اکولوژیک طبیعت در رابطه با فعالیت های انسان 

قوق محیط زیست فعالیت های است. بنابراین ح
انسان ها را بر روی عناصر و محیط های طبیعی  
کیفیت   و  کرده  دهی  سازمان  و  کرده  تعریف 

 زندگی بهتر را تضمین می نماید. 
از  مجموعه  بر  مشتمل  زیست،  محیط  اخالق 
در   ارشادی  های  بایسته  و  اخالقی  های  گزاره 
زمینه ی محیط زیست طبیعی و انسانی است که  

از با    یکی  معنوی  ی  رابطه  ایجاد  آن  اهداف 
طبیعت و محیط زیست انسانی و بهبود ضمانت  
اجرایی قواعد شناسایی شده، در زمینه ی محیط  
 زیست طبیعی و انسانی در وجدان انسان هاست. 

 کریم  قرآن 
گزاره    قرآن بر  مشتمل  وحی  نهایی  سند  کریم 

به   نسبت  و دستوری  طبیعت  از  توصیفی  هایی 
با طبیعت است که از مجموع آنها   رابطه انسان 

نظر   مورد  حقوقی  و  اخالقی  قواعد  به  توان  می 
در زمینه ی محیط زیست طبیعی و انسانی    قرآن

دست یافت. بنابراین آنچه در این نوشتار ارائه می  
توصیفی   نگاه  محیط    قرآنگردد  و  طبیعت  به 

 زیست طبیعی و الگوی تعامل مطلوب با آن است.

کریم  قرآن نی ـ و از جملهبا نگاهی به متون دی
توان دریافت که محیط زیست و تالش برای  ـ می

مندی بشر از به حفظ و حمایت از آن، برای بهره
،  کمال محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به 

 .مورد اهتمام اسالم است
در متعددی  داللت   قرآن آیات  مسأله  این  بر 

ها دارند. این آیات چند دسته هستند که به آن
 .کنیممی اشاره 

می  بیان  آیات  از  دسته  خداوند این  که  کنند 
طبیعت و محیط زیست را برای انسان آفریده و 

و استفاده از آن را دارد و این   تصرف انسان حق
  .حق برای همه انسانها در همه زمانها وجود دارد

 
 :فرمایدمی  سوره بقره خداوند در

یعنی: و   هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی االرْضِ جَمِیعاً
ای( که همه آنچه در زمین  اوست آن )آفریننده 

 .است برای شما آفرید

 :فرمایددر آیه دیگر خداوند می 
  یها مَعایِشَ وَ لَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی االرْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِ

مند ساختیم  یعنی: شما را از امکانات زمین بهره
 .شما را در آن فراهم کردیم معیشت و وسائل

 :آمده است سوره الرحمن 10 آیه در
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   وَ االرْضَ وَضَعَها لالنامِ

 .یعنی: و )خداوند( زمین را برای همگان قرار داد

با نام بردن از  خداوند ،قرآن ای از آیاتدر دسته
آن آفرینش  بر  زیست،  محیط  برای عناصر  ها 

 .کندانسان تأکید می 
 :فرمایدخداوند می  سوره نحل در
 

دِفْ  فِیها  لَکُمْ  خَلَقَها  االنْعامَ  مِنْها  وَ  وَ  مَنافِعُ  وَ  ءٌ 
یعنی: چهارپایان را آفرید که برای شما از   تَأْکُلُونَ

گرما  آن دیگر  )جامهها  سودهای  و  گرم(  های 
 .خوریدها می آید و از آنفراهم می 

 :فرمایددر همین سوره خداوند همچنین می 
 هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً

یعنی: اوست )خدایی( که از آسمانها آب فرستاد  
می  آن  از  گیاه  که  و  درخت  بدان  و  آشامید 

دامهای خود را  ها(،  روید، که در آن )روییدهمی 
 .چرانیدمی 

 :فرمایندو در آیه بعد می
یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخِیلَ وَ االعْنابَ  

 وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ
و  کشتزارها  برایتان  آن  با  و  یعنی: 

گونه   انگور و خرما و زیتون درختهای  همه  و 
 .رویاندمحصول می 

 
 :فرمایدمی  خداوند نیز  سوره نمل در
 

وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ  
 بَهْجَۀٍ 

فرستاد، پس با آن   آب یعنی: برای شما از آسمان
 .انگیز رویانیدیمآب، بوستانهایی شادی 

 :فرمایندمی  سوره نحل خداوند در
 وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ

شما  یعنی مسخّر  را  ماه  و  خورشید  خداوند،   :
 .ساخت

 :فرمایدو در سوره دیگر چنین می 

 وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ
خداوند، تسخیر  روز و شب یعنی:  شما  برای  را 

 .کرد
 :کندو در جای دیگر اشاره می 

ماواتِ وَ ما أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّ
 فِی االرْضِ

یعنی: آیا ندیدید که خداوند آنچه در آسمانها و  
 .زمین است، مطیع شما کرد

در جای دیگر نیز، خداوند با مضامین مشابه قبل  
 :فرمایندمی 

 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی االرْضِ
یعنی: آیا ندیدی خداوند آنچه را در زمین است،   

 .مسخّر شما ساخت

حق   قرآندر   که  طور  همان  خداوند  کریم، 
برای بهره  را  طبیعت  و  زیست  محیط  از  برداری 

انسان قرار داده، مسؤولیت عمران و آبادانی زمین  
در است.  گذاشته  او  عهده  بر  هم  سوره   را 

 :آمده است هود
 هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ االرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها 

یعنی: خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادی   
 .آن را به شما واگذاشت

در این بیان، ضمن شناسایی عناصر کلیدی شکل  
دهنده ی محیط زیست طبیعی و انسانی، آیات 

به   قرآندو گستره با روش تفسیری  مربوط به هر  
به حدیث ارائه شده است و بر روابط   قرآنو    قرآن

عمیق بین انسان و مناسبات انسان ها با محیط  
مسئولیت   فرضیه  و  شده  تأکید  طبیعی  زیست 
اخالقی، مدنی و کیفری متجاوز به حقوق محیط  
اثبات   اسالم  انسانی در حقوق  و  زیست طبیعی 

 .گردیده است
 

 یری : نتیجه گ
  شکلی   به  زیست  محیط  مشکالت  و  بحران  امروزه

 و  رشد   کندوبر  می  تهدید  را  انسان  زندگی  خیم  و
  تربیت   رو  این  از   گذارد  می  تاثیر  انسان  تربیت
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 گرایشها  تعلیم  و  پرورش  و  رشد  محیطی،  زیست

 حفظ   که برای    است  امر  این  به  ، منوط    دانش  و
 دارد  تاثیرانسان    تربیت  و  زیست  محیط   تقویت  و

  معانی  اساس  بر  که  ها  یافته  این  از   حاصل  نتایج
  مسئولیتی   اهداف  و  اسالمی   تربیت  و  تعلیم  فلسفه

  شواهد   و  گرفته  شکل  خداوند  وجود  درك    از  اعم
 موزون   طبیعت  و  هستی  جهان  امر   این  در  حاضر

  اخالق   و  رفتار  به  منتهی  دار  هدف  انسان  و
  می  متبلور  را  زیست  محیط   با  عاقالنه  و  سنجیده

  اعتدال   و  نظم  و  طبیعت  قانونمند  نظام   سازد
 این  از  تبعیت  به  بشر  شده  موجب  آن  بر  حاکم
  نهایتاً   و  گذاری   ارزش  و  زیبایی  و  تعلق  حس  قانون

  مقدس  موجودی   عنوان  به  طبیعت  به  را  احترام
  محیط   بر  حاکم  حقوق  رعایت  و  بگیرد  نظر  در

 از  پژوهش  این  نتایج  کند  دنبال   را  سالم  زیست
  طبیعت   که  است  این  بر  ناظر  شناسی  جهان  دید

 که  دارد  اویی  سوی   به  اویی و  از  هدفمند   ماهیتی
 و  است  هستی  حسن  تعادل  و  هماهنگی   سراسر
 جهان  همگون  ساختار  در  خداوند  حاکمیت  تبلور

  محیط   با   سازگار  رفتارهای   تقویت  باشد   می
  که   آنجا  از  طلبد  می  را  سالم  طبیعت   و  زیست
 الهی  ارزشمند  های نعمت  از  موزون  و  سالم  زیست
انسان  شده  هدیه  بشر  به  و  است  این   متجدد  ؛ 
  دگرگونی   و  تغییر  این  از  ناچار  و  زده  برهم  را  توازن

 جستجوی   به  تربیتی  و   اخالقی  مبانی  و  اصول  در
 و   دار  امانت  عنوان  به  انسان  پردازد  می  هماهنگی

  تبلور   در  خداوند  های   آفریده  قبال   در  مسئول
 فرهنگ  سازی   غنی  که  کمک  با  و  سالم  باورهای 

  و   اخالق  بر  مبتنی  جامعه  اعضای   آموزش  و
  الهام   با  امر  این  در  باشد   می  صحیح  معنویت
  سیره  از  پیروی   و  هستی  دقیق  نظام   از  گرفتن 
  تعالی   به  اسالمی  محیط   و  دینی  های آموزه   نبوی 

 بر  پردازد  می  افراد  نقش   و  محیطی  زیست  فلسفه
  پیامبر   اسالمی  تعلیمات  و  دینی  های   آموزه  طبق

  بعد   و  تربیت  اول  که  فرمودند  تاکید  اسالم  بزرگوار

 فردی   تغییر  از  تربیت   و  تعلیم  واقع  در  آموزش
 برای   مجید  قرآن  گیرد  می  انجام  درون  از  و  جامعه
  باشد   می  تربیت  غائی  هدف  حقیقت  این  اثبات
 و  تعلیم  در  تا  آورده  تعلیم  بر  مقدم  را  آن  غالباً

 و  دادن  تغییر  حرکت   مرحله  اولین  انسان  تربیت
 اوست  فکری   محتوای   و  اصول  بینیجهان  اصالح

 بر   پایه  بر  فرد  اعتقادی   و  فکری   اصول  چنانچه
 در  طبیعی   طور  به   باشد  استوار  محیطی  اساس
 داشت. خواهد  مثبت تاثیر هم وی  گفتار و رفتار

  نقش  اسالمى،  تربیت و تعلیم بازر های  ویژگى از
 هدایت   و  تربیت   کتاب  ،قرآن.  است  آن  هدایتى

 :فرماید مى  خود نقش این درباره و است
/    بقره)  للمتقین  هدی   فیه  ریب  ال   الکتاب  ذلک

2) 

  تردیدى  هم  آن(  حقانیت)  در  که  کتابى  است  این
 .است پیشگان تقوا هدایت ی  مایه و نیست؛ 

  فی   لما  شفاء   و   ربکم  من   موعظۀ  جاءتکم  قد -2
 ( 57/  یونس) للمومنین رحمۀ و  هدی  و الصدور

 جانب   از  شما  براى   یقین،  به  مردم،  اى 
  درسینه  آنچه  براى   درمانى  و   اندرزى   پروردگارتان

  به )  گروندگان  براى   رحمتى  و  رهنمود  و  هاست
 .است آمده( خدا

یکى است.  خردورزی  منبع    ویژگى  از  طبیعت 
  تأکید   اسالم،  تربیتى  نظام   ی   برجسته  و  بارز  های 

 .است خرد و عنصرعقل روی  بر فراوان
  هم  و  است  عبادت  تربیت،  و  تعلیم  هم  اسالم  در

 به  عبادت  برترین  و  باالترین  تفکر   بلکه.  تفکر
 ال »  یا  «التفکر  العبادۀ  افضل»  است   آمده  شمار
 ذر   ابی  عبادۀ  اکثر  کان»  یا(  17)  «کالتفکر  عبادۀ
 آن  نتایج  از  نظر  صرف  -تفکر  با (  18)  «التفکر
 وتوسعه  کند   مى  رشد   نیز   فکر  خود  -آدمى  براى 
 .یابد  مى

 و  تفکر،   درباره  آیه  18  از  بیش  در  کریم  قرآن  در
 مورد  در  آیه  16  در  و  تعقل،  مورد  در  آیه  49  در

 .است شده  گفته  سخن الباب، اولوا
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برای  زیست  محیط  و  طبیعت  اهمیت  و  ارزش 

  قرآن مکررا در  حیات انسان غیر قابل انکار است و  
کریم بر اهمیت آن اشاره شده است که بایستی  
منبع تعلیم و مشا علم آموزی و همچنین مراقبت  

 قرار گیرد.
و   مربیان   و  والدین  گفت  توان  می  خالصه  طور  به

 اعتقاد  و ایمان  با  نهادهای آموزشی تنها  اساتید و
 و  شناخت   و  آفرینش  مبدا  به  نسبت  خود  راسخ

  و  روان  با  الزم  آشنایی   و  خویش  نفس   تهذیب
وشناخت  و  فرزندان  شخصیت  آموزان   دانش 

 قادر  اسالمی  تربیت   و  تعلیم  مبانی  و  اصول
  زمینه   در  را  های کودکان وجوانان  فعالیت   هستند 

  و   آموزشی   اخالقی،  عاطفی،  احساسی،  های 
  دیگر   و  همساالن  با  وی   صحیح  روابط  همچنین

  بدین   آنان.  نمایند  هدایت  و   رهبری   اجتماع،  افراد 
 آرمان  به  بخشیدن  تحقق   برای   توانند   می  وسیله

  جهت   در  اسالمی،  تربیت   و  تعلیم  متعالی   های 
 و  سازان  آینده  که  کودکان  شخصیت  سازندگی

  اسالمی  کشور  ساز  آینده  و  عظیم  های   سرمایه
 پیش نهاد .  به  گامی   هستند،
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 یم کر قرآن در  یعیطب یها یده ذکر پد یها ینهاهداف و زم

 
 زهره بابااحمدی میالنی 

 

 و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران قرآناستادیار گروه علوم 
 ( z.babaahmady@scu.ac.irنویسنده مسئول: )

 
 چکیده:  

ها نسبت به خداوند متعال ، افزودن معرفت انسانقرآنشناسى و ذکر آثار صنع الهی از دید  هدف اصلی طبیعت
باید آنچه خدا آفریده، مورد مطالعه و بررسی  کریم جلب نظر می  قرآناست. این پیشنهاد مکرراً در   کند که 

های صنع الهی نه تنها در جای  دقیق و عمیق قرار داده شود تا به این حقیقت پی ببریم که هر کدام از فرآورده
کران آفریدگار را ها قدرت شگرف و توان بیباشند، بلکه تک تک آنادامة حیات انسانی ضروری میخود برای  
از زوایای گوناگون به طبیعت نگریسته، مظاهر طبیعی را آیات الهی شمرده، به   قرآناز این رو،   سازند.بازگو می

ل کرده و در آیات متعدد پس از اشاره  ها سوگند یاد کرده، به آثار و آیات طبیعت استناد و استدال برخی از آن
تَْعقِلُونَ﴿(،  57)االعراف:    ﴾لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ﴿های طبیعی با تعابیری مانند  به پدیده لََعلَّهُمْ ﴿(،  17)الحدید:    ﴾لَعَلَّکُمْ 
کند. گرچه هدف اصلی و بیشترین (، انسان را به تفکر و تأمل در مظاهر طبیعت دعوت می21)الحشر:    ﴾یَتَفَکَّرُونَ

، طرح مباحث خداشناسی است امّا در کنار این مسئله، اهدافی دیگر نیز قرار دارد  قرآنبسامد ذکر طبیعت در  
ل عبارتند از: »شناخت و اثبات ای برای رسیدن به این هدف اصلی مطرح هستند، این مسائکه به عنوان مقدمه

بزرگداشت و محمد )ص(«، »دلداری دادن به پیامبر )ص(«، »بیان مسائل فقهی«؛ »  قرآننبوت«، »اصالت وحی  
وری از طبیعت و تصحیح بیان افکار خرافی در مورد بهره «؛ »دین اسالم و نشان دادن پیشرفت حیرت انگیز آن

 تحلیلی به بررسی هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت.    -روش توصیفی « است. در این پژوهش با استفاده از  آن
 

 ، معاد، آیات، پدیده ها  قرآنکلید واژگان: خداشناسی، آثار صنع الهی، 
 

 مقدمه
کریم، این کتاب    قرآنبر طبق صریح آیات شریفۀ  

ذَلِکَ الْکِتَبُ لَا ﴿ برای هدایت بشر نازل شده است:  
(، لذا هر چه 2)البقره:    ﴾رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ 

ها است؛  آمده در راستای هدایت انسان  قرآن در  
اگر از وجود باری تعالی و صفات آن ذات اقدس  

-به خاطر آن است که انسانسخن به میان آمده،  
ها بعد از شناخت کماالت خداوند، خود را به او 
نزدیک سازند؛ اگر از نبوت سخن رفته به خاطر 

های انبیاء گوش دهند  به پیام  آن است که انسان
تا هدایت شوند و نیز اگر از معاد حرفی به میان  

انسان که  است  آن  برای  و  آمده  بیابند  را  راه  ها 

گونه باید زندگی کنند تا به سعادت  بدانند که چ
 واقعی و ابدی نائل شوند.  

های     پدیده  الهی،   صنع  آثار  از  مراد 
طبیعی در عالم آفرینش است، در ارتباط با ذکر  

گفت   باید  الهی  علوم    قرآنآثار صنع  در  کتابى 
طبیعى نیست بلکه کتاب هدایت است و اگر از  

است  کند براى آن  هاى طبیعى صحبت مى پدیده
که مردم با کاوش و تدبر در موجودات طبیعى به 

برند و خود را به او  عظمت خالق مدبر عالم پى  
های طبیعى را آیات نیز پدیده  قرآننزدیک کنند.  

شناسى  داند و طبیعت هاى( حق تعالى می)نشانه 
وَ مِنْ آیاتِهِ ﴿کند:  شناسى تلقى می را به منزله آیت

الْ وَ  السَّماواتِ  وَ  خَلْقُ  أَلْسِنَتِکُمْ  اخْتِالفُ  وَ  أَرْضِ 
(. 22)الروم:    ﴾أَلْوانِکُمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْعالِمِینَ
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طبیعت  دید  بنابراین،  از  مطلوب   قرآنشناسى 

بالذات نیست و تنها در صورتى که ما را با خالق  
 مدبر این جهان آشنا و نزدیک کند مطلوب است. 

گفت:   باید  دیگر  طرف  هدف  از  گرچه 
طبیعت  در غائى  الهی  آثار صنع  بیان  و  شناسى 

ها ، افزودن معرفت انسانقرآنعالم تکوین از دید  
عنوان    نسبت به خداوند و تقرب به اوست، اما به

توان یک رشته مسائل دیگری اهداف متوسط مى
ها مقدمه رسیدن  را ذکر کرد که پى بردن به آن

ع اهداف  این  است؛  نهایى  هدف  آن  از  به  بارت 
  قرآن شناخت »معاد«، »نبوت«، »حقانیت وحی  

و محمد )ص(«، »دلداری دادن به پیامبران«، و 
»بیان مسائل فقهی« است، که درك هر یک از  

کند. البته باید  تر میها انسان را به خدا نزدیکآن
پدیده ذکر  موارد  این  از  برخی  در  های  گفت، 
انند  طبیعی صرفاً به دنبال بیان آن هدف است م

پدیده مقام  ذکر  در  که  آیاتی  در  طبیعی  های 
ذکر   دیگر،  برخی  در  اما  هستند،  معاد  اثبات 

بیان پدیده برای  را  زمینه  صرفاً  طبیعی  های 
اند مثالً در بیان مسائل فقهی،  هدفی آماده نموده

های طبیعی زمینه را برای بیان احکام ذکر پدیده
ده از آماده نموده است. در این پژوهش با استفا

توصیفی پاسخ  - روش  سوال  این  به  تحلیلی 
های طبیعی در  ذکر پدیده  ۀفلسفخواهیم داد که  

 ؟کریم چیست قرآن
الهی  -2 صنع  آثار  ذکر   -اهداف 

  قرآن در   -پدیده های طبیعی
 اثبات نبوت   1- 2

معاد،   و  خدا  به  اعتقاد  از  پس  دینی،  عقاید  در 
بدین  اعتقاد به رسالت و نبوت پیامبران قرار دارد؛  

معنا که خداوند، کالم و سخن خود را بر یکی از 
ها را ها نازل فرموده، توسط او سایر انسانانسان

 سازد. از دستورهای خود، آگاه می 
انبیاء الهی عالوه بر نشان دادن راه صحیح برای  

ابالغ آن     تکامل حقیقی انسان، و دریافت وحی و

تکامل  در  نیز  دیگری  مهم  تأثیرات  مردم،    به 
ها از این قرار ها دانسته اند که مهمترین آنانسان
  است:

 
انسان،  1 عقل  که  هست  مطالب  از  بسیاری   .

ها را دارد ولی یا نیاز به گذشت  توانایی درك آن 
زمان و تجارب فراوان دارد و یا در اثر اهتمام افراد 

های حیوانی بر ایشان به امور مادی و غلبه گرایش
گیرد و یا در اثر  قرار میمورد غفلت و فراموشی  

تودهبدآموزی  بر  سوء،  تبلیغات  و  مردم، ها  های 
انبیاء  پنهان می بوسیله  نیز  ماند. چنین مطالبی 

های پی در  گردد و با تذکرات و یادآوری بیان می 
ها جلوگیری بعمل  پی، از فراموش شدن کلی آن

های صحیح و منطقی، از اینجا آید و با آموزشمی
شدن به » مذکر« و» نذیر« و نامیده    نکته نامیده

روشن    قرآنشدن   »تذکره«  و  »ذکر«  به  کریم 
 گردد.  می

. یکی از مهمترین عوامل تربیت و رشد و تکامل  2
انسان، وجود الگو و نمونه رفتار است که اهمیت  

روان مباحث  در  رسیده  آن،  ثبوت  به  شناسی 
های کامل و تربیت  است. انبیاء الهی بعنوان انسان

ده الهی، این نقش را به تربیت و تزکیه مردم  ش
می مینیز  و  در  پردازند.  که  کریم   قرآندانیم 

»تعلیم و تزکیه« توام با هم ذکر شده و حتی در 
بعضی از موارد » تزکیه« مقدم بر»تعلیم« آمده  

 (.  132 -131، ص  1389است)مصباح یزدی، 
از آنجا که میان خدا و پیامبر، هیچگونه  

شود و در ظاهر هیچ اطی مشاهده نمیوسیلۀ ارتب
فرستنده و  گیرنده  که دستگاه  ندارد  وجود  ای 

از  یا  و  دیگر  جایی  به  جایی  از  را  الهی  کالم 
شخصی به شخص دیگر انتقال دهد، بسیاری از  
ادعا  این  به صحت  تردید  و  دیده شک  با  مردم 

اند. از این رو خداوند برای اینکه شک و  نگریسته
انسان شناسایی  ها  تردید  در  و  ببرد  بین  از  را 

ها را به ها کمک کند، آنپیامبران راستین به آن
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فرستاد. بسیاری از این معجزات  همراه معجزه می

با پدیده این  در رابطه  های طبیعی است که در 
 کنیم:  ها اشاره میبخش به برخی از آن

های طبیعیِ دریا از جمله آثار صنع الهی، پدیده
)البقره:    ﴾وَ إِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ﴿ن  و شکافته شدن آ 

)البقره:    ﴾فَأَخَذَتْکُمُ الصَّاعِقَۀُ﴿( ، نزول صاعقه  50
(، سایه افکندن ابر و نزول »منّ« و »سلوی«  55
وَ ﴿ الْمَنَّ  عَلَیْکُمُ  أَنزَلْنَا  وَ  الْغَمَامَ  عَلَیْکُمُ  ظَلَّلْنَا  وَ 

(، جوشیدن دوازده چشمه از  57)البقره:    ﴾السَّلْوَى 
اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا  ﴿سنگ  

(، فرستادن طوفان، ملخ،  60)البقره:    ﴾عَشْرَۀَ عَیْنًا
فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ  ﴿شپش و قورباغه  

(، ماندن کوه  133)االعراف:    ﴾وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ
وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَقَکُمْ  ﴿طور بر باالی سر بنی اسرائیل  

(، تبدیل شدن  63)البقره:    ﴾وَ رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ
وَ أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها    ﴿عصا به مار  

کمبود 31)القصص:    ﴾جَانٌّ   و  خشکسالی   ،)
لَقَدْ﴿محصوالت   وَ  وَ  بِالسِّنِینَ  فِرْعَوْنَ  ءَالَ  أَخَذْنَا   

یَذَّکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ  الثَّمَرَاتِ  مِّنَ   ﴾نَقْصٍ 
)ع(  130)االعراف: معجزات حضرت موسی  به   ،)

به منظور اثبات نبوت او اشاره دارد. زنده شدن  
إِذْ تخَلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْۀِ الطَّیرْ  ﴿پرندگان مرده  

فَتَنفُ بِإِذْنىِبِإِذْنىِ  طَیرْا  فَتَکُونُ  فِیهَا   ﴾ خُ 
آسمان  110)المائده: از  مائده  نزول  یُنزَّلَ  ﴿(  أَن 

إِنىّ  اللَّهُ  قَالَ  السَّمَاءِ...  مِّنَ  مَائدَۀً  مُنزَّلُهَا    عَلَیْنَا 
(، اشاره به معجزات  115 -110)المائده:   ﴾عَلَیْکُمْ

حضرت عیسی )ع( دارد. خروج شتر از وسط کوه   
 ﴾اءَتْکُم بَیِّنَۀٌ مِّن رَّبِّکُمْ هَذِهِ نَاقَۀُ اللَّهِ لَکُمْ ءَایَۀًقَدْ جَ﴿

( متضمن یکی از معجزات حضرت  73)االعراف:  
ها و پرندگان در صالح )ع( است؛ مسخر بودن کوه

داود   حضرت  الْجِبَالَ ﴿برابر  دَاوُدَ  مَعَ  سَخَّرْنَا 
( یکی  79)االنبیاء:    ﴾یُسَبِّحْنَ وَ الطَّیرْ وَ کُنَّا فَاعِلِینَ

رود. تسخیر  از معجزات آن حضرت به شمار می
وَ لِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَۀً تجَرِى بِأَمْرِهِ ﴿باد شدید  

الْأَرْضِ سخن  81)االنبیاء:  ﴾إِلىَ  فهمیدن  و   )

الطَّیرْ﴿ پرندگان   مَنطِقَ  عُلِّمْنَا  النَّاسُ  یَأَیُّهَا    ﴾ قَالَ 
زات حضرت سلیمان  (، اشاره به معج16)النمل:  

)القمر:   ﴾وَ انشَقَّ الْقَمَرُ﴿)ع( دارد. دو نیم شدن ماه  
( نیز اشاره به صدق نبوت حضرت رسول )ع(  1

 دارد؛ و فرستادن طوفان بر قوم نوح و نابودی  
 

قَوْمِهِ فَلَبِثَ فیهِمْ أَلْفَ   وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى﴿ها  آن
إِالَّ   هُمْ  سَنَۀٍ  وَ  الطُّوفانُ  فَأَخَذَهُمُ  عاماً  خَمْسینَ 
آن  14)العنکبوت:    ﴾ظالِمُونَ معجزۀ  به  اشاره   )

این  شدن  روشن  برای  اینک  دارد.  حضرت 
 پردازیم:ها میمعجزات به شرح برخی از آن

شریفۀ   وَ ﴿آیۀ  الطُّوفانَ  عَلَیْهِمُ  فَأَرْسَلْنا 
وَ   الدَّمَ آیاتٍ مُفَصَّالتٍ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ 

(  133)االعراف:    ﴾فَاسْتَکْبَرُوا وَ کانُوا قَوْماً مُجْرِمینَ
به چهار تا از معجزات حضرت موسی )ع( یعنی  
فرستادن طوفان، ملخ، شپش و قورباغه که همگی  
)طیب،   دارد  اشاره  هستند  طبیعی  مظاهر  از 

 (.  436، ص 5، ج1378
بنی   که  زیادی  بالیای  از  متحمّل  بعد  اسرائیل 

شده بود، حضرت موسی)ع( و هارون نزد فرعون 
اما   خواستند  مهاجرت  رخصت  او  از  و  رفتند 
فرعون اجازه نداد. بعد فرعون به حضرت موسی  
مهاجرت  خواهند  می  کسانی  چه  گفت:  )ع( 
کنند؟ موسی )ع( گفت: تمام بنی اسرائیل با زن 
است،   انتقال  قابل  و  دارند  هرچه  و  فرزند  و 

میمهاج مردان رت  فقط  گفت:  فرعون  کنند. 
و عصای  مأیوس شد  )ع(  بروند. حضرت موسی 
خود را بر زمین زد و بادی از جانب مشرق وزیدن 

تا  گرفت و ملخ به همراه آورد  را  های گوناگونی 
ها ناپدید  هوا تاریک شد و زمین در زیر انبوه ملخ

خوردند و  یافتند میها هر چه را میگردید. ملخ
کردند. مردم از ترس قحطی و هالکت با  مینابود  

یک دیگر به نزاع پرداختند. فرعون وقتی وضع را  
اینگونه دید، به هراس افتاد و به حضرت موسی  

کرده عهد  خالف  بار  چندین  من  گفت:  ام.  )ع( 
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ها را بران و دور کن و هر کجا که  اینک این ملخ

حضرت می کن.  مسافرت  خود  قوم  با  خواهی 
از   مغرب  موسی)ع(  از  بادی  و  خواست  خداوند 

ملخ و  گرفت  قلزم  وزیدن  دریای  به  و  برد  را  ها 
چنان اما  ریخت  نماند.  باقی  جای  به  ملخ  کۀك 

فرعون خلف وعده کرد از این رو  قمّل )شپش(  
ها مسلط کرد دوباره فرعون نزد موسی  را بر آن

رفع  را  بال  این  که  کرد  درخواست  او  از  و  رفت 
کرد و خداوند دعای او    کند. حضرت موسی دعا

را اجابت کرد. اما باز هم در پی دیدن این معجزه 
تسلیم نشد حضرت موسی هم عصای خود را را  

قورباغه که  زد  نیل  رود  بیرون  به  نیل  رود  از  ها 
ریختند و شهر را فرا گرفته و از سر و روی مردم  
باال می رفتند، به طوری که مردم به ستوه آمدند.  

حضرت نزد  اگر   فرعون  گفت:  رفت  موسی 
دهم بنی اسرائیل  ها را برگردانی اجازه میقورباغه

را کوچ دهی. حضرت موسی دعا کرد، هفت روز 
قورباغه همۀ  تا  کشید  دریا طول  به  شهر  از  ها 

شد)اصفهانی،   مرتفع  بال  و  ص  1388ریختند   ،
450 - 521 .) 

 
شریفۀ   آیۀ  در  گل  از  پرنده  إِذْ ﴿ساخت 

الطِّینِ مِنَ  فِیهَا  تخَلُقُ  فَتَنفُخُ  بِإِذْنىِ  الطَّیرْ  کَهَیْۀِ   
بِإِذْنىِ طَیرْا  به 110)المائده:  ﴾فَتَکُونُ  اشاره   ،)

معجزه حضرت عیسی )ع( دارد)سبزواری نجفی،  
(. ایشان از آب و گل چیزی 253، ص2،ج1419

دمید آنگاه به  ساخت، و به آن میشبیه پرنده می
صورت خواست پروردگار اجزای آن آب و گل به  

اى  گوشت و خون و اعضاء درونى و بیرونى پرنده 
کرد که شاهد بر نیروى حیاتى در آمده، پرواز می

است.   این  قرآنآن  دعوت برای  در  ابهامی  که 
حضرت مسیح نباشد کلمۀ »باذنی« را قید نموده 
خداوند  خواست  به  امر  این  که  کند  تصریح  تا 

 صورت گرفته است. 

و خر طبیعیِ شتر  پدیدۀ  از ذکر  آن  وج 
شریفه   آیۀ  در  کوه  مِّن  ﴿وسط  بَیِّنَۀٌ  جَاءَتْکُم  قَدْ 

به یکی از معجزات    ﴾رَّبِّکُمْ  هَذِهِ نَاقَۀُ اللَّهِ لَکُمْ ءَایَۀً
دارد)کاشانی،   اشاره  )ع(  صالح  ،  1366حضرت 

 (. 164، ص3ج
سَخَّرْنَا مَعَ  ﴿ها و پرندگان  مسخر بودن کوه 

وَ یُسَبِّحْنَ  الْجِبَالَ  فَاعِلِینَدَاوُدَ  کُنَّا  الطَّیرْوَ    ﴾  
( برای حضرت داود، یکی از معجزات  79)االنبیاء:  

 رود. آن حضرت به شمار می
این است که کوه از تسخیر  و  منظور  ها 

صدا   هم  او  با  داوود  تسبیح  هنگام  به  مرغان 
،  1372گفتند)طبرسی،  شدند و او را پاسخ مى مى 
            (. و این معجزه او بود.       152، ص9ج

تسخیر باد شدید و تند به دست حضرت 
وَ لِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَۀً تجَرِى بِأَمْرِهِ إِلىَ  ﴿سلیمان

 ﴾ءٍ عَالِمِینَشىَ   الْأَرْضِ الَّتىِ بَارَکْنَا فِیهَا وَ کُنَّا بِکلُ 
به 81)االنبیاء:   حضرت  معجزات  از  یکی  نیز   ،)
 رفت.  شمار می

ت سلیمان بود که  باد چنان مطیع حضر
کرد کرد که تند بوزد اطاعت مى هر گاه اراده مى

خواست نرم و مالیم بوزد هم چنان و هر گاه او مى
مى اطاعت  او  ج1372کرد)طبرسی،  از   ،4  ،

 (. 167ص
 

اثبات حقانیت وحی بر حترت    2-2
 محمد )ص( 

های طبیعی و آثار صنع الهی در  گاه ذکر پدیده
بر محمد )ص( قرار راستای بیان حقانیت وحی  

آن اکثر  که  موارد  این  در  به  دارد.  مربوط  ها 
روزی است، های شبانههای آسمانی و پارهپدیده

ها، این مسئله با جمالت پس از قسم به این پدیده
خبری بیان شده است حتی گاهی مخاطب این  
آیات خود رسول خدا هستند)هاوتینگ، جرالد/ 

الً در آیات  (. مث45،ص  1389شریف عبدالقادر.  
سورۀ تکویر پس از سوگند به روشنایی و بر    1-2
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الضُّحَى﴿آمدن روز   و به شب و فراگیر بودن   ﴾وَ 
مَا  ﴿با جملۀ خبری    ﴾ وَ الَّیْلِ إِذَا سَجَى ﴿تاریکی آن  

قَلىَ مَا  وَ  رَبُّکَ  پاسخ 3)التکویر:    ﴾ وَدَّعَکَ  در   ،)
می   -کسانی وحی  که  مورد  در  محمد  گویند 

گوید، پس چرا هم زده، اگر راست می جبرئیل تو
گوید وحی  می  -شوددیگر جبرئیل بر او نازل نمی 

بر تو از جانب من بوده و اگر چند صباحی قطع  
می خدا  که  است  مصالحی  روی  مکارم داند)شد، 

ص 1374شیرازی،    همان98،  گستردن (.  فرا  که  گونه 
پدیدۀ طبیعیِ شب را پس از درخشش روشنایی  

کنید، در مورد وحی نیز پس از  مشاهده می روز  
ایام انس و آشنایی وحی و تجلی یافتن نور آن بر  
مصطفی)ص( چند روزی آن متوقف شد و دوران 
شد.   شروع  وحی  بعد  و  آمد  حاصل  فترتی 

توان گفت یا گمان برد که پروردگار بنابراین، نمی
محمد )ص( او را واگذارده یا بر او خشم گرفته  

 (.268، ص 1376اطی، الشاست)بنت
هایی که پیامبر )ص( گاه نیز در پاسخ آن

می متهم  که  را  و   قرآنکردند  ساخته  خود  را 
پرداخته و به خدا نسبت داده، پس از سوگند به  

(، که  15)التکویر:    ﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالخْنَّسِ﴿ستارگان  
)التکویر:    ﴾الجْوَارِ الْکُنَّسِ﴿شوند  در روز پنهان می 

الَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴿ه رفت و آمد شب  ( و ب16  ﴾وَ 
  ﴾ وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿( و آمدن بامداد  17)التکویر:  
با جملۀ خبری  18)التکویر:   لَقَوْلُ رَسُولٍ  ﴿(،  إِنَّهُ 

بر  19)التکویر:    ﴾کَرِیمٍ (، حقانیت وحی جبرئیل 
بیان می را  بر پیامبر  اطمینان  برای  کند. سپس 

ج خصوصیت از جبرئیل، پیک وحی  این وحی، پن
کند که در حقیقت اوصافی است  خدا را بیان می

 الشرایط الزم است:که برای هر فرستادۀ جامع
(، تا به مردم  19( او را رسول خواند )التکویر:  1

را از جانب خدا به رسول خدا    قرآنبفهماند؛ او  
( او را کریم خواند )التکویر: 2کند.  )ص( وحی می

بفهماند ایشان نزد خدا احترام و کرامت (، تا  19
( تا  20( او را دارای قدرت خواند )التکویر: 3دارد.

بسیاری   و شدت  قدرت  قوت،  دارای  او  بفهماند 
( او را نزد خدا صاحب عرش مکین خواند  4است.  

( تا بفهماند که او در نزد خدا دارای  20)التکویر: 
است.   منزلت  و  خواند  5مقام  »مُطاع«  را  او   )

( که داللت دارد بر اینکه جبرئیل در  21)التکویر:  
دستورآن خدا  نزد  یعنی  که  دهندهجا  است،  ای 

( او 6کنند.  زیر دستتانش، دستوراتش را اجرا می 
)التکویر:   خواند  امین  در 21را  او  بفهماند  تا   )

گونه خیانت و دخل و گفتار و دستورات خدا هیچ
نمی ج 1471کند)طباطبائی،   تصرفی   ،20  ،

 (.  218ص
-گاه نیز به منظور ردّ گفتۀ کفار که می

گذشتگان    قرآنگفتند   افسانۀ  یا  شعر  یا  جادو 
فَلَا أُقْسِمُ  ﴿است، به جایگاه ستارگان قسم خورده  

النُّجُومِ عبارت  75)الواقعه:    ﴾بِمَوَاقِعِ  با  و  إِنَّهُ  ﴿(، 
کَرِیمٌ بیان  77)الواقعه:    ﴾لَقُرْءَانٌ  را  (، هدف خود 

 کند. می
گاه نیز برای اثبات این مسئله، به سقوط  

افق سوگند می در  إِذَا  ﴿خورد  ستارگان  النَّجْمِ  وَ 
خبری  1النجم:  )﴾هَوَى  جمالت  با  و  ضَلَّ  ﴿(،  مَا 

وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الهْوَى إِنْ هُوَ    وَ مَا غَوَى   صَاحِبُکمُ 
یُوحَى وَحْىٌ  این  4النجم:  )  ﴾إِلَّا  از  (، هدف خود 

کند؛ خداوند با این سوگند ما  بیان میسوگند را  
-ای طبیعی و مشهود فرا میرا به توجّه به پدیده

افتد  طورکه ستاره فرو میگوید: همانخواند و می
و در برابر دیدگان مردم آسمان با خطى از نور به  

شود. نور وحى نیز از افق اعلى زمین متّصل مى 
ید تا آشود و فرود مىگردد، نزدیک مىپدیدار مى

-رسد)بنتزمانى که به پیامبر مصطفى )ص( مى 
 (. 268، ص1376الشاطی، 
 دلداری دادن به پیامبران 2-3

های طبیعی  و آثار یکی دیگر از موارد ذکر پدیده
در   الهی  سیاق  قرآنصنع  در  که  است  آیاتی   ،

دلداری دادن به پیامبران است. به عنوان نمونه  
یعیِ کوه نام  برای دلداری موسی )ع( از پدیدۀ طب
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خیال   آسودگی  و  قلب  آرامش  برای  و  برده 

دیدن   -موسی خواستار  اصرار  به  قومش  که 
به او گفته شد:    -خداوند با چشم ظاهری بودند

وَ لَکِنِ انظُرْ إِلىَ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ  ﴿
 (143)االعراف:  ﴾ تَرَینىِ ...

مقام   در  آیه  این  پیامبر  مسلماً  دلداری 
که   شده  صادر  )ع(  موسی  حضرت  خدا  بزرگ 

نمی و صالبت  عظمت  این  با  کوهی  تواند  وقتی 
تحمّل جلوۀ خداوند را داشته باشد، پس انسان با  
را  الهی  پاك  ذات  نیست  قادر  ضعف  همه  این 

می  اندلسی  حیان  ابو  آیه  ببیند.  این  در  نویسد: 
دلداری و تسکین قلب موسی است تا سنگینی  

کند)اندلسی،  من تحمّل  را  خداوند  رؤیت  از  ع 
 279(. 214، ص  5، ج1420

رسول گرامی اسالم )ص( آن پیامبر رحمت، نیز  
از هدایت نشدن کافران و مشرکان بسیار ناراحت  

خورد که چرا بود و دلسوزانه بر حالشان تأسف می
کنند و چرا بدبختی و حق و حقیقت را باور نمی

-خرند و چرا در مقابل نشانهشقاوت را به جان می
نمی فرود  تسلیم  سر  خداوند  روشن  آورد. های 

-خداوند با تعابیر مختلف به دلداری حضرت می
وَ ال    ﴿ پردازد؛ خداوند او را مسئول گناه کافران  

الْجَحِیمِ أَصْحابِ  عَنْ  البقره:    ﴾  تُسْئَلُ  و  119)   )
آن اعمال  وَ﴿ها  مراقب  عَلَیْهِ  تَکُونُ   ﴾کِیالأَفَأَنتَ 

 داند بلکه  ( نمی43)الفرقان: 
 

انسان انذار  و  بشارت  را  ایشان  مسؤلیت  ها تنها 
می لِّلنَّاسِ  ﴿ کند  معرفی  کَافَّۀً  إِلَّا  أَرْسَلْنَاكَ  مَا  وَ 

که خدا ( تا بعضی از آنان28)السبأ:    ﴾بَشِیرًا وَ نَذِیرًا
  ﴾وَ یهَدِى إِلَیْهِ مَنْ أَنَابَ﴿خواهد هدایت یابند  می

( و بعضی دیگر را که هوای نفس خود 27الرعد:  )

 
. ناگفته نماند که این آیه بیشتر معنای اقناع دارد تا دلداری دادن، 279

جاکه اندلسی آن را تفسیر به دلداری کرده ما نیز آن را در ذیل اما از آن

 ایم.  این عنوان ذکر کرده

اندکارشان به جایی برسد که  را معبود خود گرفته
کامل  بلکه در گمراهی  بفهمند  نه  و  بشنوند  نه 

گمراه حتی  چارپایان  گمراهی  آنمثل  از  ها  تر 
أَمْ تحَسَبُ أَنَّ أَکْثرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ ﴿ باشند  

)الفرقان:    ﴾اَلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیالًإِنْ هُمْ إِلَّا ک
(. این داستان چیز نوظهوری از ناحیۀ خدای 44

آیات  و  او  عجائب صنع  در  زیرا  نیست،  سبحان 
مثالً  دارد  زیادی  نظایر  عالم هستی  در  بیناتش 

گاه آفتاب را دلیل آن قرار  تر و آنسایه را گسترده
 أَلَمْ تَرَ إِلىَ﴿ببرد   داده تا آن را نسخ کند و از بین

ثُمَّ   سَاکِنًا  لَجَعَلَهُ  شَاءَ  لَوْ  وَ  الظِّلَّ  مَدَّ  کَیْفَ  رَبِّکَ 
دَلِیلًا عَلَیْهِ  الشَّمْسَ  نیز  45)الفرقان:    ﴾جَعَلْنَا  و   )

شب را پوشش، و خواب را برای آرامش و روز را  
  وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ﴿برای حرکت قرار داده  

)الفرقان:   ﴾لِبَاسًا وَ النَّوْمَ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النهَّارَ نُشُورًا
مژده47 را  بادها  نیز  و  زمین  (  کرده،  باران  آور 

انسان و  چارپایان   زنده،  را  سیراب مرده  را  ها 
 وَ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرَا بَینْ ﴿ساخته است  

نَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُحْىَ  یَدَْى رَحْمَتِهِ وَ أَنزَلْنَا مِ
أَنَاسىِ  وَ  أَنْعَمًا  خَلَقْنَا  مِمَّا  نُسْقِیَهُ  وَ  مَّیْتًا  بَلْدَۀً   بِهِ 

(. پس، وجود مومن و  49  -48)الفرقان:    ﴾کَثِیرًا
یابد و این یکی گمراه کافر، که آن یکی راه می

شود با اینکه هر دو بندگان خدایند و در یک می
کنند و هر دو یک پیامبر کی زندگی میکره خا

دارند، محال نیست. و مثل آن دو مثل دو تا آب 
است که یکی شیرین و گوارا است و دیگری شور  
و تلخ و خدا هر دو را پهلوی هم قرار داده، ولی 

وَ هُوَ  ﴿بین آن دو فاصله و برزخی قرار داده است 
رَاتٌ وَ هَاذَا مِلْحٌ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُ

محَّجُورًا حِجْرًا  وَ  بَرْزَخًا  بَیْنهَُْمَا  جَعَلَ  وَ    ﴾ أُجَاجٌ 
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طباطبایی،   53)الفرقان:   ج1417()   ،15  ،

 (. 228 -223ص
به   دادن  دلداری  برای  دیگر  درجای  و 

پدیده  به  و  پیامبر  روز  روشنایی  طبیعیِ  های 
مَا وَدَّعَکَ   وَ الَّیْلِ إِذَا سَجَى  وَ الضُّحَى﴿آرامش شب  

-( سوگند یاد می3  -1)الضحی:   ﴾رَبُّکَ وَ مَا قَلىَ
ند؛ زیرا چند روزی به رسول خدا )ص( وحی ک

به گفتند  طوری نشد،  او  به  تمسخر  به  مردم  که 
ها به  خدا با تو وداع کرده و خداوند در پاسخ آن

منظور دلداری به پیامبر این سورۀ را نازل کرد تا  
فرا گستردن پدیدۀ طبیعیِ    بگوید: همانگونه که

از درخشش روشنایی روز مشاهده   را پس  شب 
انس و می ایام  از  نیز پس  کنید، در مورد وحی 

بر   آن  نور  یافتن  تجلی  و  وحی  آشنایی 
دوران  و  شد  متوقف  روزی  چند  مصطفی)ص( 
شد)بنت   شروع  وحی  بعد  و  آمد  حاصل  فترتی 

(. زیرا مسأله تناسب نور  268، ص1376الشاطی،  
با مساله وحی، و تاریکی شب با انقطاع وحی روز  

،  15، ج 1471بر کسی پوشیده نیست)طباطبایی،  
 (. 225ص 

تسلى  و  دلدارى  تعبیر  این  حال  هر  به 
خاطرى است براى شخص پیامبر )ص( که بداند  
اگر گاهى در نزول وحى تأخیر افتد روى مصالحى 

داند، و هرگز دلیل بر آن نیست  است که خدا مى 
گف طبق  او که  به  نسبت  خداوند  دشمنان،  تۀ 

خشمگین شده باشد یا بخواهد او را ترك گوید، 
خدا   خاصه  عنایات  و  لطف  مشمول  همیشه  او 
او  ویژه  حمایت  کنف  در  همواره  و  است، 

 (. 98، ص 77، ج 1374است)مکارم شیرازی، 
 بیان مسائل فقهی2-4

-از پدیده  قرآنیکی دیگر از اهداف یادکردهای  
صنع الهی بیان حکم فقهی    های طبیعی و آثار

است؛ در این راستا گاه حرمت و حلیت گوشت  

 
 

های  حیوانات بیان شده است؛ گاهی دیگر، زمان
-عبادت بندگان معین شد و گاه نیز با ذکر پدیده

 شود:  های طبیعی به دیگر احکام اشاره می
حیوانات:   گوشت  حلیت  و  حرمت  بیان  الف. 

پدیده از  یکی  که  های  حیوانات  هستند  زمینی 
ها، به دنبال بیان حرمت  گاه از ذکر نام آن  قرآن

 ها برای مصرف بندگان است.  یا حلیت گوشت آن
یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿. خداوند در آیۀ  1

عَلَیْکُمْ غَیرْ    أُحِلَّتْ لَکُم بهَِْیمَۀُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا یُتْلىَ
 ﴾ الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یحَکُمُ مَا یُرِیدُ  محُلىّ

را  1)المائده:   چارپایان  تمام  گوشت  خوردن   ،)
هایی که در آیۀ  شمارد به استثنای آنحالل می

می  3 بیان  سوره  که  همین  چارپایانی  و  کند 
احرام ذبح میشخص محرم آن  را در حال  -ها 

 نماید.
مور در  طبرسی  گزارش  »بهیمه  به  د 

است:    مطرح  احتمال  سه  آیه،  این  در  االنعام«، 
الف. مقصود از آن، چارپایان )انعام( است و ذکر 
»بهیمه« برای تاکید است. یعنی گاو و گوسفند  
جنینی   مقصود  ب.  است.  شما حالل  بر  شتر  و 
از  مقصود  ج.  است.  در شکم حیوانات  که  است 
  آن، حیوانات وحشی نظیر: آهو، خر و گاووحشی 

است؛ ایشان بعد از مطرح کردن این احتماالت، 
، 1372طبرسی،  پذیرد)ها را در مورد آیه میهمۀ آن

(. اما مؤلفان تفسیر نمونه احتمال دوم  234، ص 3ج
( نموده  مطرح  شیرازی،  را  ج 1374مکارم  ص4،  و 248،   )

احتمال سوم را قبول    قرآنالصاحب کتاب معانی
ه شخص  . هر حیوان حالل گوشتی ک2  280دارد. 

أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ ﴿ محرم در دریا صید کند  
(، در این آیه، از حلیت صید،  96)المائده:    ﴾طَعَامُهُ

جواز شکار کردن حیوانات دریایى حالل گوشت  
شود، و از طعام دریا، حلیت خوردن  استفاده مى 

هر چیزى حاللی که از دریا گرفته شود، بدست  
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. گوشت بز و  3  (.298، ص1ا، جت آید)فراء،  بیمى 

وَ مِنَ الْمَعْزِ    ثَمَنِیَۀَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَینْ﴿میش  
أَمَّا اشْتَمَلَتْ    قُلْ ءَالذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَیَینْ  اثْنَینْ 

الْأُنثَیَینْ  أَرْحَامُ  کُنتُمْ    عَلَیْهِ  إِن  بِعِلْمٍ  نَبِّونىِ 
وَ ﴿. گوشت شتر و گاو  4.  (143نعام:  )اال   ﴾صَادِقِینَ

قُلْ ءَالذَّکَرَیْنِ    وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَینْ   مِنَ الْابِلِ اثْنَینْ 
الْأُنثَیَینْ أَمِ  أَرْحَامُ    حَرَّمَ  عَلَیْهِ  اشْتَمَلَتْ  أَمَّا 

 ( 144)االنعام:  ﴾الْأُنثَیَینْ 
از »الضَّأْنِ« قوچ و میش) ، 13ج   1988ابن منظور،  مراد 

  (. 171، ص 4، ج 1371قرشی،  ( و مراد از »الْمَعْزِ« بز )251ص
و »ابل« همان شتر و »بقر« گاو است که گوشت  

.  5  ها حالل شمرده شده است.هر چهارتای آن
به که  گوشتی  حالل  حیوان  وسیله  هر 

حیوانات تعلیم یافته، شکار شود، حالل  
ْم قُْل  ﴿است.   ُٰ أُِحلَّ  یَْسلُونََك َماذَا أُِحلَّ لهَ

الْجَواِرحِ   َن  م ِ ْمتُم 
َعلَّ َما  َو  ی ِبَاُت  الطَّ لَُكُم 

(؛ کسانی  4)المائده:    ﴾ُمكلَّبِیَن تُعَل ُِمونَهنَّ 
چون طباطبائی منظور از حیوان تعلیم 
-یافته را با قید »مکلبین« فقط سگ می

)طباطبایی،   ج1417داند  ص 5،   ،
( اما طبرسی منظور از آن را هر 201

یافته اعم از سگ، مرغان   حیوان تعلیم
می  ... و  پلنگ  طبرسی،  داند)شکاری، 

ج1372 حرمت    (.249ص  3،  که  حیواناتی 
بیان شده، عبارتند    قرآنها در  گوشت آن

َم َعلَْیُكُم  ﴿. گوشت خوک  1از:   إِنََّما َحرَّ
اْلِخنِزیرِ  لَْحَم  َو  الدََّم  َو  )البقره:   ﴾اْلَمْیتَةَ 

ت  (؛ علت اینکه حرام بودن گوش173
های  آن را تذکر داد با اینکه کلیۀ قسمت

بدن آن حرام است، این است که گوشت 
-های بدن را تشکیل میمهمترین قسمت

دهد. بعالوه مقصود از آن، خود حیوان 
ص  1ج  ،1372طبرسی،  است)  ،467  .)

یعنی جزء را گفته اما از آن ارادۀ کل  
. گوشت هر حیوانی که 2کرده است.  

اى غیر او مانند بت  به غیر نام خدا و بر
َعلَْیُكُم ﴿و امثال آن كشته شود.   َمْت  ُحر ِ

ِ بِهِ    ()3)المائده:    ﴾... َو َما أُِهلَّ ِلغَیْر َّللاَّ
هر 3(.  98،  1،ج 1372طبرسی،   گوشت   .

حیوان  شاخ  ضرب  به  که  حیوانی 
َمْت َعلَْیُكُم... َو  ﴿دیگری مرده باشد.  ُحر ِ

،  5، ج1417ی،  طباطبائ( )3)المائده:    ﴾النَِّطیَحةُ 

که  4(.  163ص حیوانی  هر  گوشت   .
باقیماندۀ صید حیوان درنده باشد حرام 
است مگر تا موقع رسیدن به آن و ذبح  

باشد.   زنده  َما ﴿آن  َو  َعلَْیُكُم...  َمْت  ُحر ِ
 (.  3)المائده:  ﴾السَّبُُع إَِّلَّ َما ذَكَّْیتُمْ  أَكلَ 

. هر حیوانی که شخص محرم در خشکی صید  5
حُرُمًا ﴿کند.   دُمْتُمْ  مَا  الْبرَّ  صَیْدُ  عَلَیْکُمْ  حُرِّمَ    ﴾ وَ 

 (.322، ص1تا، جفراء، بی( )96)المائده: 
های طبیعی و آثار صنع الهی  ب( گاه ذکر پدیده

در راستای معین کردن اوقات عبادی بندگان قرار  
. زمان مناجات شبانه با اشاره به  1دارد از جمله:  

آ یعنی  ستارگان  افول  شب  زمان  پارۀ  خرین 
است.  دقیق شده  بیان  لِحُکمْ ﴿تر  اصْبرِ  رَبِّکَ   وَ 

فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَ سَبِّحْ بحِمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ وَ مِنَ  
النُّجُومِ إِدْبَارَ  فَسَبِّحْهُ وَ  ()  49  -48)الطور:    ﴾الَّیْلِ 

عبدالقادر. شریف  جرالد/  ،  1389هاوتینگ، 
های طبیعی سفیدی فجر و  . از پدیده2  (.47ص

آیۀ   در  حَتىَ﴿شب  اشْرَبُواْ  وَ  کلُواْ  لَکُمُ   یَتَبَینَ   وَ 
ثُمَّ   الْفَجْرِ  مِنَ  الْأَسْوَدِ  الخْیْطِ  مِنَ  الْأَبْیَضُ  الْخَیْطُ 

( برای بیان 187)البقره:     ﴾یْلِأَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلىَ الَّ
زمان روزه گرفتن که حد شرعی آن از سپیدی 

 صبح تا شب است، نام برده است.  
از   الْأَبْیَضُ ﴿مراد  »من    ﴾الْخَیْطُ  تبیین  با 

الفجر«، اولین سپیدی صبح است که در افق پدید 
مراد  می و  الْأَسْوَدِ﴿آید  شب    ﴾الخْیْطِ  سیاهی 

جاآوردن  . زمان به3  (.105، ص1، ج1372طبرسی،  است)
آیۀ   به  توجه  با  پنجگانه  الصَّلَوۀَ  ﴿نمازهای  أَقِمِ 

غَسَقِ الَّیْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ    لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىَ
مَشهْودًا کاَنَ  الْفَجْرِ  به  78)االسراء:    ﴾قُرْءَانَ   ،)

های طبیعی در آید. ج( گاه ذکر پدیدهدست می
احکام شرعی دیگر به غیر از موارد راستای بیان  
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کنیم:  ها را بیان میوار آنفوق است که فهرست

های طبیعیِ کوه صفا و مروه در آیۀ . از پدیده1
إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَۀَ مِن شَعَائرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ  ﴿

)البقره:    ﴾أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّفَ بِهِمَا
و  158 صفا  طواف  بودن  جایز  بیان  منظور  به   )

ج   مروه،) ص1همان،  تمامی 538،  است.  کرده  یاد   )
هایی هستند که آدمی  موجودات از شعائر و نشانه

خوانند، اما اینکه در را به سوی آفریدگارش می
جا فقط شعائر به دو کوه صفا و مروه اختصاص  این

فهمیده می مراد  یافته،  که  و  شود  آن، شعائر  از 
های تکوینی نیست که تمامی موجودات آن نشانه

خداوند  که  است  مکان  دو  مراد،  بلکه  دارند،  را 
داده  آن قرار  خود  عبادت  موضع  را  ها 

. از پدیدۀ طبیعیِ  2.  (385، ص1، ج 1417طباطبائی،  است)
)النساء:   شریفۀ  آیۀ  در  خاك  و  برای 43آب   )

د شده است.  تعیین هنگام جواز تیمم بر خاك، یا
تیمم جمع شده   موارد تشریع  تمام  آیه  این  در 

أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ  ﴿است؛ زیرا با عبارت  
، به علل احتیاج به تیمم اشاره ﴾أَوْ المَسْتُمُ النِّساء

( بعد  2( هنگام برگشت از قضای حاجت.  1کرده:  
 مَرْضى   وَ إِنْ کُنْتُمْ﴿از آمیزش با زنان. و با عبارت  

عَلى کرده    ﴾سَفَرٍ  أَوْ  اشاره  تیمم  به  جواز  زمان 
برای  1است:   باشید و آب  ( هنگامی که مریض 

باشد.   داشته  ضرر  سفر  2شما  در  که  زمانی   )
نداشته  آب  به  دسترسی  امکان  و  باشید، 

از    قرآن. یادکرد  3  (.516، ص 2ج،1371میبدی، باشید)
شریفۀ  های طبیعیِ فجر، ظهر و عشا در آیۀ  پدیده

مَلَکَتْ  ﴿ الَّذِینَ  لِیَسْتَْْذِنکُمُ  ءَامَنُواْ  الَّذِینَ  یَأَیُّهَا 
وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُواْ الحْلُمَ مِنکمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ    أَیْمَانُکمُ

مِّن قَبْلِ صَلَوۀِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ  
عِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ الظَّهِیرَۀِ وَ مِن بَعْدِ صَلَوۀِ الْ

عَلَیْکمُ  طَوَّافُونَ   لَیْسَ  بَعْدَهُنَّ  جُنَاحُ  عَلَیْهِمْ  لَا  وَ 
بَعْضُکُمْ عَلىَ لَکُمُ   بَعْضٍ کَذَالِکَ یُبَینِ   عَلَیْکمُ  اللَّهُ 

( به منظور  58)النور:    ﴾ااَلیَاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ
غالمان و کودکانی  بیان این حکم شرعی است که  

قبل    - اند باید در سه زمانِکه به سن بلوغ نرسیده
عشاء نماز  از  بعد  و  ظهر  هنگام  صبح،  نماز   - از 

برای ورود به اتاق والدین اجازه بگیرند)فخررازی،  
 (. 416، ص24، ج1420
نشان   2-5- و  اسالم  دین  بزرگداشت 

 دادن پیشرفت حیرت انگیز آن 
در    قرآن و  آورده  ارمغان  به  بشر  برای  را  اسالم 

عظمت و بزرگداشت این دین بزرگ الهی فراوان 
این دین   قرآنبر اساس آیات  سخن گفته است.  

حنیف که بر مقتضای فطرت آدمی قرار دارد، به 
رغم میل کافران و تدریج رشد خواهد کرد و به

  ها خواهد دوانید و باناناباوران ریشه در جان انس
بر   روز  به  روز  قامت،  راست  مردانی  فداکاری 
 شوکت و قدرت و استحکام آن افزوده خواهد شد. 

با مثلی برگرفته از طبیعت    قرآناین حقیقت در  
کلمۀ  جاکه  و آثار صنع الهی بیان شده است، آن

طیبه )پاکیزه( را در مقابل کلمۀ خبیثه )ناپاك( 
ارا از طبیعت  مثالی  این دو  برای  و  داده  ئه  قرار 

است. و    کرده  تنومند  درختی  به  طیّبه  کلمه 
-های آن بهاستوار و پرثمر تشبیه شده که ریشه

های آن سر به خوبی در زمین جا گرفته و شاخه
نشاط سایۀ  از  است.  کشیده  و  آسمان  بخش 

شوند و همواره  مند می فرحناك آن همگان بهره 
دارای میوه و ثمر است. بر عکس، کلمۀ ناپاك به  

ب مییدرختی  ریشهثمر  که  زمین ماند  در  ای 
ندوانیده و دارای ثبات و استقرار نیست و با اندك 

،  1386  رستمی،)  شودنسیمی از جای کنده می 
کلَِْمَۀً  ﴿ (  179ص مَثَلًا  اللَّهُ  ضَرَبَ  کَیْفَ  تَرَ  أَلَمْ 

فىِ   فَرْعُهَا  وَ  ثَابِتٌ  أَصْلُهَا  طَیِّبَۀٍ  کَشَجَرَۀٍ  طَیِّبَۀً 
حِینِ  بِإِذْنِ رَبِّهَا ... وَ مَثَلُ    ؤْتىِ أُکُلَهَا کلُ السَّمَاءِ تُ

فَوْقِ  مِن  اجْتُثَّتْ  خَبِیثَۀٍ  کَشَجَرَۀٍ  خَبِیثَۀٍ  کلَمَۀٍ 
در این .  (26  -24)ابراهیم:    ﴾الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ
کلمۀ   از  مراد  تفاسیر  چیست،    »طیبه«که  در 

ایمان،  است:  شده  ذکر  مختلف  وجوه  مختلف 
، استغفار، توبه، دعوت به  قرآنشهادت به توحید،  
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اسالم، مؤمن و اوامر و نواهی خداوند )زمخشری،  

ج1407 ص2،  طبرسی،  553،  ج1372؛   ،6 ،
نیز  480ص نمونه  تفسیر  مؤلفان  به  (.  توجه  با 

کلمۀ    وسعت   محتوای  و  این  »طیبه«مفهوم   ،
-ها و روشهمۀ دستورها و برنامهرا شامل  سخن  

-می های پاکیزه ناۀ اعمال و انسهای پاك و هم
)مکارم  که دارای آثار و نتایج با برکتی هستند  داند

ج1374شیرازی،   آیینی    (.332، ص 10،  اسالم 
من جز اسالم  ؤو م است  سراسر پاکی و طهارت  

و   پاك  درختی  به  اسالم  این  و  نیست  مجسّم 
وج با  است  شده  تشبیه  بابرکت  و    وه استوار 

موجودی دارای رشد و  اسالم  .  1  شباهت بسیار:
حرکت، بلکه پویا روح و جامد و بینموّ است نه بی

درخت   همانند  رویا  و  است  و  تکامل  دارای  که 
است.  اسالم .  2  رشد  دستورهای  و  ابعاد  همۀ 

پاکیزه است و تمامی ابعاد وجودی آن را طهارت  
است، همانگونه که هم   درخت    ظاهرفرا گرفته 

-ش و هم شکوفهاپاکیزه است و هم میوهو  پاك  
اش و هم نسیم عطرآمیزی که از اش و هم سایه

برمی پاکیزه همان.  3  خیزد.آن  گونه که درخت 
کند  میوۀ خود را همواره عرضه می   وپربار است  

هایش دراز  و هر زمان که دست به سوی شاخه
است   پرثمرگردی، اسالم نیز  کنی محروم بر نمی

م دست  های معرفتی اسالو هرگاه کسی به شاخه
ثمره کند  میدراز  دست  به  تازه  .  4  آورد.ای 

بیچنان درخت  دادن  میوه  نیستکه    ، حساب 
بلکه مشمول قوانین آفرینش است و طبق سنت  

دارد، الهی و به اذن پروردگار میوه را ارزانی می
-ریشه.  5  . اسالم نیز مشمول قوانین تکوین است

-ها محفوظ میناای محکم، درخت را از طوف ه
بر    دارد، که  چرا  نیست؛  زوال  قابل  نیز  اسالم 
و ریشه عقل  و  وحی  دارد.  قرار  محکمی  های 

های  . شاخه6  اند.های آنفطرت و ... همگی ریشه
درخت در محیط پست و محدود قرار ندارد، بلکه  

ها سینۀ هوا را شکافته و در آن فرو رفته شاخه

شاخه قدر  هر  و  برافراشتهاست  درخت  تر  های 
آ از  و باشند  دورترند  زمین  غبار  و  گرد  لودگی 

های پاکتری خواهند داشت و از نور آفتاب و میوه
ها را به تری بهره خواهند گرفت و آنهوای سالم

های میوۀ خود بهتر منتقل خواهند ساخت. شاخه
کرانه نیز  را  اسالم  ملکوتی  و  معنوی  های 

معنویت  آزاد  ازفضای  نیست؛  محدود  فراگرفته، 
می چهره  شود  تغذیه  بر  مادیّات   . ماده  آفات  و 

طورکه در مورد . همان7نشیند.  آرای آن نمیدل
این درخت نه در یک فصل یا دو فصل، بلکه در 
سوی   به  دست  که  زمان  هر  یعنی  فصل،  هر 

برنمیشاخه محروم  کنی  دراز  در  هایش  گردی، 
است)فخررازی،   چنین  نیز  اسالم  ، 1420مورد 

شیرازی،  119-116ص مکارم  ج 1374؛   ،10  ،
 (. 333ص

-بیان افکار خرافی در مورد بهره   2-6
 ری از طبیعت و تصحیح آنو

در جاهلیت مردم بر اثر پیروی از پدران خویش 
از برخی وری  به خرافاتی دچار شده بودند که بهره

الهی  نعمت می  های  حرام  همه  بر  -را 
عدّه(  103)المائده/دانستند ویژۀ  را  برخی  ای و 

و گاه زنان را   (  138)االنعام/کردندخاص تلقی می
استفاده   برخیاز  میها  نعمت  از  -محروم 

خداوند بر همۀ این خرافات،    .(139د)االنعام/کردن
بر   ابتدا  که  گونه  این  به  است،  زده  ابطال  مهر 

، همۀ لذات مادی را به شرط  خالف عقیدۀ آن  
شمارد )المائده:  »طیّب« و پاکیزه بودن حالل می

صرا4 به  و  می(  دستور  مؤمنان  به  دهد:  حت 
ای را که برای شما حالل شده  های پاکیزه نعمت

(. همچنین  87)المائده:    است بر خود حرام نکنید
را زینت مینعمت -شمارد و میهای خدادادی 

ها را حرام کرده  مندی از آنپرسد: چه کسی بهره
( و سپس به ذکر تک تک  32)االعراف:     است؟

کند. هم  ها را رد میزد و آنپرداها میاین بدعت
 قرآنهای مطرح شده در  اکنون به ذکر این بدعت



 

981 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بحِیرَۀٍ وَ  ﴿. در آیۀ  1  پردازیم:می

لَا سَائبَۀٍ وَ لَا وَصِیلَۀٍ وَ لَا حَامٍ وَ لَکِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ 
... اللَّهِ  عَلىَ  چهار ،  (103)المائده:    ﴾یَفْترُونَ    به 

عرب میان  در  که  شده  اشاره  جاهلی   بدعت 
)بحیره،  ای از حیوانات  ها بر پارهمعمول بود. آن

-به عللی عالمت و نامی میسائبه، وصیله و حام(  
-ها را ممنوع میگذاشتند و خوردن گوشت آن

و  پشم  چیدن  و  شیر  خوردن  حتی  یا  ساختند 
شمردند.  را مجاز نمی  هاسوار شدن بر پشت آن

این   میگاهی  آزاد  را  هر  حیوانات  که  گذاشتند 
ها  خواهند بروند و کسی متعرض آنراهی که می

بی،  شدنمی را  حیوان  عمالً  و  یعنی  استفاده 
می  رها  شیرازی،  کردندبیهوده  ،  1374)مکارم 

گرچه به ظاهر این احکام جاهلی   (. 103، ص 5ج
هایی از روح شکرگزاری و قدردانی در برابر  جلوه

ولی از آن جا که این   استت  خدمت این حیوانا
-شدند و با حالت دردناکی میحیوانات رها می 

و در نتیجه اثر عکس برای این حیوانات   -مردند
عالوه بر این   اسالم از آن جلوگیری کرد. -داشت

برنامه را به خاطر   ،هاآن از این  یا قسمتى    همه 
ها را نذر بت  دادند و در واقع آنها انجام مى بت
اسالم با این کار    ۀ در این صورت مبارز  ،کردندمى 

خود   به  نیز  پرستى  بت  با  مبارزه  شکل 
شیرازی،  گیردمى  پیشین(. 1374)مکارم   ، 

ما جَعَلَ اللَّهُ  ﴿با دو استدالل  آیه شریفه    بنابراین،
و    ﴾... نکرده،  جعلى  چنین  خدا  لکِنَّ ﴿یعنى  وَ 

یعنى و   ﴾الْکَذِبَ ...الَّذِینَ کَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ  
افتراء  خدا  بر  شدند  کافر  که  کسانى  لیکن 

در این مقام است که اینگونه احکامى  ،  بندند مى 
از پیش خود براى این چهار    عرب جاهلیرا که  

از   نسبت    حیواناتصنف  خدا  به  و  تراشیده 
)طباطبائی،  از خداى متعال سلب نماید  ،دادندمى 

سورۀ انعام،    138. در آیۀ  2  (.156، ص6، ج 1417
بت خرافی  حکم  سه  به  مورد  نیز  در  پرستان 

نخست است:  شده  اشاره   اینکه  طبیعت 

  و   چارپایان  از  قسمت  این: »گفتند مى   پرستانبت 
  بطور   هاست،بت  سهم   و   مخصوص  که  زراعت

  ما   که  هایىآن  مگر   است،  حرام  همه  براى   کلى
این  تنها  هاآن  پندار  به  و  خواهیممى    دسته   بر 

 حَرْثٌ  وَ  أَنْعامٌ  هذِهِ  قالُوا  وَ﴿  دیگران  بر  نه  بود  حالل
  این گروه   . ﴾بِزَعْمِهِمْ  نَشاءُ  مَنْ   إِلَّا  یَطْعَمُها  ال   حِجْرٌ
بودند)قرشی،    بتخانه  و  بت  متولیان  و  خدمه  همان

دوم اینکه   (.323ص 3سید علی اکبر. پیشین، ج
را حرام    چارپایان  از  آنان سوار شدن بر تعدادی 

این    .﴾ظُهُورُها  حُرِّمَتْ  أَنْعامٌ  وَ﴿.دانستند می
چارپایان، همان وصیله، سائبه، حام و بحیره است  

سورۀ مائده احکام مربوط   103که خداوند در آیۀ  
آن کرد)طباطبائی،  به  نفی  را  ج1417ها   ،7  ،

ها نام خدا را بر تعدادی  (. سوم اینکه آن361ص
 اللَّهِ  اسْمَ  یَذْکُرُونَ  ال   أَنْعامٌ  وَ﴿  بردندچارپایان نمی

  حیواناتى   به  اشاره  است  ممکن  جمله  ؛ این﴾عَلَیْهَا
 هاآن  بر  را  بت  نام  تنها  ذبح  هنگام  به  که  باشد
  شدن   سوار  که  است   بوده  حیواناتى  یا  و  بردندمى 
بودند)مکارم    کرده  تحریم  حج  براى   را  هاآن  بر

(.  455، ص5شیرازی، ناصر و همکاران. پیشین، ج
، جعلی بودن  ﴾عَلَیْهِ  افْتِراءً﴿در پایان آیه با عبارت  

می نشان  را  احکام  از 3دهد.  این  دیگر  یکی   .
بودبدعت این  مشرکان    چارپایان  اگر  که  های 
  گفتند مى   شدند،مى   حامله  سائبه   و   بحیره

  اگر   و  است   حالل  مردان  براى   فقط  هاآن  هاى بچه
دنیا   مرده  بچه  آن  از  زن  و  مرد   آمدمى   به 
مَا  ﴿بود. آیۀ    حالل  همه  به  و  خوردندمى  قَالُواْ  وَ 

فىِ بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَۀٌ لِّذُکُورِنَا وَ محُرَّمٌ عَلىَ 
شرَُْکَاءُ  فِیهِ  فَهُمْ  مَّیْتَۀً  یَکُن  إِن  وَ    أَزْوَاجِنَا  

وَصْفَهُمْ عَلِیمٌ  سَیَجْزِیهِمْ  حَکِیمٌ  :  نعاماال )  ﴾إِنَّهُ 
 ، از این حکم جاهلی سخن گفته است. (139

 نتیجه گیری 
های طبیعی یا آثار صنع  آیاتی که در آن پدیده

مورد   مختلف  تفاسیر  در  بود،  شده  ذکر  الهی 
منظور   به  متعال  خداوند  گردید،  واقع  تحقیق 
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های گویا و روشن ثالتقریب و آشنایی اذهان، از م

و   اصلی  هدف  است.گرچه  کرده  یاد  طبیعت 
در   طبیعت  ذکر  بسامد  طرح  قرآنبیشترین   ،

مباحث خداشناسی است امّا در کنار این مسئله، 
ای اهدافی دیگر نیز قرار دارد که به عنوان مقدمه

برای رسیدن به این هدف اصلی مطرح هستند،  
ت معاد«، این مسائل عبارتند از: »شناخت و اثبا

و    قرآن»شناخت و اثبات نبوت«، »اصالت وحی  
محمد )ص(«، »دلداری دادن به پیامبر )ص(«، 

بزرگداشت دین اسالم و »بیان مسائل فقهی«؛ »
آن انگیز  حیرت  پیشرفت  دادن  »نشان  بیان  «؛ 

بهره مورد  در  خرافی  و  افکار  طبیعت  از  وری 
 « است. تصحیح آن

حمایت   از  وسیله  بدین  مالی سپاسگزاری:  
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران 

قالب پژوهانه )اهواز در  (  SCU.TQ99.38572ی 
 شود.  در انجام این تحقیق تشکر و قدردانی می 
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در پرتو   خداشناسی )براهین اثبات وجود خدا و معرفی برخی از اسماء حسناء الهی(

 در عالم تکوین های طبیعیپدیده
 

 زهره بابااحمدی میالنی
 

 ( z.babaahmady@scu.ac.ir نویسنده مسئول: ) و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران قرآناستادیار گروه علوم 

 
 چکیده  

ها نسبت به خداوند متعال است. این پیشنهاد ، افزودن معرفت انسانقرآنشناسى از دید  هدف اصلی طبیعت
کند که باید آنچه خدا آفریده، مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داده شود تا کریم جلب نظر می قرآنمکرراً در 

یات انسانی  های صنع الهی نه تنها در جای خود برای ادامة حبه این حقیقت پی ببریم که هر کدام از فرآورده
سازند. و در آیات کران آفریدگار را بازگو میها قدرت شگرف و توان بیباشند، بلکه تک تک آن ضروری می

پدیده  به  اشاره  از  مانند  متعدد پس  تعابیری  با  تَذَکَّرُونَ﴿های طبیعی  تَْعقِلُونَ ﴿(،  57)االعراف:    ﴾لَعَلَّکُمْ   ﴾ لَعَلَّکُمْ 
کند. از طرفی  (، انسان را به تفکر و تأمل در مظاهر طبیعت دعوت می21)الحشر:    ﴾یَتَفَکَّرُونَلََعلَّهُمْ  ﴿(،  17)الحدید:  

از   او  اولین مسئله در وادی شناخت خدا، ابتدا شناخت وجود اوست، سپس شناخت توحید و اسماء حسنای 
خداشناسی از طریق  تحلیلی به بررسی   - جمله علم، قدرت، رحمت و ... است.  در این پژوهش با روش توصیقی

برهان فطرت و حکمت و همچنین شناخت اسماء حسنای الهی با تاکید بر پدیده های طبیعی در عالم تکوین  
 خواهیم پرداخت.  

 
 های طبیعی، ربوبیّت، پدیده قرآنکلید واژه: خداشناسی، 

 
 مقدمه

الم  های طبیعی در این نوشتار، عمنظور از پدیده
باشد که از آثار صنع الهی است یعنی  مادی می

ی حواس با آن در ارتباط عالمی که بشر به واسطه
است. زمین، آسمان، کوه، دشت، دریا، رودخانه، 
از   برق  و  رعد  و  بادها،  ابرها،  گیاهان،  حیوانات، 

 مصادیق بارز آن است. 
کریم، این کتاب    قرآنطبق صریح آیات شریفۀ  

هدایت   هَذَا  برای  »إِنَّ  است:  شده  نازل  بشر 
(،  9/  17الْقُرْءَانَ یهَدِى لِلَّتىِ هِىَ أَقْوَمُ« )االسراء،  

در   چه  هر  هدایت    قرآنلذا  راستای  در  آمده 
هاست، اگر از وجود باری تعالی و صفات آن  انسان

آن   خاطر  به  آمده   میان  به  سخن  اقدس  ذات 
د ها بعد از شناخت کماالت خداوناست که انسان

نبوت سخن   از  اگر  نزدیک سازند؛  او  به  را  خود 
انسان که  است  آن  خاطر  به  پیام  رفته  های به 

از  اگر  نیز  و  هدایت شوند  تا  انبیاء گوش دهند 
که   است  آن  برای  آمده  میان  به  حرفی  معاد 

باید  انسان چگونه  که  بدانند  و  بیابند  را  راه  ها 
نائل  ابدی  و  واقعی  سعادت  به  تا  کنند  زندگی 

پدیدهشو ذکر  با  ارتباط  در  همچنین  های ند. 
باید گفت   کتابى در علوم طبیعى    قرآنطبیعی 

هاى  نیست بلکه کتاب هدایت است و اگر از پدیده
کند براى آن است که مردم طبیعى صحبت مى 

با کاوش و تدبر در موجودات طبیعى به عظمت  
برند و خود را به او نزدیک خالق مدبر عالم پى  

 (. 11، ص 1375ی،  کنند. )گلشن
نظر   از  آیات پدیده  قرآنبنابراین،  طبیعى  های 

شناسى  هاى( حق تعالى هستند و طبیعت )نشانه 
آیت منزله  به  از باید  را  ما  و  تلقى شود  شناسى 

خَلْقُ   آیاتِهِ  برساند:)وَمِنْ  آیات  صاحب  به  آیات 
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مْ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُ

 (، 22/ 30إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْعالِمِینَ( )الروم، 
طبیعت غائى  هدف  گفت  باید  دیگر  طرف  -از 

دید   از  انسانقرآنشناسى  معرفت  افزودن  ها  ، 
اوست،   به  تقرب  و  خداوند  به   قرآندر  نسبت 

مسئله  دیگر  مهمترین  از  بیش  آن،  به  که  ای 
مسئلۀ   شده،  پرداخته  شناخت  موضوعات 

نباشد که نامی    قرآن ای از  شاید صفحهخداست و  
از خدا در آن نرفته باشد؛ اولین مسئله در وادی  
شناخت   بعد  او،  وجود  شناخت  خدا،  شناخت 
توحید و اسماء حسنای او از جمله علم، قدرت، 

 . (76، ص 1389رحمت و ... است. )مصباح یزدی،  
در این پژوهش به تحلیل و بررسی برهان فطرت  

ا معرفی  و  حکمت  مانند  و  الهی  حسنای  سماء 
 قدرت، علم، عدالت، و ... خواهیم پرداخت.

 
 براهین اثبات وجود خدا  -2

 برهان فطرت 2-1
راه  از  مورد یکی  پیوسته  که  خداشناسی  های 

توجه پیامبران الهی و متفکران و دانشمندان بوده  
است، و از این طریق بشر را به دین و خداپرستی  

 است.  اند، راه فطرتهدایت کرده
مفاد برهان فطرت این است که انسان زمانی که  
یا  و  دریا  در  غرق شدن  نظیر  در شرایط خاص 
اسباب  تمام  از  مشابه  حوادث  دادن  رخ  هنگام 
عادی ناامید و مایوس می شود و تمام توجهات و  
درون خود  در  می شود  قطع  او  دنیوی  تعلقات 
به یک قدرت ماورائی و  امیدی و کششی  هنوز 

میغیرمادی   که  کند  می  را  احساس  او  تواند 
عمق   در  درونی  گرایش  این  وجود  دهد،  نجات 
نهاد انسان در حالی به خاطر وضعیت فرد در آن 
شرایط همه آموخته و معلومات و افکار او تحت  

 
 63سورۀ اسراء و    63سورۀ لقمان،    32سورۀ عنکبوت،    65  آیات.   1

 سورۀ انعام نیز بر این برهان اشاره دارند.

شده   سپرده  فراموشی  به  و  گرفته  قرار  الشعاع 
دوسویه گرایش  چنین  وجود  عمق است  در  ای 

أ این امید در خارج نهاد او، نشان می دهد منش
 (.  284، ص1375وجود دارد)جوادی آملی، 

گاهی در استدالل به توحید در ربوبیت خدا   قرآن
از طریق برهان فطرت با ذکر عناصر طبیعی دریا 
از   امواج سهمگین تصویری  و  تندباد  و خشکی، 
انسان به کشتی نشسته و گرفتار تندباد و امواج  

را از اعماق  کند که خدا  سهمگین را ترسیم می
هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ فِی   ﴿خواند  قلب، خالصانه می

جَرَیْنَ  وَ  الْفُلْکِ  فِی  کُنْتُمْ  إِذا  حَتَّى  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ 
بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَۀٍ وَ فَرِحُوا بِها جاءَتْها رِیحٌ عاصِفٌ وَ  

أَنَّ  الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ وَ ظَنُّوا  أُحِیطَ جاءَهُمُ  هُمْ 
بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَنا مِنْ  

و در   1( 22)یونس:    ﴾هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ  
می شکرگزاری  وعدۀ  نجات،    لَّئن ﴿دهد  صورت 
الشَّکِرِینَ مِنَ  لَنَکُونَنَّ  هَاذِهِ  مِنْ  )االنعام:   ﴾أَنجَئنَا 

ا63 در (؛  همواره  کرده  عادت  انسان  که  آنجا  ز 
و   بستاند  و چیزی  داده  اجتماعی چیزی  اعمال 

انسان به  منحصر  امر  بلکه  این  نیست،  هم  ها 
است،  موجودات  همۀ  میان  در  جاری  سنتی 

نیاز مطلق است،  دربارۀ خدای سبحان هم که بی 
داند  برد و چون مینیز همین عادت را به کار می 

کوتاهی کرده و با آن همه    در مقابل پروردگارش
نافرمانی که کرده شایستگی نجات را ندارد، برای  
دعایش  و  آورد  دست  به  استحقاقی  اینکه 

بندد و همه گونه مستجاب گردد، با خدا عهد می
اطاعت  وعده الهی،  دعوت  استجابت  از  ای 

)ابراهیم:    ﴾وَ نَتَّبِعِ الرُّسُل  نُجِبْ دَعْوَتَک  ﴿پیامبران  
دهد. اما پس  خوانی و یا دادن مال را می(، ثنا44

گرفتاری  رفع  ظاهری  از  اسباب  به  دیگر  بار  ها، 
بدان و  نموده  میاعتماد  آرامش  در   ها  و  یابد 
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اعراض می یاد خدا  از  نَجَّاکُمْ    ﴿کند  نتیجه  فَلَمَّا 

)االسراء:   ﴾إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ کانَ الْإِنْسانُ کَفُوراً  
 . (3، ص 1385از،  نیل س(. )67

این آیات بیانگر این است که انسان فطرتاً خدا را  
سختیمی در  که  تنگیشناسد  و  یاد ها  به  ها، 

نمی او  جز  این  کسی  گفت:  باید  واقع  در  افتد. 
برهان، یعنی فراموش کردن غیر خدا در شداید 

الهی، صریحو سختی درگاه  به  تضرع  و  ترین ها 
صانع متعال است.  برهان بر اصل ربوبیت خالق و  

 (.33، ص17، ج1417)طباطبایی،  
 برهان حکمت 2-2

حکمت در لغت به معنای استواری و منع از نقص  
چنان است.  تباهی  و  خلل  را و  اسب  لجام  که 

و   سرکشی  از  را  اسب  زیرا  گویند،  »حَکَمَه« 
دارد. )راغب اصفهانی،  های ناموزون باز میحرکت
در  1412 و  حکم(  مادۀ  که  اصطالح،  است  آن 

)ربانی   شود.  انجام  مشخص  هدف  برای  عمل 
ص  1380گلپایگانی،   تجلیل،  193  - 191،  ؛ 

 ( 22، ص 1371
مقدمات این برهان به طور خالصه به این شکل  

 است که:  
پدیده و  طبیعت  جهان الف:  در  طبیعی  های 

 آفرینش دارای هدف خاص و معین هستند.  
 است.   ب. هر هدف در جهان داری خالقی حکیم

نتیجه: خداوند حکیم وجود دارد که طبیعت را با  
 هدف  خاص آفریده است.   

ی، وجود هدف در خلقتِ  قرآندر بسیاری از آیات  
عنوان  به  »زمین«  و  »آسمان«  طبیعیِ  مظاهر 
شده   ذکر  متعال  حکیم  خالق  وجود  بر  دلیلی 
باطل بودن  خلقت   با نفی  است. این هدف گاه 

فَکَّرُونَ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  وَ یَتَ﴿آسمانها و زمین  
بَاطِلًا هَاذَا  خَلَقْتَ  مَا  رَبَّنَا  الْأَرْضِ  عمران:  )آل  ﴾وَ 

بین آن دو است  191 آنچه در  و  خَلَقْنَا  ﴿(  مَا  وَ 
بَاطِال  بَیْنهُمَا  ( و 27)ص:    ﴾السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا 

لهو در خلقت آن نفی لعب و  با  چه  ها و آنگاه 

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا  ﴿ن دو است  بین آ
لَاعِبِینَ اثبات  16)االنبیاء:    ﴾بَیْنهَمَا  با  گاه  و   )

زمین   و  آسمان  اللَّهَ ﴿ حقانیت خلقت  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ 
بِالحْقِّ )ابراهیم:   الْأَرْضَ  وَ  السَّمَاوَاتِ  ( و  19خَلَقَ 

قْنَا السَّمَاوَاتِ وَ وَ مَا خَلَ﴿آنچه در بین آن دو است  
(، بیان  85)الحجر:    ﴾الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنهَمَا إِلَّا بِالْحَقِ

 شود.  می
آیات   این  و زمین در  از آسمان  مراد  افزود  باید 

پدیده کل  از  است  کنایه  هستی   عالم  و  ها 
(، مؤید این ادعا 146، ص7، ج 1417)طباطبایی،  
های یدهدر ابتدا فقط خلقت پد  قرآنآن است که  

کند و بعد  آسمان و زمین را هدفدار معرفی می
بیان کند منظورش همۀ پدیده اینکه  های برای 

طبیعیِ موجود در آسمان و زمین است، عبارت  
آیۀ   در  حتی  و  نموده  ذکر  را  بینهما«  ما    5»و 

هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَ الْقَمَرَ  ﴿سورۀ یونس  
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسَابَ  نُورًا وَ قَدَّرَهُ  

به طور جزئی از دو   ﴾مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَالِکَ إِلَّا بِالْحَقّ 
به طور جداگانه   -ماه و خورشید - پدیدۀ آسمانی

برد و با عبارت »بالحق« آفرینش آن دو را نام می
 کند.    هدفدار معرفی می

چیزى است که در    به معناى هر  "باطل "کلمۀ  
آن هدف و غرض معقولی نباشد. پس  نفی باطل  
بودن  خلقت آسمان و زمین یعنی وجود هدف و 

آن آفرینش  در  ،  4ج  ،1372طبرسی،  )ها  غرض 
و زمین   که در آیات فوق خلقت آسمان  (87ص

متصف   این صفت  به  است،  دو  آن  بین  آنچه  و 
 شده است.  

بیهوده و کلمۀ »بالحق« یعنی آنچه خدا آفریده  
باطل نیست بلکه درست و از روی حکمت است  

ج 1999نخجوانی،  ) ص 1،  امر    (224،  این  که 
داللت بر وجود صانع دارد زیرا خلق کردن این  
مخلوقات عظیم بر حسب اتفاق نیست پس ناچار  
داشته  قادر  و  عالم  و  یکتا  آفرینندۀ  دست  به 
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که خلقت    (556، ص 4، ج1420،  ابن عطیه)باشد،
 طبیعی متصف به آن شده است.  های پدیده
به معناى عملى است که با نظمى    "لعب"کلمۀ  

خاص ولی بدون غرض عقالیی و به منظور غرضى  
شود. انجام  واقعى  غیر  و  طباطبایی،  )  خیالى 

که در آیات مذکور بیان    (258، ص14ج   ،  1417
کردیم که خداوند این وصف را در مورد خلقت 

  .1های طبیعی نفی کرد پدیده
 
 معرفی برخی از اسماء حسنای الهی   -3

اثبات توحید در ربوبیت مطلقة   3-1
 خداوند بر همة هستی 

و  فرهنگ  در  مهم  اصطالحی  توحید، 
معارف اسالم است که در لغت به معنای یگانگی  

)فراهیدی،   از 1410است  و  وحد(  مادۀ  ذیل   ،
به یکتایی خداوند، و از حیث   باور  حیث عقیده 

ع به  منحصر  بر  عمل،  یکتاست.  خدای  بادت 
تعالیم   دین،   قرآناساس  اساس  و  پایه  کریم 
إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ   قُلْ إِنَّما یُوحى ﴿توحید است:  

(. عالمه  108)االنبیاء:    ﴾واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون
گوید: یعنی آنچه طباطبائی در تفسیر این آیه می

جز توحید و  شود، چیزی از دین به من وحی می 
چه  است،  توحید  بر  متفرع  که  دیگری  معارف 
نیست.   عملی،  و  اخالقی  چه  و  عقیدتی  معارف 
دلیل این مطلب آن است که حصر »اِنّما« بر روی  
محمد   )طباطبایی،  است.  آمده  »اَنّما«  حصر 

 ( 332، ص 14ج،  1417حسین. 
توحید دارای مراتب بسیاری است، که 

آن از  ربوبی یکی  در  توحید  است.  ها،  تکوینی  ت 
مراد از توحید در ربوبیت آن است که نظام این 

 
پدیده.   1 ابراهیم:  همچنین  آیات،  در  طبیعی  االسراء:  32های  ؛ 66؛ 

؛ النمل: 60،  48؛ الفرقان:  19،  15؛ نوح:  99،  79،  73؛ االنعام:  32الشوری:  

عمران: ؛ آل32،  25؛ لقمان:  20لذاریات:  ؛ ا10؛ الرحمن:  43؛ النور:  60،  12

؛ الروم: 24؛ الشعراء:  38؛ الدخان:  27؛ ص:  85،  22؛ الحجر:  191،  190

-های طبیعی بی جهان که شامل مجموعۀ پدیده
شود، تحت تدبیر  شمار گذشته و حال و آینده می

می اداره  پروردگار  یک  -مصباح )  شود.حکیمانۀ 
 ( 389، ص2، ج 1373یزدی، 

پدیده  قرآن ذکر  به  با  طبیعی   3های 
 کند:   ربوبیت اشاره می روش به اثبات توحید در

 . تعبیر »رب«  3-1-1
اکثر آیات،   بر    قرآندر  برای استدالل 

»رب«،   تعبیر  با  یکتا،  خداوند  ربوبیت  و  توحید 
فَقَالُواْ  ﴿های آسمان و زمین  ربوبیت مطلقۀ پدیده

دُونِهِ  مِنْ  نَدْعُوَا  لَنْ  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  رَبُّنَا 
داند.  ( را از آنِ خداوند یگانه می14)الکهف:    ﴾إِلهاً

و برای اینکه بگوید، منظور از آسمان و زمین همۀ 
در پدیده است  دو  آن  در  موجود  طبیعیِ  های 

 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقّ ﴿آیاتی دیگر مثل  
عَلىَ   النَّهَارَ  یُکَوِّرُ  وَ  النهَّارِ  عَلىَ  الَّیْلَ  وَ  یُکَوِّرُ  الَّیْلِ 

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا 
هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفَّارُ خَلَقَکمُ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَۀٍ ثُمَّ جَعَلَ 
أَزْوَاجٍ  ثَمَانِیَۀَ  الْأَنْعَامِ  مِّنَ  لَکمُ  أَنزَلَ  مِنهْا زَوْجَهَا وَ 

مَّهَاتِکُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فىِ  یخَلُقُکُمْ فىِ بُطُونِ أُ
ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَالِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ ال إِلهَ إِلَّا 

تُصْرَفُونَ  فَأَنَّى  از خلقت 6  -5)الزمر:    ﴾هُوَ  بعد   ،)
از پدیده کلی،  صورت  به  زمین  و  آسمان  های 

هایی همچون ماه و خورشید، شب  خلقت پدیده
یاد  و   جزئی  صورت  به  تاریکی  و  چارپایان  روز 

 کند.  می
این دو آیه از سورۀ زمر در این سیاق  
کنند اثبات  را  ربوبیت  در  توحید  که  مقامند    .و 

عربی،  ) ص 2ج،  1422ابن  مدرسی،  ؛  198، 
با جمله   (434، ص11ج،  1419 زیرا آیۀ دومى 

الغافر:  33؛ االنبیاء:  57،  54؛ االعراف:  38؛ ق:  9؛ الزخرف:  48،  8 ؛ 61؛ 

؛ 5؛ الزمر:  5؛ الجاثیۀ:  22،  6؛ یونس:  37؛ فصلت:  37؛ یس:  164البقرۀ:  

، نیز به اثبات خالق و صانع 63؛ العنکبوت: 27ت: ؛ المرسال18المؤمنون: 

 متعال اشاره دارند.  
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شود، تقریباً صریح ختم مى   ﴾ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ ...﴿

در این است که آیه مورد بحث مربوط به ما قبل  
بر  نو براى احتجاج  از  بیانى مستقل و  نباشد، و 

به این منظور در این دو آیه    .توحید ربوبیت باشد
بین خلقت و تدبیر جمع شده، و این بدان جهت  
است که مشرکین خلقت و ایجاد را منحصر در 

می تعالی  خداوند  خدای  که  معتقدند  اما  دانند، 
-ها میکار تدبیر امور را به دست اربابانی که آن

پرستند، قرار داده است، از این رو  خداى سبحان  
در کالم عزیزش هر جا در صدد اثبات توحید در  

آید، بین خلقت و تدبیر  ربوبیت و الوهیت بر مى 
مى  مى جمع  اشاره  نکته  این  به  و  که  کند  کند 

مع به یک  بلکه  نیست،  از خلقت  نا  تدبیر خارج 
همان خلقت است، هم چنان که خلقت به یک 

آن به  تا  است.  تدبیر  همان  که  ها  معنا  بفهماند 
تعالى  نیز مانند خلقت منحصر در خداى  تدبیر 

 (.  236، ص 17ج، 1417است)طباطبایی،  
ذکر دو اسم »عزیز« و »غفار« نیز در 

آیه   پایانی  الْغَفَّارُ﴿عبارت  الْعَزِیزُ  هُوَ  ممکن    ﴾أَال 
منظور اشاره به همان برهان باشد که بر  است به 

یگانگى خداى تعالى در ربوبیت و الوهیت داللت 
شود، دارد، چون عزیزى که هرگز دچار ذلت نمى

تنها خداى تعالى است، پس تنها اوست که باید 
که  هنگامی  "غفار"عبادت شود، و همچنین اسم  

می  مقایسه  دیگران  بخشش  پرستش  با  شود، 
 (  237ص د. )همان، گردمخصوص او می

 . صنعت بالغی استفهام تقریری 3-1-2
عالوه بر ذکر صریح ربوبیت خدا   قرآن 

های با لفظ »رب«، گاهی بعد از ذکر خلقت پدیده
از  تقریری  استفهام  بالغی  صنعت  با  طبیعی 
بندگان دربارۀ توحید و یگانگی خدا در ربوبیت  

می می اقرار  نفی  را  شرك  هرگونه  و  کند.  گیرد 
آیات   در  وَ ﴿مثالً  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  أَمَّنْ 

حَدائِقَ ذاتَ  بِهِ  فَأَنْبَتْنا  ماءً  السَّماءِ  مِنَ  لَکُمْ  أَنْزَلَ 
بَهْجَۀٍ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ  

راراً وَ جَعَلَ  بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَ
بَیْنَ   جَعَلَ  وَ  رَواسِیَ  لَها  جَعَلَ  وَ  أَنْهاراً  خِاللَها 
الْبَحْرَیْنِ حاجِزاً أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ الیَعْلَمُونَ  
وَ   السُّوءَ  یَکْشِفُ  وَ  دَعاهُ  إِذا  الْمُضْطَرَّ  یُجِیبُ  أَمَّنْ 

أَإِلهٌ الْأَرْضِ  خُلَفاءَ  ما یَجْعَلُکُمْ  قَلِیالً  اللَّهِ  مَعَ   
تَذَکَّرُونَ أَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ 
بُشْراً بَیْنَ یَدَْی رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ   مَنْ یُرْسِلُ الرِّیاحَ 
اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ أَمَّنْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ  

 مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ  یُعِیدُهُ وَ
اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ( )النمل: 

های طبیعی  (، بعد از ذکر خلقت پدیده64  -60
مانند آسمان، زمین، باران، باغ، درخت، رودخانه،  

هٌ مَّعَ  کوه، دریا و خشکی با استفهام تقریری » أَإِل
 کند.  اللَّهِ« هرگونه شرك را نفی می 

در آیات مذکور توحید خالق و توحید 
-در ربوبیت )توحید تدبیر کنندۀ این جهان( پایه

ای برای توحید معبود شمرده شده است؛ یعنی  
که خلقت عناصر مختلفی را این آیات پس از این
کند که تدبیر  دهد و بیان میبه خداوند نسبت می

همۀ آن عناصر )پس از خلقت( نیز کسی  کنندۀ  
می نتیجه  نیست  او  به  جز  باید  تنها  گیرد: پس 

معبودی  نباید  و  پرداخته شود  او  ذات  پرستش 
باشد.  مطرح  او  حسن.  )  غیر  محمد  رستمی، 

 (145ص ،  1386
 . نفی شرک3-1-3

راه   از  یگر  اثبات توحید در یکی  های 
از   است؛  متعال  خداوند  از  شرك  نفی  ربوبیت 

انتساب فرزند به خداوند است  نم ودهای شرك، 
موحد  ظاهر  به  که  کسانی  میان  در  حتی  که 

  9  قرآنبودند، وجود داشت. به این پندار غلط در  
را پسر خدا   یهودیان عزیر  اشاره شده است:  بار 

)التوبه:  می فرزند  30خواندند  به  مسیحیان  و   )
بودن عیسی مسیح برای خدا معتقد شدند و آن  

بزر رضایت  پیامبر  بدون  و  ناخواسته  را  الهی  گ 
سر  او  الوهیت  به  دانسته،  خدا  فرزند  او  خود 
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(، گاه  30(، )التوبه:  117  -116سپردند ) المائده:  

نیز یهود و نصاری خودشان را فرزندان و محبوبان 
می )المائده:  خدا  جاهلی 18دانستند  اعراب  و   )

-نیز از سر جهل برای خداوند دخترانی فرض می
( )االنعام:  57النحل:  کردند  )الصافات:  100(،   ،)

 (. 39(، )الطور: 153، 149
در    این    قرآنخداوند  ردّ  برای  کریم 

اتهام )داشتن فرزند اعم از دختر یا پسر( از جمله 
بار  به پدیده های طبیعی اشاره کرده است. یک 

برای نشان دادن عظمت و زشتی این بهتان، آن  
-اشته میرا در قالب تعبیری محسوس عرضه د

ها گفتند خداوند رحمن فرزندی برای فرماید: آن
زننده و  زشت  سخن  چه  کرده!  اختیار  ای خود 

آسمان است  نزدیک  این آوردید.  خاطر  به  ها 
سخن از هم متالشی گردد و زمین شکافته شود  

کوه ریزد:  و  فرو  شدت  به  السَّمَاوَاتُ  ﴿ها  تَکَادُ 
 ﴾رْضُ وَ تخِرُّ الجِبَالُ هَدًّایَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنشَقُّ الْأَ

ها (، و بار دیگر مسئله عذاب کردن آن90)مریم:  
نحْنُ أَبْنَؤُاْ اللَّهِ وَ أَحِبَّؤُهُ    وَ قَالَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى ﴿

(، را مطرح  17)المائده    ﴾قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُکُم بِذُنُوبِکُم
تعبیر   همچنین  است.  السَّ﴿ کرده  وَ بَدِیعُ  مَاوَاتِ 

سورۀ انعام جواب از همان    101، در آیۀ  ﴾الْأَرْضِ
آلود است، و حاصلش این است که: اعتقاد شرك

داشتن فرزند مشروط به گرفتن همسر است. در  
حالی که داشتن همسر برای خدا امر غیر معقول  

شود داشتن فرزند برای او امری  است چگونه می 
این، خد بر  تلقی شود؟ عالوه  اوند خالق  معقول 
تواند خالق  همه چیز است، و صاحب فرزند نمی

فرزند خود باشد چون فرزند جزئى از پدر است  
تربیتى رحم   به محیط  لقاح  به وسیله عمل  که 

شود، و معقول نیست که جزء خداوند منتقل مى 
مخلوق خودش باشد. این دو دلیل در جملۀ کوتاه 

الْأَرْضِ﴿ وَ  السَّماواتِ    است.   نهفته  ﴾ بَدِیعُ 
 ( 291، ص7ج ،1417طباطبایی،  )

 . نشان دادن عظمت و قدرت خداوند 3-2

ذاتی  و  ثبوتی  صفات  از  دیگر  یکی 
را  خدا  بسیاری  آیات  و  است  قدرت  خداوند، 

از جمله »قادر« و »قدیر« می نیز  خواند. قدرت 
توانیم مرتبه محدودی از  صفاتی است که ما می

و –قدرت    رو، مفهومآن را در خود بیابیم. ازاین
تا    -نیز مفهوم عجز که در مقابل قدرت قرار دارد

حد زیادی برای ما روشن است. با این حال، الزم 
است برای وضوح بیشتر بحث، تعریفی از قدرت 
ارائه کنیم که بر قدرت خداوند نیز قابل تطبیق  
ارائه  قدرت  از  مختلفی  تعاریف  متکلمان  باشد؛ 

تعاریف،کرده از  یکی  اساس  بر  کسی    اند.  قادر 
دهد و اگر است که اگر بخواهد، فعلی را انجام می

می ترك  را  آن  اساس،  بخواهد،  این  بر  کند. 
می  هنگامی دادن گفته  انجام  بر  فاعل  که  شود 

فعلی قادر است که انجام دادن یا ترك آن فعل،  
تابع خواست و مشیت او باشد. بنابراین، در کلیۀ  

فعل بدون  مواردی که فاعل فاقد مشیت است و  
آنکه مسبوق به خواست و مشیت او باشد، محقق  

شود، فاعل مزبور در انجام آن فعل فاقد قدرت می
ازاین ایجاد  رو، میاست.  بر  آتش  که  گفت  توان 

حرارت و فعل سوزاندن قادر نیست، زیرا فعل آن  
توان گفت  خیزد و نمیاز مشیت و خواست برنمی

کند. با  می که اگر بخواهد، فعل سوزاندن را ترك
رسد  تأمل در تعریف یاد شده چنین به نظر می

که  رو  آن  از  خداوند،  بر  مفهوم  این  اطالق  که 
مانعی  نیست،  محدودیتی  و  نقص  بر  مشتمل 
ندارد. بنابراین، قادر بودن خدا بدین معناست که  
را  آن  پذیرد،  تعلق  فعلی  تحقق  به  مشیت  اگر 

لق  دهد و اگر مشیت او به ترك آن تعانجام می
،  1389مهر،  سعیدی کند. )گیرد، آن را ترك می

  (217 -215صص 
در مقام استدالل به قدرت قاهرۀ   قرآن

الهی، گاه این موضوع را در قالب تصاویری گویا 
-کشد که در اینهایی بدیع به تصویر میو صحنه
-گونه تصاویر را به نظاره میهایی از اینجا نمونه
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برای نشان دادن   به  نشینیم: گاه  قدرت خداوند 

( که بدون 3های هفتگانه )الملک:  خلقت آسمان
کند.  (، اشاره می10ستون افراشته شدند )لقمان:  

ها نویسد: این آسمانفخر رازی در این مورد می
از آن جهت که بدون ستون و پایه در هوا معلق  

دارد  مانده خداوند  قدرت  بر  داللت  فخر  )اند، 
های اه از پدیدهو گ  (192، ص5ج  ،  1420رازی، 

)یونس:   خورشید  و  ماه  مانند  و  5آسمانی   )
  ﴾وَ هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا﴿ستارگان  
می97)االنعام:   و (،یاد  زمین  مورد  در  و  کند. 

-های آن، گاه از خود زمین یاد کرده، میپدیده
مَدَدْناها﴿فرماید   الْأَرْضَ    (، وگاه از آنجا7)ق:    ﴾وَ 

کوه  آفرینش  آن که  به  است  فوایدی  دارای  ها 
)الرعد:   رَواسِیَ  فیها  جَعَلَ  گاه  3پرداخته  و   )

مهمترین عامل زندگی بشر و همۀ جانداران یعنی 
ءٍ  شىَ    وَ أَنبَتْنَا فِیهَا مِن کلُ ﴿گیاهان را ذکر کرده  

در  19)الحجر:    ﴾مَّوْزُونٍ قدرت  از  نهایتاً  و   )
سخ حیوانات  انواع  میآفرینش  اللَّهُ ﴿گوید:  ن  وَ 

عَلىَ  یَمْشىِ  مَّن  فَمِنهُم  مَّاءٍ  مِّن  دَابَّۀٍ  کلَ   خَلَقَ 
رِجْلَینِ وَ مِنهُم مَّن    بَطْنِهِ وَ مِنهُم مَّن یَمْشىِ عَلىَ

 یَمْشىِ عَلىَ أَرْبَعٍ یخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلىَ
 ( 45)النور:  ﴾ءٍ قَدِیرٌکُلِّ شىَ 

آیه تفسیر  در  نور    45زمخشری  سوره 
نویسد: خداوند در این آیه اول از خزندگان نام  می

ناحیۀ  از  بیشتری  قدرت  دهندۀ  نشان  زیرا  برد؛ 
راه   رفتن،  راه  ابزار  بدون  که  خالق هستند، چرا 

تر  روند و سپس راه رفتن بر روی دو پا سختمی
است از چهار پا؛ بر این اساس چهار پایان در آخر  

.  (247، ص3ج  ،  1407زمخشری،  )  شدند.   ذکر
آیه در بیان قدرت الهی با استفاده از پدیده های  
عالم تکوین مانند خلقت انسان است.  نجفی نیز  

نویسد: یکى دیگر از قدرت  در تفسیر این آیه می
هاى پروردگار توانا که همتایى ندارد، این نمایى

جنبنده  هر  که  مخصوصى  است  آب  از  را  اى 

مى آفریده   نجفی،  و  )سبزواری  ،  1419آفریند. 
 . (120، ص 14ج

گاه نیز برای اثبات قدرت خود بر تمام 
عالم هستی در آسمان و زمین چنین استدالل  

وَ الْأَرْضُ جَمِیعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَمَۀِ وَ  ﴿کند که:  می
(، این آیه  67)الزمر:    ﴾السَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتُ بِیَمِینِهِ

وشنی از تسلط و قدرت قاهرۀ الهی است،  تصویر ر
ها با آن همه وسعت را در نگاه او چراکه آسمان

همچون طومار و یا لباسی دانسته که به دست  
را همچون شیء   زمین  و  پیچیده شده  شخصی 
خردی دانسته که در قبضه و مشتی جای گیرد.  

 (21، ص24، ج1400حسینی شیرازی، )
 . نشان دادن رحمت خداوند3-3

هر  یک است.  رحمان  الهی  اسماء  از  ی 
-شود، جلوهای که در طبیعت مشاهده میپدیده

امّا   است.  بندگان  به  نسبت  الهی  رحمت  از  ای 
در   طبیعی  مظاهر  از  به    قرآنآنچه  صراحت  به 

با  همراه  باران  پدیدۀ  شده،  ذکر  رحمت  عنوان 
وَ هُوَ الَّذی أَرْسَلَ الرِّیاحَ ﴿اش یعنی باد است  مقدمه

( مراد 6(. )48)الفرقان:    ﴾ بَیْنَ یَدَْی رَحْمَتِهبُشْراً
صادقی  )  در این آیه، باران است.  "رحمۀ"از کلمۀ  

ص1ج  ، 1365تهرانی،   کامل   ( 175،  تصویر 
سورۀ اعراف   57رحمت الهی، یعنی باران، در آیۀ  

آمده است: در آنجا خداوند باد را با عبارت »بین  
مقدمه عنوان  به  رحمت،  یدیه«  برای  یعنی ای 

زا  باران، معرفی کرده که سبب حمل ابرهای باران
برد های بایر میها را به سوی سرزمینشده و آن

ها در آن سرزمین شروع به بارش نموده و  و آن
میوه میانواع  را  یُرْسِلُ ﴿رویاند:  ها  الَّذی  هُوَ  وَ 

حاباً  الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَْی رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَ
ثِقااًل سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ 

الْمَوْتى نُخْرِجُ  کَذلِکَ  الثَّمَراتِ  کُلِّ  لَعَلَّکُمْ   مِنْ 
 ( 57)االعراف:  ﴾تَذَکَّرُونَ

پدیده از  باران،  پدیدۀ  بر  های عالوه 
جَعَلَ    وَ مِنْ رَحْمَتِهِ﴿طبیعی شب و روز نیز در آیۀ  
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لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْکُنُوا فیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  

تَشْکُرُونَ  لَعَلَّکُمْ  به  73)القصص:    ﴾وَ  با صراحت   )
رحمت مصادیق  از  دیگر  یکی  الهی عنوان  های 

این   علت  و  است.  شده  یاد  بندگان  به  نسبت 
  داند که انسان در چنین می  قرآنرحمت را خود  

می استراحت  روزی  شب  پی  در  روز  در  و  کند 
 رود. می

 . توصیف علم خداوند 3-4
ثبوتی خداوند، »علم«  از صفات  یکی 
است. در بینش اسالمی، خدا به همۀ امور عالم  
آگاه است. علم، هم از صفات ذاتی خداوند است  
و هم از صفات فعلی او. به عبارت دیگر، علم الهی  

ب از آنمراتب گوناگونی دارد که  ها، صفت  رخی 
ذاتی و برخی صفت فعلی است. علم عبارت است  
از حضور معلوم در نزد عالم. جامعیت این تعریف  
از آن روست که در علم حصولی، صورت ذهنی 
شیء در نزد عالم حضور دارد و در علم حضوری،  

ای خود شیء؛ لیکن در هر دو صورت، معلوم نحوه
ساس این حضور،  از حضور در نزد عالم دارد و بر ا

عالِم دارای نوعی احاطه علمی بر معلوم است. از  
آنجا که تعریف یاد شده از قیود مربوط به علوم  

گونه شائبه نقص و  موجودات خالی است و هیچ
توان آن را برای اشاره  نقصانی در آن راه ندارد؛ می

وقتی   بنابراین،  گرفت؛  کار  به  نیز  الهی  علم  به 
می به  خدا  علم  از  میسخن  آن  ان  مقصود  آید، 

خدا   نزد  در  اشیاء  تمام  و  امور  همۀ  که  است 
ذات  به  خدا  علم  مالك  حضور،  این  و  حاضرند 

( است.  موجودات  همۀ  و  مهر،  سعیدی خود 
 (  196- 195، ص 1389

های طبیعی از پدیده  قرآنگاه یادکرد  
در راستای وصف این صفت خداوند قرار دارد. در 

پ از  بیشتر  زمینه ظاهراً  و  دیدهاین  آسمان  های 
غَیب السَّماواتِ  ﴿زمین یاد شده است که با تعبیر  

ااَلرضِ تعبیر     ﴾وَ  با  بار،  وَ  ﴿ سه  السّماءِ  فِی  ما 
ما فِی السّماواتِ وَ ما ﴿یک بار ، با تعبیر    ﴾ااَلرضِ

مَن فِی السّماواتِ  ﴿چهار بار و با تعبیر    ﴾فِی ااَلرضِ
عَلَى اللَّهِ    یک بار و با تعبیر )وَ ما یَخْفى  ﴾وَ ااَلرضِ
ءٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی السَّماءِ( یک بار و با مِنْ شَیْ 

( یک بار تعبیر )یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْض
با   و  الْأَرْض(  فِی  ال  وَ  السَّماواتِ  )فِی  تعبیر  با  و 

أَرْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها وَ تعبیر )یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی الْ
ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فیها( یک بار آمده 

طورکه قبالً گفتیم لفظ »السماء« با است. همان
است، که شمول   از کل هستی  کنایه  »االرض« 

رسانند. این مفهوم  علم خداوند به همه چیز را می
د، در این  سورۀ انعام فهمی  59توان از آیۀ  را می

یاد    قرآنآیه   الهی  علم  از وسعت دامنۀ  نخست 
وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا  ﴿فرماید:  نموده می

؛ این عبارت علم  ﴾إِلَّا هُوَ وَ یَعْلَمُ مَا فىِ الْبرِ وَ الْبَحْرِ
تعالى  خداى  برای  منحصر  را  پنهان  و  غیب 

آیه آمده یا   الغیب« که درداند. تعبیر »مفاتیحمى 
-به معنای کلیدهای غیب و یا به معنای گنجینه

های غیب است. که در هر دو صورت علم غیب  
وَ ﴿کند. اما عبارت  را مختص به خدا معرفی می

منحصر در بیان علم    ﴾یَعْلَمُ مَا فىِ الْبرِ وَ الْبَحْرِ ...
به هر چیز،   او  از شمول علم  بلکه  نیست،  غیب 

خ شهود،  چه  و  غیب  مىچه  از بر  اگر  و  دهد. 
ها است جلوتر ذکر ها و آنچه را که در آنخشکى

شد، براى این بود که روى سخنش با مردمی بود  
خشکى با  بیشتر  کارشان  و  سر  است. که    ها 

 ( 128 -124، ص7ج ، 1417طباطبایی،  )
که احاطۀ علمی خداوند سپس برای آن

بر تمام هستی را به وضوح ترسیم نماید، تصاویر  
میمتع قرار  انسان  روی  پیش  را  که  ددی  دهد 

-زده میها انسان را شگفتحقیقتاً هر یک از آن
-ها را چنین به تصویر میاین صحنه  قرآنکند.  

 کشد که:  
براى    ﴾وَ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَۀٍ إِلَّا یَعْلَمُهَا﴿

بر   که  برد  اسم  بخصوص  را  درختان  برگ  این، 
کند،بى داللت  خداوند  علم  کثرت   پایانى  چون 
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برگ درختان به حدى است که انسان از شمردن  
به   احاطه  و  دیگرى  از  کدام  هر  تشخیص  و  آن 
حاالتى که هر کدام دارند و همچنین مراقبت بر  

مى  درخت  از  یک  کدام  عاجز اینکه  افتد، 
 است.)همانجا(
الْأَرْضِ ﴿ ظُلُمَاتِ  فىِ  حَبَّۀٍ  لَا  در   ﴾وَ 

حقیقت خداوند با ذکر برگ درختان و دانۀ توی 
زمین دست روی دو نقطۀ حساس گذاشته است  

ها سال از که برای هیچ انسانی هر چند میلیون
و دستگاه  بگذرد  او  پیچیدۀ  عمر  و  های صنعتی 

  انگیز پیدا کند، احاطه بر آن ممکن نیست. حیرت
 ( 131ص ، 1387قاسمی، )

عبا  قرآن با  آیه  ادامۀ  کوتاه،  در  رتی 
بی تصویر  وسعت  به  چنین  را  خدا  علم  انتهای 

وَ لَا رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلَّا فىِ کِتَابٍ ﴿کشیده است:  
و    ﴾مُّبِینٍ تر  از دو کلمۀ  روشن است که منظور 

ها نیست، بلکه این تعبیر  خشک، معنای لغوی آن
کنایه از عمومیت است و حکایت از وسعت احاطۀ 

بهبی خدا  دارد.  انتهای  موجودات  مکارم )  همۀ 
همکاران.   و  ص5ج  ،1374شیرازی   ،271 )  .

اال  ﴿نیز تکرار عبارت    ﴾إِلَّا فىِ کِتَابٍ مُّبِینٍ﴿عبارت  
است و یا بدل از »اال یعلمها« است که    ﴾یعلمها

می را  خدا  علم  طبرسی،  )  رساند.شمول 
 (383، ص1ج، 1372
 . مالک بودن خدا 3-5

اسمای حسنای خد از  دیگر  اوند یکی 
سه  ملیک،  و  ملک  مالک،  است.  بودن  »مالک« 
اسم از اسماى حسناى خداى سبحان است که  
معناى  به  و  ملک(  یا  )ملک  واحد  ریشه  داراى 
سلطه خاصى است که زمینه ساز هر گونه تصرف  

اى که انسان در شىء مملوك باشد؛ همانند سلطه
اى که حاکمان  بر مال خود دارد یا استیال و سلطه

شود( ملک  دارند )و به آن ملک گفته مى  بر مردم
( است  ملک  از  بیجوادی اعم  ،  1جتا،  آملی، 

از این رو راغب مى(  25ص گوید: ملک کسى  و 

هاى مردم  است که تصرف آمرانه و ناهیانه در توده
براى  است  جنس  مانند  ملک  و  باشد...  داشته 
چنین   ولى  است،  ملک  ملکى  هر  پس  ملک. 

شد. )راغب اصفهانی،  نیست که هر ملکى ملک با
 ذیل مادۀ ملک( ،1412

در    قرآنهای طبیعی در  گاه ذکر پدیده
اسم خداوند می این  بیان  این راستای  در  باشد. 

های آسمان و زمین  زمینه در اکثر موارد از پدیده
لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ  ﴿مورد(؛ با تعبیر    45)حدود  
مُلْکُ السَّماواتِ وَ  لَهُ  ﴿، هشت بار با تعبیر  ﴾الْأَرْضِ
لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما ﴿بار، با تعبیر    9  ﴾الْأَرْض

بار، با تعبیر )لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ    11  ﴾فِی الْأَرْض
لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما ﴿بار، با تعبیر    5وَ الْأَرْضِ(  
لِلَّهِ  ﴿بار، با تعبیر    1  ﴾ِِِِْْْْ وَ ما بَینَهُمافِی الْأَرْض

لَهُ  ﴿بار، و با تعبیر    2  ﴾میراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض
الْأَرْض وَ  السَّماواتِ  فِی  فِی    8  ﴾مَنْ  مَنْ  )لِلَّهِ  بار، 

الْأَرْض فِی  مَنْ  وَ  مُلْکُ   1(  السَّماواتِ  )لِلَّهِ  بار 
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما( یک بار یاد شده  

ن تعبیرها، ذکر مالکیت مشرق  است. عالوه بر ای
بار    2،  ﴾لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ﴿و مغرب با تعبیر  

در   دارد.  داللت  خداوند  مطلقۀ  مالکیت  بر  نیز 
به صحنه را  او  قدرت  از  دیگری  جلوۀ  دیگر،  ای 

لَّهُ مَقَالِیدُ السَّمَاوَاتِ  ﴿فرماید:  تصویر کشیده و می
یۀ لطیفی از مالکیت یا این تعبیر کنا   ﴾وَ الْأَرْضِ

گوییم: »کلید  که میسلطه بر چیزی است، چنان
که   همچنان  و  است«  فالن  دست  به  کار  این 
تصرف در یک خزانه برای کسی که کلید آن را  

نمی مقدور  ندارد  اختیار  حاکمیت  در  باشد، 
ها و زمین نیز تنها به دست خداوند قادری  آسمان

مالکیت و  است که کلیددار جهان هستی است و 
کفایت   با  دست  در  تنها  هستی  نظام  ربوبیت 
به  نزدیک  عبارت  این  مفهوم  بنابراین،  اوست. 

( 59عبارت شریفۀ )وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْب( )االنعام:  
 ( 471، ص27ج ،1420فخر رازی، ) است.
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 . عدالت الهی3-6

خداوند،   ثبوتیه  صفات  از  دیگر  یکی 
یک   الهی  عدل  مسئلۀ  است،  اصول عدالت  از 

بسیار مهم اعتقادی و کالمی است. هر چند در 
فعلی خداوند   از صفات  یکی  نخست، عدل  نگاه 

هم که  میاست  قرار  فعلی  سایر صفات  -ردیف 
ناپذیر آن، جایگاه گیرد، اما به دلیل اهمیت وصف

یافته است؛  ویژه ای در مباحث اعتقادی و کالم 
این اهمیت تا آنجاست که بر حسب یک تعبیر  

گانه دین یا مذهب و در یج، یکی از اصول پنج را
به نبوت و معاد  مانند توحید،  شمار کنار اصولی 

 ( 315، ص 1389مهر، آید. )سعیدی می
تقسیم   برابر  معنای  به  لغت  در  عدل 

  ذیل مادۀ عدل(  ،1412کردن، )راغب اصفهانی،  
-حکم به حق کردن، داد دادن و هر چیزی را به

است   نهادن  ذیل    ،1410دی،  فراهی)جای خود 
و در اصطالح آن است که خداوند در   مادۀ عدل(

کند و  پاداش و کیفر دادن به هیچ کس ظلم نمی
او  به  را  کسی  هر  پاداش  عدل،  اساس  بر  بلکه 

می )عنایت  گرمارودی،  فرماید.  ،  1361اسدی 
 (12، ص 2ج

برای نشان دادن عدالت الهی در   قرآن
امت و  تصویری از سنجش دقیق اعمال در روز قی

-نهایت عدالتی که در حق بندگان روا داشته می
شود، با این تعبیر حسی یاد نموده: »ما ترازوهای  

می  نصب  قیامت  روز  در  را  به  عدل  پس  کنیم، 
شود و اگر به مقدار ترین ستمی نمیکس کمهیچ

دانه خردل )کار نیک و بدی باشد( سنگینی یک
می حاضر  را  آن  ما  ما  که  است  کافی  و  کنیم 

وَ نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ  ﴿کننده باشیم  حساب
الْقِیَمَۀِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْا وَ إِن کَانَ مِثْقَالَ حَبَّۀٍ  

)االنبیاء:    ﴾ بِنَا حَاسِبِینَ  مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَ کَفَى 
بینیم از خردل که در  (. در این تصویر هم می47

حق و  ضربکوچکی  استفاده  ارت  است،  المثل 
شده و این تعبیر، مبالغه در نوع سنجش و دقت  

جاکه اعمال بندگان  رساند؛ تا آندر میزان را می
حتی اگر به کوچکی و ناچیزی دانه خردل باشد  

گرفت. خواهد  قرار  رسیدگی  طباطبایی،  )  مورد 
 ( 319، ص14ج  ،1417

که   در جایی دیگر، شاهد آن هستیم 
به بندگان با ذکر پدیدۀ »فتیل«  عدم ظلم خدا  

برای  به تصویر کشیده شده و  به صورتی عینی 
کوچکاین احتمال  بیکه  از  ترین  را  عدالتی 

ساحت پاك الهی بزداید، از این تعبیر تصویری  
ای که  کند که: به آنان به مقدار رشتهاستفاده می 

شد.   نخواهد  ستم  خرماست  هستۀ  میان  وَ  ﴿در 
(.  »فتیل« در لغت 49)النساء:    ﴾یالًلَایُظْلَمُونَ فَتِ

به معنای رشتۀ بسیار باریکی است که در شکاف  
می چشم  به  خرما  معنای  هستۀ  به  یا  خورد، 

ای است که افراد با مالیدن دو انگشت خود فتیله
از نخ و یا چرك )انگشتان یا چرك بدن( درست  

اصفهانی،  )کنند،  می مادۀ    ،1412راغب  ذیل 
حا  فتل( هر  به  کنایهو  کلمه  این  از ل  است  ای 

بی و  ، 4ج،  1417طباطبایی،  )مقداری  حقارت 
 ( 371ص

و باز به همین سیاق در جایی دیگر با  
عدالت  از  دیگر  تصویری  »نقیر«  پدیدۀ  ذکر 

شود: به قدر گودی پشت هستۀ خداوند ارائه می
گیرند. )وَ لَایُظْلَمُونَ خرمایی مورد ستم قرار نمی

(، فتیل چیزی است که در  124)النساء:    ﴾نَقِیرًا
شکم هسته است و نقیر چیزی است که بر پشت  

ذیل مادۀ نقر(  ،  1988ابن منظور،  )هسته است،  
و  حقارت  از  حکایت  همگی  که  الفاظ  این  و 

آن دارند،  شدهکوچکی  انتخاب  که  چنان  اند 
عدالتی  ذهنیت مخاطب را از احتمال هرگونه بی

زدایند احت الهی میو عمل خالف حکمتی از س
 .  (136ص ، 1387)قاسمی، 
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 گیری نتیجه

پژوهش  الف.   این  نتیجه  مشهودترین 
که   است  آیات  پدیده  قرآناین  را  طبیعى  های 

شناسى  داند و طبیعت هاى( حق تعالى می)نشانه 
(.  22کند )الروم:  شناسى تلقى میرا به منزله آیت

طبیعت  دید  بنابراین،  از  مطلوب   قرآنشناسى 
بالذات نیست و تنها در صورتى که ما را با خالق  
 مدبر این جهان آشنا و نزدیک کند مطلوب است.

های مهم شناخت خداوند تفکر یعنی یکی از راه 
های طبیعی است. زیرا انسان به طبیعت  در پدیده

مأنوس است، فکر و اندیشه او نیز به طبیعت خو  
 کرده است.  

خدا، ب. اولین مسئله در وادی شناخت  
اسماء   و  توحید  شناخت  بعد  او،  وجود  شناخت 
حسنای او از جمله علم، قدرت، رحمت و ... است.  
عین  در  را  مسائل  این  اگر  گفت  باید  البته 

میپیوستگی جدا  هم  از  مرحلۀ شان  در  کنیم، 

ها  مفاهیم و تفکر بشر است امّا در عالم واقع، آن
 یکی هستند. 

همچنین   کردن    قرآنج.  آشنا  برای 
های طبیعی به توصیف  ردم با خدا با ذکر پدیدهم

اسماء حسنای الهی پرداخته است گاه به توصیف  
توحید او پرداخته و گاه عظمت، قدرت و علم او 
گوشزد کرده، گاه نیز عدالت، رحمت و مالکیت  

ی هستی بیان کرده است تا بتواند  او را بر همه
همه برای  آنجواب  بدهد؛  محققین  که  ی  ها 

دانند از آیاتش بهره  خدا را قابل اثبات میوجود  
دانند و به  ببرند و آنها که آن را قابل اثبات نمی

نصیب  دنبال توصیف اسماء و صفاتش هستند بی
کتاب جاوید است و برای   قرآننمانند. به درستی  

 باشد.  ی افراد راهنما میهمه
مالی  حمایت  از  وسیله  بدین  سپاسگزاری:  

اوری دانشگاه شهید چمران معاونت پژوهش و فن
قالب پژوهانه )اهواز در  (  SCU.TQ99.38572ی 

 شود.  در انجام این تحقیق تشکر و قدردانی می 
 

 منابع  
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 سوره نحل 69 و 68آیات  با ابعاد وحیانیتطابق زیست محیطی زنبور عسل بررسی 

 
 محمد کاملیعلی

 

 ( ali.kamelie.amoli@gmail.comنویسنده مسئول: ) دانشگاه ارومیه -دانشگاه میبد وکارشناس گیاهپزشکی  -ارشد تفسیر کارشناس 

 
 چکیده  

با تفکر و تحقیق بایسته و شایسته علمی و زیست محیطی زندگی گونه های زنبور عسل، می توان ارتباطات 
سوره نحل، در زمینه تشکیل کلنی مستقل در مکانی    69و    68منطقی با عالمانه و حکیمانه بودن نزول آیات  

کامال مناسب ، بررسی سیر انتخاب گل های خاص برای تولید عسل همان گیاه، شهد گیری، فرآوری آن و از همه 
مهمتر گرده افشانی گونه های بی حدی از گیاهان و گل ها که مطابق با مقتتیات وعملکرد شرایط محیطی و  

، بدست داد؛ که عالوه بر  اثبات علمی و عقلی بودن نوع وحی مختص به این موجود، زیستی این حشره دارد
ابعاد ی  هاهدایت و کمال انسان  نزول آیات علمی هم، مانند آیات اعتقادی، کالمی، اخالقی و معرفتی،  واجد 

ا علمی  ستموحد  آیات  إنزال  نگاه،  همان  با  واجد  کریم  قرآن،  بر و    تی معرف  هایآموزه ،  برای    منطبق  فطرت 
عرصه   این  در  باشد.  تواند  می  عالم  جویان  مرفولوژی،   زنبورعسلدیگرحقیقت  های  ویژگی  و    بیولوژی   با 

فیزیولوژی، که عالوه بربقاء و دوام حیات، بخاطر گرده افشانی جمعیت زیادی از گیاهان وگل ها و تأمین یکی از 
منبع الهام بزرگ برای  عی در مدیریت کلنی و  مواد غذائی موثر چون عسل، می تواند الگوی مهم نظم اجتما

بخاطر دارای بودن ویژگی انحصاری تشکیل شان مسدسی و نظافت محیط زیست  های انسانی امنساخت سازه 
خود، یکی از تأثیر گذارترین موجود کره زمین باشد، که بر این اساس با بررسی دست آوردهای قطعی علمی و  

ا دیدگاه های واقع گرایانه تفسیری مطروحه با آیات مد نظر، می توان به زیست محیطی این حشره و تطابق ب
این حقایق مورد اشاره دست یافت. لذا در این نوشتار سعی بر این است که عالوه بر کشف  ارتباط تنگاتنگ 

 علمی و زیست محیطی این موجود با فرازهای  وحیانی آیات مطروحه، به این نتایج تطبیقی دست یابیم. 
 
 لمات کلیدی: نحل،آیات علمی، زنبور عسل، زیست محیطی،حشره و گرده افشانی. ک
 

 مقدمه
 مِنَ  اتَّخِذِی   أَنِ  النَّحْلِ  إِلَى  رَبُّکَ  أَوْحى  وَ»

  ثُمَّ   *  یَعْرِشُونَ  مِمَّا  وَ  الشَّجَرِ  مِنَ  وَ  بُیُوتاً  الْجِبالِ
 ذُلُالً  رَبِّکِ  سُبُلَ  فَاسْلُکِی  الثَّمَراتِ  کُلِّ  مِنْ   کُلِی

  فِیهِ   أَلْوانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرابٌ  بُطُونِها  مِنْ  یَخْرُجُ
 لِقَوْمٍ  لَآیَۀً  ذلِکَ  فِی  إِنَّ  لِلنَّاسِ  شِفاءٌ

آیاتیَتَفَکَّرُون   پروردگار  و(. » 69و  68«)نحل 
  و   هاکوه   از  که   کرد  الهام  عسل  زنبور   به   تو

[  مردم]   که  یهای  داربست  از  و  درختان
س ریبگ   یهایالنه   سازندمی    ی  همه  از  پس، 

  را   پروردگارت  ی هاراه  و  ]بمک [بخور  هامیوه 
  رنگارنگ   یشربت   آنها  شکم  از  کن  یط   عانهیمط

  به   .است  مردم  ی شفا  آن  در  که   دیآ  ی م  رونیب
می    تفکر  که  یمردم  ی برا[  امر]  این  در  یراست
پور، «. سته[  قدرت]  ی   نشانه   کنند  )بهرام 

1387  ) 
مرحله  به  مرحله  آفرینش  در  منان  خداوند 
همه عوالم، عالوه بر هدایت متفکرانه و اتمام 
حجت مدبرانه، تعقل موشکافانه را برای نوع 

که متضمن کلیات برنامه    بشربه ارمغان آورد
.  هاست زندگی در جهت هدایت و کمال انسان

صا  مخصو  -در این میان در إنزال و تنزیل آیات 
که با اختصار بیان    -عظیم   قرآن   آیات علمی

شده، عالوه بر دارا بودن اعجاز علمی و اشاره  
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به شگفتی های این آیات، سرمنشاء و راهکار  
آفرینش  راز  کشف  و  تحقیق  آوردن  بدست 
موجودات ارضی و سمائی را برای همه انسان 
به  موحدان  برای  بخصوص  منصف،  های 

به   تا  خواهدآورد،  حقایق معاارمغان  و  رف 
زمینه  در  گوناگون  ارزشمندی  های 

یابندشناسی  هستی  شواهد .  دست  »طبق 
میلیارد سالی که از آفرینش    4موجود حدود  

به طرز    -گذرد، گیاهان و جانوران  زمین می 
هدایتی    -با این راهکارها تدریجی  -اولی بشر

با   و  عالم  های  آفریده  از  گیری  الگو  و 
لی توانستند  بکارگیری روش های منطقی وعق

روش های الزم را برای تطابق با محیط زیست  
و فائق آمدن خود بر مشکالت محیط فراهم 

نظریه انتخاب طبیعی ارائه  نمایند. شاید بتوان  
داروین توسط  به    را  شده  ای  همین  اشاره 

خادمی.  دانست«)  موضوع (.  1395قاسمی 
اکثر   که  گردد  می  و ساختمالحظه  ها    ه 

انسان   ارزانطراحی  سریعبا  ترین، ترین، 
جهت   شیوه،  اعتمادترین  قابل  و  بهترین 

های انسانی برای فراهم آوردن و ساخت سازه 
زندگی بهتر اجتماعی و در مرتبه واالتر حیات 

محیط    گرفته  الهام   معقول، و  طبیعت  از 
زندگی زنبور عسل نیز    از جمله؛  اطراف  زیست

باشد انسان،  .می  که  بلکه   بدرستی  و  زنبور 
همه موجودات مخلوق خداوند متعال، به إذن 
و اراده او خالق بهترین، زیباترین، بدیع ترین 

مجموعه آورترین  شگفت  شده و  از  ها  اند. 
مصادیق بارز این الگو برداری از زنبورعسل به 
کره  موجود  گذارترین  تأثیر  از  یکی  عنوان 
و  بیولوژی  مرفولوژی،  های  ویژگی  با  زمین 

گرده  فیز زمینه  در  خویش،  خاص  یولوژی 
افشانی جمعیت زیادی از گیاهان وگل ها که 
باعث بقاء و دوام حیات است، مدیریت کلنی 
بودن   بخاطر دارای  و تشکیل شان مسدسی 

برای  بزرگ  الهام  منبع  انحصاری،  ویژگی 
انسان و تولید و  ساخت سازه  برای  های امن 

 فرآوری یکی از مواد غذائی موثر چون عسل
می باشدکه همین عوامل اهمیت و ضرورت  

نحل به نوعی    69و68تأمل و تفکر در آیات  
توجه وپرداختن به ابعاد وحیانی زندگی زنبور  
عسل را مبرهن می سازد. شاید یکی از ابعاد  
این  در  عسل  زنبور  برای  وحی  واژه  کاربرد 
به  دائمی  الهام  نوعی  شدن  متذکر  آیات، 

ی و ایجاد نظم جامعه بشری برای الگو بردار 
و اتحاد اجتماعی و خدمت و سود رسانی به  

  اسپیواك  جوامع انسانی بوده باشد. از نظرمارال 
  زنبورعسل   پژوهشگران  ترین  برجسته  از  یکی

 مدخل  عسل  زنبورهای   سوتا،  مینه   دانشگاه  از
  مسأله   -تر  بزرگ  بسیار  مسائل  به  ورود  باب  و

  می   بوده است وی   -زیست  محیط  از  حفاظت
 کمک   عسل  زنبورهای   برای   نگرانی »  گوید
 چرا  که  شوند  متوجه  بیشتری   افراد  تا  کرد

 از  پوشیده  بیشتری   های   زمین  تا  دارد   اهمیت
  ها   کش   آفت  از  عاری   و  ها  درخت   و  ها  گل

  زندگی   ای   سیاره  روی   دهم  می  باشند. ترجیح
 سخاوتمند   و   فراوان  های   گل  آن  در  که  کنم 
  وجود   ما  زنبورهای  تمام  از   حمایت  برای 

به   ،2018چارلز  دن  ).«باشد  داشته  ظریف(، 
 در  زنبورعسل  مهم  بسیار  نقش  دلیل همین

 محصوالت  باروری   افزایش  و  افشانی   گرده
ها،  و  کشاورزی   و  غذا  جهانی  سازمان  میوه 
  به   را  سال  هر  می  20  روز(  فائو)  کشاورزی 

کرده   نامگذاری   «زنبور  جهانی  روز»  عنوان
است؛ لذا چگونگی کشف این موضوعات مهم  
است که درارتباط با تطابق بین آیات مد نظر  

و علوم روز،    قرآنو ابعاد محیط زیستی از نظر  
چه دستاوردهایی قابل استنباط است و نقش  

ی و علوم روز برای درك  قرآنو جایگاه متقابل  
بهتر نزول آیات علمی مورد نظر را چگونه می  
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ن کشف  درمیراث  توان  دیگر  سوی  از  ؟  مود 

دیدگاه  چه  متمایز  اسالمی  و  مشترك  های 
درارتباط با حیات زیست محیطی زنبور عسل  
و تفسیرآیات مورد نظر می تواند وجود داشته 

لذا   ؟  و  پژوهش  ی هاهیفرض باشد  متعدد  ی 
درارتباط با تطابق بین     متفاوت مرتبط به هم

نظر   از  زیستی  محیط  ابعاد  و  نظر  مد  آیات 
و علوم روز با دقت در ابعاد مختلف از    قرآن

و  عسل  زنبور  برزندگی  حاکم  نظام  جمله 
ترتیب اعجاز آمیز آیات نازل شده مورد بحث، 
بدست آورد و درك بهتر و روشن تری نسبت 
به نقش، جایگاه علمی و تأثیر کاربردی آیات  

از جمله آیات مورد نظر می توان  قرآنلمی ع
از سوی دیگر می توان دیدگاه های   داشت؛ 
در   اسالمی  درتحقیقات  متمایز  و  مشترك 
با   نظر،  مورد  آیات  ارائه شده  تفسیر  و  شرح 
محیطی   زیست  حیات  قطعی  دستاوردهای 
با   این زمینه  لذا در  نمود؛  این حشره کشف 

به   گرفت  پیشینهمراجعه  صورت  ه،  تحقیقات 
عالوه بر کتب کهن، درمنابع تفسیری به شرح 
از  ای  بیان گوشه  و  نظر  مورد  آیات  وتفسیر 
اسالم   مفسران  توسط  موجود  این  زندگی 
اهمیت   با  حاضر  عصر  در  یافت.  اختصاص 
بیولوژی و مرفولوژی و زیست  یافتن جایگاه 
بی   مقاالت  و  کتب  عسل،  زنبور  محیطی 

مهم  گردید  تألیف  آنشماری  کترین  به  ها  ه 
این   از  دارد،  بیشتری  شباهت  حاضر  نوشتار 
قبیل است:  کتب پرورش زنبور عسل، مسعود 

معجزات  ها،انگبین  و درمان عسل هاشمی؛ 

پرورش   و  زنبور عسل  محمد رسول دریایی؛ 
و   شهرستانی  اهلل  نعمت  نقش   مقـاالتآن، 

زیست، محیط  در  عسل  چارلز  زنبور   ،دن 
ظریف آیدین  نقشترجمه    بر  زنبورعسل  ؛ 

عفت    کشور،  اقتصاد  و  سالمت  زیست،  محیط
 و  قرآن  ـزیآم   اعجاز  درمـانسرحدی؛    رییسی

 ،قرآن  در  سـالمت  و  بهداشـت  یمبانـ
 رضـا  حسـن  و  یـیعال  ی علـ  نیحسـ
دیدگاه  ـیرضا از  عسل  خواص  و    قرآنی؛ 

و علم   قرآنروایات، ندا پرتو دزفولی؛ عسل در  
همکاران؛ تأثیر ضد پزشکی، سعید آشتیانی و  

و  عسل  مخلوط  باکتریایی  ضد  و  کاندیدایی 
عصاره های گیاهی،کیانوش خسروی دارانی و 

 و  عسل  جایگاه  به  اجمالی  نگاهی  همکاران؛
ماشاءاله    و  دراسالم  زنبورعسل سایرمکاتب، 

وپایان و شِفابخشی آن جمشیدی  نامه عسل 
بنابراین    قرآندر   حیدری.  زهره  روایات،  و 
های فوق و ت پژوهشی با دیدگاه توان گفمی 

های یاد شده، به رشته تحریر در  نقطه عزیمت 
نیامده است. از همین رو این پژوهش، نوآوری  

می را  منطقی  الزم  دیدگاه  ارائه  برای  تواند 
بین   علمی  و  تفسیری  تطابق  تأمل، در  قابل 
با   رشته ای داشته باشد. الزم به تذکر است 

و سمت وسو و توجه به روش بکار برده شده  
نوع مطالب مطروحه در این نوشتار، مباحثی  
وبالینی   آزمایشگاهی  کارهای  به  نیاز  آن  از 

اساس و      قیتحق  روشوعملیات میدانی دارد.  
ا تحل  نیکار  بر  براساس  ها  داده   لیپژوهش 

حشره  وعلوم  تفسیری  اتفاق  مورد  قواعد 
  روش   و از  بوده  شناسی و محیط زیست استوار

ـ و    های   روشو    لیتحلی  توصیفی  نقد متن 
به  نیز مطالب به اثبات رسیده جانورشناسی  

مباحث بهره فراخور  .  شد  خواهد  گرفته   ، 
ن  ی گردآور   و  بوده  ای کتابخانه   زیمنابع 

از از  قسمتی  و  اطالعات  ها  داده  نرم    پایگاه 
 ه است.  استخراج شد ی مرتبطافزارها

   ضرورت ها و اهمیت تفسیر علمی
ی منطبق با فراز علم  ریتفس درك ارائه  قاًیحقت

، ارتباط مستقیم به سه  قرآنهای آیات علمی  
قبول،   قابل  تعریف  ارائه  و    عاتاطالمقوله 

  شده   اشارهی  علم  موضوع  پژوه از  قرآن احاطه  
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ی و بدور ماندن از استنباطات  علم   اتیآ   آن   در

 اساس نیا بر غیر منطبق با موضوع آیه دارد؛ 
 اساس  بر  و  تر  جامعظرات  و ن  فیتعر  توانمی 
  به   جهتی،  علم  ریتفس  از  قبول  قابل  قیحقا

 نیا  از  و  داد  ارائه  ،اختالف  رساندن   حداقل
  با   قبول   قابل  یعلم  ریتفس  نیب  مرز  قیطر

 به  توجه  با.  گردد  مبرهن  یعلم   ریغ  ریتفاس
  وموافقان،   مخالفان   ی هادیدگاه   بودن  مطرح

  آنها اغلب  در  و  شده   هیارا  یمختلف  تعاریف
  ابوالقاسم  نقد  و  یغزال  محمدامامسخنان به»

  درتوانی م  آیا کهاست  گردیده  استناد  یشاطِب
 زمان   در  کهگرفت بهره   یعلوم  از  قرآن  تفسیر
  ؟!. است  بوده  ناشناخته  مردم  ی برا  قرآننزول

  بر   ،یخولامینهمچون  ی متأخرمفسران
  با   جدید،  یشکل  در  یول  یشاطب  ی آرا  ی مبنا

)رومی،    «اندکردهمخالفت   یعلم  تفسیر
ر.ك:572ص  ، 2ج  ق،1407  شرقاوی،  ؛ 
 این  در  ،مخالفان  نظر  (. »از393ص   م،1979
 بلکه   ،نیست   مبنا  و  اصل  قرآن  تفسیری،  روش
 سبب   همین  به   و  است   الحاقی  و  فرعی  امری 

جهان    مردود  روش  این )دانشنامه  است« 
ابوحجر، ؛    (. در 66ص  ،1ج  ق،  1411  اسالم 

 اعجاز  مانند»  مباحثی   بر   موافقان،   ،مقابل 
 هازمان  همه  برای   آن   شایستگی  و  قرآن  علمی

  تأکید   آن  از  علوم  استخراج  یا  هامکان   و
بکری، می  اسالم،  جهان  )دانشنامه  کنند« 

ص1393  امین،   با   و(  125  ق، 
.  برخاستند  آن  از  دفاع  به  آندانستنیعلم

 در  را نگرشاین»
 از  ،دورهاین  یطلباصالحپیشگامان سخنان 

 ی اسدآباد  الدینجمال  سید   جمله
 حقارت  وذلتتمام  ،ی طنطاو  .یافتتوانی م

  و دانستی م  علم  از  آنان  ی دور   رامسلمانان
 الجواهر،   تفسیرآوردنفراهم  در  را  خوداقدام
  خانه   به  علمکردن  وارد  ی برا  یتالش

  جهان   دانشنامه«)  کردی  م  یمعرفمسلمانان
  ، 1ج   ق،1412  ،ی جوهربن   ی طنطاو  اسالم،

  دغدغهحاصل  یعلم  تفسیر  پس (.  36ـ35ص
  البته .  است  دورهاین  دردینداران
« التفسیرالکبیر»  ن، یمتقدم   تفاسیردرمیان

 یعمل   سبقه  ی دارا  توان  یم  را  ی راز  فخر
 .دانست

بنابر این می توان نتیجه گرفت که از اهداف 
استخدام تفسیر   نظر،  مورد  آیات  علمی 

مباحث قطعی علوم روز در فهم وتبیین بهتر  
این آیات با رعایت معیارها وضوابط روش های 
نیازمی باشد. لذا تعریف ذیل  تفسیری مورد 
دائمی   »تالش  که:  باشد  رهگشا  تواند  می 

بین  علوم  و رشتهمتخصصان  کشف  در  ای 
اعجازی   آیات  معانی  و  حقایق  استنباط 

آور مرتبط با همه علوم بشری جهت   وشگفت 
جنبه وکشف اثبات  هدایتی  اعجازی،  های 

کریم در همه اعصار«.  در   قرآناشارات علمی  
می  تالش  تفسیری،  روش  گردد  این 

یافتهقرآنعلمی  آیاتبین  علومو  تجربی های 
ارتباطی کشف شده و علوم اثبات شده قطعی  

علمی   بهترآیات  فهم  کریم   قرآندر خدمت 
  .ر گیردقرا

متقابل ووح  تیماه  ارتباط  زیست   یانی 
   عسلزنبور الهام به  محیطی و علمی

این  بسیط  و  روشن  کامال  معنای  رغم  علی 
  ها آیات درطول تاریخ تفسیر، اختالف دیدگاه  

  وَ» هیآ  از  فراز  نیا  به ،  های متفاوتو برداشت 
  به   یمتعال   نگاه و    ...«النَّحْلِ  إِلَى  رَبُّکَ  أَوْحى
 باز  آن،  آثار  و  خواص  در  افراط  و  اغراق  و  عسل

«  أَوْحى»  ری تفس  و  شرح  در ؛لذا  گرددی م
ا اکثر  شده است و  هیارا  یمختلف  ی هادگاهید
  صص   ، 4ج  راغب، )  دند نمو  معنا  إلهام   ی معنا  به

:  است  آورده  سلیمان  بن   مقاتل(.  228-229
...«.  فیها   قذف  یقول  جل  و  عز  اللّه  من  إلهاما»
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 که  داندیم   یالهام   مفهوم  به  را  یوح  او

  مقاتل« )است  همراه  سرعت  ی نوع  با  و  شهیهم
  طبرى، :  ك. ر  ؛ 476  ص  ،2  ج   ،   سلیمان  بن

 بر  را  یوح  یطوس(.  183  ص   ،3ج   ،1356
 را الهام  نحل  به  یوح  نوع  و  داندیم  وجه  چهار

  عسل   زنبور»    که  ستهدان  نحل  به  معنا  ی القا
  نحل  ازین  مورد  چه  آن  و  خداوند  اراده  برحسب

  طوسى، « )دارد  فهیوظ  انجام  ی برا  الهام  نیا  به
 ن یالد  د یرش(.   403ص   ،6ج  ،  عاملى :  مصحح

  الهام   ی، به نوعوح  وجوه  بر شمردن  با   ، ی بدیم
 در  العزّه  ربّ»    کهاشاره دارد  ی سلب  و  یجابیا

  برود   خویش  منافع  طلب  در  تا  افکند  جانور  دل
«  بپرهیزد  آنست  در  وى   مضرّت  آنچه  و
   .(410ص ،5ج  ،1371 ،میبدى )

  ی در دو تفسیر خویش، طبرس  االسالم  نیام
  زنبور   به  خداوند  ی ارشادها  »  که  داردی م  انیب

 به  وى   درون  در  ی اغریزى   نیروى   و  عسل
که  ودیعت   آن   از  موجودات  دیگر  نهاده 

  و   سازى   خانه  دقت در  و  زیبایى  ،اطّالعندبى 
  روشن   هاى نشانه   او  طبایع  در  هاشگفتی 

. است«    خاص   ویژگى  نیچن
  طبرسى، ؛  399ص  ،3ج   ق،1412طبرسى،)

  و   375  ص  ،23ج   همدانى،  نورى :  مترجم
  امر   معنى  به  را  ،«أَوْحى»ی ا  عده   .(8،ص14ج

  که (  204  ص  ،7ج  رازى،  ابوالفتوح« )دانستند
.  باشد  گونه امر  الهام  از  ی گری د  جنبه  تواندی م

  به   تکوینى  و  فطرى   الهام»  را  وحى  یبعض
  وجود  در  تعالى   خداى   که  تدبیرى   معناى 
  از   عقال  که  داندی م  گذاشته  ودیعت  به   زنبور
:  مترجم  ،  شاه،على  سلطان«)  عاجزند  آن  انجام
  ؛ 148  ،ص8ج   ،1372  ریاضى،  و  یخان  رضا

 ص   ،4ج   ،1378  ،دانش:  مترجم  مغنیه،:  ك.ر
  علت  العرفان  مخزن  ریتفس  صاحب(.  819

  صنعت   بزرگى  به  نظر   را  زنبور  به  یوح  کاربرد
  آن   به  حیوان  از  عملى  چنین»  که  دانسته

 خارج  عادى   اسباب  از  مقدارى بى   و  خوردگى
  گردیده،   واقع  عمّال،  مالئکه  کمک  به  و  است
  و   علم  به  علم   عسل،  زنبور  خود  ظاهرا  زیرا

  اولیاء   به  مخصوص  الهام،  و  ندارد  خود  عمل
  و   دهیم  تعمیم  را  وحى  اینکه  مگر  است،

  قرینه   با  موقعى  هر  در  و  بدانیم  لفظى  مشترك
)شود  استعمال (.  212ص  ،7ج   امین،« 

»اندآورده  نیهمچن  و  اشاره  معنى  به  وحى: 
  ص   ،5ج   ،  1375،    ،یقرش«)  مخفى  تفهیم 
  درباره   پروردگار  تدبیر  ی نوع»؛  (464

 دانسته   کمال  سوى   به  آنها  سوق   و  موجودات
  به   که  سپرده  هاآن  در  را  ادراك   نیروى   که

  همدانى،   حسینى«)  شوندیم  لینا  خود  هدف
(  485ص  ،9ج   ،ق .  ه1404  بهبودى،:  محقق

  ساحت   به  اعتماد   و  توکل  اساس  بر»  که
 را  وحى  .است(  485ص  ،9ج.  همان«)ىیکبریا

  که   کرده  معنى   افکندن   بدل   ، فارسى  به
  از   ذاتى  غریزه  موجب  به  روابط  و  الهامات»

  هاپدیده   دردیگر  که   گیردمی  سرچشمه  آنجا
  ، 1360  عاملى،«)نمودار   و  یافت  موجودات  و
 .  شود یم ( 175 ص، 3ج

 و   انشاء  یا  حقیقت   القاء»به  را  وحى  نیهمچن
 در  کارى   انجام  طریق  نمایاندن  و  هدایت
 آیات  اساس  بر   گیرنده   وحى  درون  و  ضمیر

  ؛ (217ص  ،4ج   ،  1362  طالقانى،«)  انددانسته
  است؛   آگاهی  و  شعور  سنخ   از»  یوح  نیا   لذا

  یجواد«)  آگاهانه  حرف  یا  آگاهانه  کارِ  منتها
  نحل،   سوره  ی ریتفس  جلسات،  1390  ،یآمل

 و  عزم  مجرای   و  بخش   آن  به»  و(  70  جلسه
«.)  است  شده  وحی  فعلشان  و   تصمیم  و   اراده

  خودش  به  را   کار  این»  لذا  ؛(71  جلسه  همان،
  مخاطب،  و  است  الواسطهمع   که  دهدمی   اسناد
  شفافِ   تعلیم  وشد(  ص)  پیغمبر  مقدس  ذات

  و   نیست  شود،  باخبر  هم  دیگری   که  روشن
  گاهی   است  قولی   گاهی  که  اِشعاری   یا  شعور
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  نظر   از  نیهمچن(.  71  جلسه  همان،«)  فعلی
  ماضی   فعل  یک«  رَبُّکَ  أَوْحَی  وَ»  یصرف  زمان

  یعنی   فاعل؛  اسم   یا  مضارع  فعل  برابر  در  نیست
  الهی   سنّت  بیان  این  بود  طور  این  گذشته  در

   عسل  زنبور  به  الهی  اقدس  ذات  که  است،
  فرستاد؛   خواهد  و  فرستدمی  فرستاد،  وحی
  گیرندگان   گرچه   است  زمان  از  منسلخ  پس
«  استقبالند   در  یا   حال   یا  ماضی  در  وحی  این

  و   68  اتیآ  شروع  لیدال   و(  70  جلسه  همان،)
 فرمانروا  و  ملکه  بودن  دارا»  را  یاله  ی وح  با  69

  بلند   ی هاگاهیجا  در  ی زندگ  متمدنانه،  جامعه  و
  عسل   دیتول  و  ژهیو  مأموران  و  نگبانان   با  عیرف  و
 ، یآمل  ی جواد)انددانسته«  یجمع  تالش  با

 (. 475 ص  ، 46ج  ،1397

 یبررس و نقد

 افزود  دیبا  الذکر،  فوق   مباحث  لیتکم  در
  عسل   زنبور  عملکرد  با  استنباطات  از  ی موارد

 تعارض   ینوع   با   شهد  ی آور  جمع  در  حداقل
 ی سر  کی  ارتباط   نیا  در  چون  است؛  همراه
 صورت   زنبوران  از  ی اعده   توسط  ییهایتخط

  باعث   که  دن مکنی م   ی شهد  از  و  ردیپذی م
 »  شده  گزارش  یحت  ای  گرددی م  ها  آن  مرگ

  از   ی اعده و    اند   کرده  دیتول  یسم  عسل  که
  باعث   و  شده  دام  وارد  گل  ی جا  به  زنبورها

  صص   ،1381،ییایدر)«  است  شده  آنها  مرگ
آیات    (.104،105،108،152 بتوان  شاید 

وسوسه   113و  112 در  مصداقی  را  انعام 
 به   یوح  فی تعر  در  لذازنبوران عسل دانست،  

  نام   دیشا  البتهباشد؛    نظر  دیتجدنیاز به    زنبور،
  که   نهاد  نام«  ییاقتضا  یوح»  را  یوح  نوع  نیا

  است   زنبور  یدرون  ذات  ای  فطرت  با  هماهنگ
  که   یحاتیتوض.  است  اریاخت  ی نوع  با  همراه  که

  قابل   زین   داشت  اشاره  العرفان  مخزن  صاحب
 (.367ص ،12ج امین،)  است توجه

  و   یانیب  اعجاز  واجد  توجه  قابل  نکات  گرید  از

  خداوند   که  است  موضوع  نیا  به  التفات  ،یبالغ
 یعنی  داده؛  رییتغ  امبری پ  به  را   شیخو  خطاب

  شانیا  به  ،(ص)امبریپ  به  یوح  همزمانِ
 م؛یکرد  یوح  نحل  به  ما  که  گرددیم  خطاب

  زمان   سه  و  مستمر  یوح  مرحله   دو  یعنی
  ی عن ی  ؛شودی م  ن ییتب  نجایا  در  ی نحو  و  یصرف

  است   مضارع  ،یوح  افتیدر  زمان  الظاهر  یعل
 واقع  در  اما  است؛  یماض  زین  نحل  به  یوح  و

  سنت   نیا  و  هستند   مستقبل   حاء،یإ  دو  هر
 بودن  اعجاز  و  بودن  یوح  یعنی  ی؛اله  هیجار

  به   منحصر  و  مخصوص  یوح  ی،اله  کتاب
  خداوند،  ن یچن   هم .  است  ی جار  و  ی سار  نحل،

بهاله   یوح  کامله  مرتبه   ای  نوع  دو  اشرف   ی 
  ن یباالتر  که(  ص)امبراکرمیپ  عالم،  مخلوقات

 صورت  شانیا  حضرت  به  یوح  مرتبه
 نیتر کوچک  از  یکی  به  آن  نازله   رد ویپذی م

  اما .  است  نموده  نیی تب  قرآن  در  عالم را  موجود
 دهدمى   نشان  اوحى  لفظ»  میدار  انیب  نکهیا

 داده  حشره  این  به   را  مأموریت  این   خداوند  که
  نیست   ساخته  حشرات  دیگر  دست  از  که  است
 در  ی جبر  ی عنی  ؛ (468  ،ص  5ج   ،یقرش«)  

  ن یا  بالذات  زنبور   ای  و  بوده   عسل  زنبور   انتخاب
  حتما   ستیبای م  خداوند  که  داشته  را  یژگیو

  ن یا   !کردیم   انتخاب  کار  نیا  ی برا  را  نحل
  د یال  مبسوط   و   یاله  علم   و  حکمت  با  موضوع

  ات یآ  نیا  در  تفکر  هیتوص  و  حق  حضرت  بودن
  به   الهام  نیهمچن .  باشد  تواند  یم  تعارض  در

 طریق  از  حیوان  فهم  در  معنا  القاى   معناى 
 وحى  ی معنا   به  تواندینم  غریزه
  ؛ 423  و  424صص  ،12ج  ،  ییطباطبا)باشد

  نویسندگان،   از  جمعى  و  شیرازى   مکارم :  ك.ر
  ؛ 489  ص  20ج  و  213  ص  ،13ج   ،  1371

  جانوران   همه  چون  (.27ص  ،1ج   ،  معرفت،
 یتفاوت  عسل  زنبور  با   و  هستند   زهیغر  ی دارا 

  جاد یا  عسل  زنبور  ی برا  ی ازیامت   چیه  و  ندارند
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  امر   کی  خداوند  نداشت  یلزوم   و  کند ینم
 توانستی مو  د ینما  ی ادآوری  مجددا   را  ی زیغر
  همه   ی برا  و  عام  قانون  کی  عنوان  به  را  آن

 ید.نمامقرر موجودات
؛ به ارتباط،  68بعد دیگراعجاز این فراز از آیه  

حیات  با  هماهنگ  و  علمی  عملکرد  تطابق 
زیست محیطی زنبور عسل برای تولید عسل  
طبیعی و سالم در دامن طبیعت و نوع کاربرد  

اوند به این حشره در قالب وحی فعل امری خد
ها و روی  در نظم و ترتیب النه گزینی درکوه

محیط   در  که  هایی  داربست  زیر  و  درختان 
طبیعی است با  عالمانه و حکیمانه بودن وحی  
الهی و ترتیب و چینش این قسمت از آیه و 
ادامه آیه است. پس این قسمت از آیه عالوه 
بر علمی و عقلی بودن آن، انسان را ، تطابق  

باشد، رهنمون می سازد.    نیا  گرید  بعد می 
 رَبُّکَ  یأوحَ  و: »  فرمود  تعالم   ی خدا  که  است

 اسم  نکهیا  وجود  با«  اهللُ  یاوح»  نفرموده  و«  
  داللت  الوجود  واجب  ذات  بر  و  است  عَلَم«  اهلل»
 جاللۀ  لفظ  در   اسمای الهی  یتمام  و  کندی م
خدای سبحان،    ؛ لذااست  شده  عیجمت«  اهلل»

نازل   جهت را  علمی  آیات  تربیتی،  ظهوربعد 
همه    دهنده  پرورش  و  میکر  رَبّ  نیا  که  فرمود

است  الوجود    همان  خداوند  و  عالم  واجد 
تعادل   خاطر  به  را  عسل   زنبور  که   است  بالذات

 کرده  خلقچرخه حیات و الهام و بهره برداری  
لذااست های   نجایا  در  رَبّ  ؛  آموزه  واجد 

 هدایتی می باشد. و یتیترب
  عسل  زنبور  ی کلن  یطیمح  ستیز  تطابق

  این حشرهاماکن  یانیوح ابعاد با

 اتَّخِذِی   أَنِ» هیآ  از  ی انیوح  فراز  ن یا  یبررس  با
« یَعْرِشُونَ  مِمَّا  وَ  الشَّجَرِ  مِنَ  وَ  بُیُوتاً  الْجِبالِ   مِنَ
  ی ط یمح  ستیز  ابعاد  تطابق  ن یب  یارتباط  چه

ی  انیوح  دستور  و  عسل  زنبور  یکلون  لیتشک
  منابع   در!  نمود؟  افتیدر  توان  یم   ،الهی

 در  ییکندوها  ایو  هاخانه   نمودن  بناء»ریتفس
 از  ی بردار  بهره  جهت   ودر  مناسب  ی ها  مکان

 ی سازعسل  ،اعمال  نیا  جهینت  که  ثمرات
 ، 2ج   ،  سلیمان  بن   مقاتل)    ه شد  ان یب  «است
  49  ص  ،15ج   ،1356  طبرى،:  ك.ر  ؛476  ص
 : است  گفته  ی بد ی م(.  403  ص  ،6ج   ،یطوس؛  
 بیرون  حال  دو  از  عسل،  ی زنبورها  کار»

 که  صحرا  و  کوه  در  گذاشته  فرا  یا:  نیست 
  ، کوه   در  خانه  نبود،  مالک  و  خداوند  را  ایشان
  را  ایشان  اگر  سازندو  صحرا  و  هابیشه  ،درخت
  خداوندان  ابنیه  و  سقوف  در  خانه   بود  مالکى

(.  410ص  ،5ج   ،1371میبدى،«)سازند  خود
  از  عسل زنبوران ی بند تقسم نوع نیبهتر نیا

 ی علم  تواند  ی م  ینوع   به  و  ی ریتفس  نظر
 . باشدی م

:  دیگوی م  حاءیإ  لیدال   انیب  در   یآمل  ی جواد 
  اول   که  فرستاده  وحی  نحل  به  سبحان  خدای»

  از  چه  باشند،  داشته  مناسب  مسکن  یک  باید
  این  مطلب  اهمیت  برای   .صنعتی  از  چه  سُنّتی،

  بُیُوتاً   این  وگرنه  شده  ذکر  قبل«  بُیُوتاً»  کلمه
  یجواد «)  هاستاین  همه  به  متعلّق

  نحل،  سوره  ی ریتفس  جلسات  ،1390،یآمل
 در  النه  ساخت  لیدال   شانیا(.  70جلسه
  و   درختان  ی باال   و  هاکوه   مثل  مرتفع  ی جاها

 محیط  و  فضای   به  زنبور  ازین»  را  هاداربست
  از   دور  تمییز،  پاك،  روشن،  شفّاف،   جای   باز،

« عسل  آوردن  بدست  آسان  و  یآلودگ
 آورده  ادامه  در   و(70جلسه  همان،)داندی م
«  الجبال  فی»  نه«  الْجِبَالِ  مِنَ: »فرمود  اینکه»

 هر  در  و  وحشی  زنبور  حتی  کوه  هر   در  هااین
  جای  یک  کند؛نمی   انتخاب  مسکن   هم  جایی

  باشد،   دسترس  در  سالم،  محفوظ،  که  تمیزی 
  ذکر   تبعیضیه «  مِنَ»  با  لذا  نرود  هدر  عسل
 ،؛ ر.ك: طبری   72جلسه  همان،«)  است  شده

 ص   ،3ج   ق،1412،   طبرسى؛  399  ص  ،3ج
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 در  نه  را  هایشخانه  عسل،  زنبور زیرا»  (  399
  انگور  هاى داربست  و  درختان  ،هاکوه  همه
 آنها  از  قسمتى  از  جا،  همه  در   بلکه  سازدمى 

 ص  ،3ج   ،)طبری «  کندمى   استفاده
  مفهوم   به   را  یَعْرِشُونَ  ی معنای»طبر.(399
گوید: «  داندی م  تخت می   در  ضمیر»و 

  از   یعنى  گرددبرمى «  النّاس»  به«  یعرشون»
  جفت   و  سایبان  آن  از  مردم  که   انگورى   بوته

  ، 3ج  ،  همان«)    سازندمى   داربست  و  (چفت)
 (. 399 ص

 یبررس و نقد

  ی کلن  ساختجهت    میحک  خداوند  دستور
  ی انیوح  ی ها  امیپ  ی دارا  ،اشاره شده  دراماکن

  ی طب  ،یعلم  ،یتیهدا  ،ی اعجاز   ابعاد  از
وواجتماع ژه  یواماکنی    ی،استراتژ  نظراز  ی 

  د ی تأک  یحت.  باشدی م  انسان  ونوع  زنبور  ی برا
 داربست  منظورآن  که«  یَعْرِشُونَ»  واژه  انیب

 ی نگهدار  ای  بان یسا  ی برا  هاانسان   که   است
  اماکن   همچون  سازند،ی م  بلند  هیپا  ی انگورها

 النه  ی برا  مناسب  یمکان  ،یوجنگل   یکوهستان 
 هم  تخت  به  نیهم  ی برا  و  زنبوراست   ی ساز
  ی مکان   که  است  نیا  خاطر  به  است؛  شده  ریتعب

  کمتر  یآلودگ  از  بدور  یعسل  دیتول  ی برا  راحت
گرد  و  حشرات،  هاکروبیم  ،خاك  و  چون؛ 

 ها  سرقت  از  ماندن  امان  در  یحت  و  جوندگان
  مانند؛   یعیطب  طیشرا  معرض  در  گرفتن  قرار  و

  عسل،   دیتول  با  مناسب  میمال  باد  د،یخورش  نور
  ی کلن   ساختن  از  خداوند  لذا  ؛باشدتواند    ی م

 عسل  که  چرا  اوردین   انیم  به  سخن  کندو  در
 ی ژگی و  از   ی سر   کی   از  کندو،  در  شده  ساخته

 برخوردار  عسل،  دیتول   شده  مطرح  ی عیطب
 دست  ی ناروا  دخالت  یطرف  واز  باشد ینم

  ی عیطب   حالت  از  را  عسل  انسان،  کار  طمع
 یعسل  دیشا ید.نما  یم  ساقط  ینوع  به  ،بودن

  باشد،   تواندی م  های ماریب   از  ی بعض  ی شفا  که

  بدون  و  یعیطب  صورت  به  که  است  یعسل
  اساس   بر  ها  مکان  نیا  در  و  انسان  دخالت

  در   که  یعسل  البته .  شودی م  د یتول  یاله  یوح
 ی وح  اساس  بر  هم  آن   گردد،ی م  دیتول  کندو

  ی مراحل  در  انسان  نکهیا  علت  به  اما  باشد؛ی م
 د،ینمای م  استفاده  سفیدشکر  از  ،آن  دیتول  از

  ساقط   آن  تی خاص  از  ی بعض  از  را  ی دیتول  عسل
  .سازدی م

  مفسران   از  ی ا  عده  توسط  که  یهائبرداشت  اما
  اصول   با  ینوع   به  است  شده  نهیزم  نیا  در

  تطابق   نحل  68  هیآ  ظاهر  جمله   از  ریتفس
  انیب«  یَعْرِشُونَ  مِمَّا»ریدرتفس  مثال  ندارد؛
  ى یکندوها  ظاهرا   یَعْرِشُونَ  مِمَّا  از  مراد:»شده
  و   شودی م  ساخته  هاانسان  وسیله  به   که   است

  است   تختى  و  عرش  مصنوعى  کندوهاى 
 ص  ،7ج   بنابى،  قرشى« )عسل  زنبور  به  نسبت

  دگاه ید  قبول  و  رد  در  مفسرین  از  یکی  ا(. ی35
»است  گفته  الذکر  فوق   عرش،   از  منظور: 

  «یَعْرِشُونَ  مِمَّا »جمله  از  و  است،  ساختن
  است،  «یبنون  مما  »معنایش  و  اندگرفته 
«.)  است  دور  فهم  از  زیرا  نیست،  درستى  سخن

 گرید  ی جا  در(.  225  ص  ،10ج   طباطبایى،
  مِمَّا »  از  مراد  ظاهرا: »که  کردند  انیب   ریتفس

  کندوهاى   که  است   محلى  همان   «یَعْرِشُونَ
  ، 12ج  همان،«.)  گذارندمى   آنجا  در  را  عسل

در اینجا این پرسش مطرح می  (.   424  ص
  ابداع   بشر  دست  ی کندو  که  ی زمان  آنکه    شود

 توانستی م  یمفهوم  چه  عرش  بود،  نشده
 ی برا  دست ساز،  کندو  ی کجا  و!باشد؟   داشته

  را  داربست  ا ی  و  تخت  عرش،  مفهوم  ندهی بب
  ساخته   کندو،  گرید  ی سو  زا!.  د؟ینمای م  یتداع

  ی ها  طیمح  از  زنبورانتقال    و  است  بشر  دست
  و   یمصنوع   محدود  ی فضا  کی  به   ، یعیطب

دادن در کندوی دست بشر و جایگزین     سکنا
  یی ایمیش  ماده   با  که  ی شکرکردن  
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و   دیسف   دکننده، یسف   ای  و  خام  گرده   شده 

  عسل   کنندگان  دیتول  اکثر  از سوی   ،یمصنوع 
به جای    زمستان  و  زییپا  در  شتر،یب   منافع   ی برا

  ی تولیدی خود زنبور عسل، عیطبفرآوردهای  
طبیعی را با    عسل  د یتول  رونداینکه    عالوه بر

به مرور   تواندب د  یشا  ،دینما  مشکل مواجه می
در     ی ولوژیزیف  و  ی مرفولوژ  از  ی قسمتزمان 

نماید؟! آیا این عسل    اختالل  عسل دچار  زنبور
  باشد   داشته  را  خود  ی عیطب  تی خاص   می تواند 

  با   !باشد   هم  شفابخش  نکهی ا  به  رسد  چه  تا
جهت  دانیم  ی ها  ی بررس  به  توجه در  و  ی 

محیطی   زیست  و  علمی  و  وحیانی  تبیین 
شان کندوی طبیعی،    اولین  موضوع باید افزود

ا  تا  که   شوندمی   ساخته  طوری »   ن، امکحد 
  چیز   همه  و   داشته  تماس  سقف  با   تربیش 

  یتربیش   استحکام  که  بچسبد سقف  به  هاآن
  د یشا؛ لذا (1395،یخادم یقاسم ) «کند پیدا
ایجاد «  یَعْرِشُونَ  مِمَّا»ی برا  تخت  یمعن   را 
 مستحکمتر   و   بهتر  تماس  ی برا الزم    طیشرا

  دانست. داربست سقف  به کندو

  ی طیمح  ستیز  و  یعلم  ، یریتفس  ابعاد
  کندو بودن  مسدس

 سه یمقا  و  مسدس  النه  درباره  مفسران  یبرخ
  زنبور   ساخته  ی برتر  و  بشر  دست  ساخته  با

  عالم   بانیان  همه  اگر  که   صناعتى: »  اند  آورده
  ایشان  مسدس  هاى خان  همچون  شوند   جمع

  ان یب   ایو.  (589  ص   کاشفى،«)ساخت  نتوانند
 خانه   عسل،  زنبور  مثل  که  ندارد  قدرتى»    شده

 داده،  خدا  غریزه   همان  به  عسل  زنبور  و  بسازد
  هیچ  که  هاکاری   ظرافت  آن  با  ،مسدّس  خانه

  نتواند   باشد   ماهر  قدر  هر  نقاشى  و  مهندس
(.  21،ص  7ج   امین،« )کند  بنا  آنرا   از  ترکوچک

  و   تفخیم  بر  دال  را«  بُیُوتاً»  تنوین  گرید  یبرخ
  شرح   گونه   نیا  را  آن  و  انددانسته   تعظیم

 خاص   ی هاخانه   به  اشاره  مقصود»  که  اندداده

  و   هندسه  با   شده  مهندسی  و  ضلعی  شش
 بدون  -  منفرجه   رینظ   -  مساوی   زوایای 

 که  ی اساخته  است؛  ی هندس  ابزار  از  استفاده
  شود،   استفاده  مکان  و  فضا  از  کامل  صورت  به

 و   سالم  در  و  باشد  داشته  ی آسان   یدسترس
 آن  تی مصون  و  نشدن  تباه  و  عسل  ماندن  زیتم
  کاربرد   شتری ب   گانه ی ب  دستبرد  و  یآلودگ  از

  ، 46ج  ،1397  ،یآمل  ی جواد«)  باشد  داشته
 (. 483 ص

 یبررس و نقد
زنبور   توسط  مسدسی  های  سلول  ساختن 
است؛ آن هم در جهت  واجد شگفتی  عسل 
»اَشکال   است  عسل  مایع  ماده  قرارگرفتن 
شش ضلعی وقتی در کنار هم قرار گیرند،یکی  

محکم سازه از  می ترین  را  هندسی  های 
تواندایجاد کنند و فضای خالی و بالاستفاده  

آن  نمیبین  ایجاد  ظرفیت  شوها  شاید  و  د 
داشته   را  مانند عسل  بیشتری  مایع  پذیرش 

این همه  اما  توانا باشند.  خالق  توسط  که  ها 
می  است،  نموده  تجلی  اعجاز  تواند بصورت 

جذابیت بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر  
موجودات   از  خیلی  که  داشت  نظر  در  باید 
العاده ای در   دیگر دارای ویژگی های خارق 

قای خویش هستند که چون النه زمینه ادامه ب
سازی زنبور عسل واجد شگفتی های آموزنده  
برای جامعه بشری  الهام بخش  و  باشند  می 

 با  ارتباط  در  و  راستا  نیهم  درمی تواند باشد.  
 لحاظ   از  عسل  زنبور  ی ساز  النه  ی ها  یژگیو

  است   بهتر   آن  بیترت  و  نظم  بخاطر  هندسی
 فرانسه  در  خواستند می   وقتی  که»  می بدان

  کنند،   پیدا  طول  واحد  برای   ثابتی  مقیاس
 کرد  پیشنهاد  طبیعی  علوم  دانشمند  رئومور

  قرار   طول  مقیاس  را  عسل  زنبور  خانه   ضلع   که
  . کند نمی  تغییر  هرگز  زمان  مرور  با  زیرا  دهند

  واژه   دو  تلفیق  با   محققان
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 علمی  تکنولوژی،  و(  شناسیزیست)بیولوژی 

  ی مهندس   ای  کیومتریب)بیونیک»علم  بنام
  که   دانشی.  اندنهاده   بنا  را(«  یستیز  خالق

  کند می  حل  زیستی  های راه  از  را  فنی  مسائل
  کارگیری به  یا«  زیستارشناختی»معنای به  و

  بار   اولین  و  است   طبیعت   ساختگی  های اندام
  دانشمند  توسط  1959  سال  در  واژه  این

  برده   کاربه   استیل .  ائی.  جک  نام  به  آمریکایی
 از  تا  دارد  یسع   کیون یب  ی معمار.  است  شده

 سال  هزاران  ی ط  که   ی عیطب  ی هافرم   و  قواعد
 دیتول  ی داریپا  صورتبه  و  گرفته  شکل

.  کند   استفاده  سرپناه  جادیا   ی برا  شوند،ی م
  خانه   شکلبه  انسانی  های سازه   ساخت

  ی الگوبردار  یکاربرد  قیمصاد  از  زنبورعسل،
 شش  ی هاخانه   عتیطب  از  ساختار  و  فرم

  ایده   زنبور  از  آن  ساخت  در  انسان  که  ضلعی
  طراحی   با  معماری  از  ای نمونه و    گرفته

(.    1395،یخادم  یقاسم)  «  است  بیونیک
 جانوران  و  اهانیگ   انیم  توانی م  کلی   طوربه

و   هازم یازمکان  د یتقل  یک یولوژیب  حوسط
  یسازمان   اصول  و ی  عیطب   دیتول  ی هاروش

داد  هازم یارگان  و  یاجتماع  ی رفتارها .  ارائه 
  توسط   شده  ارائه  طبیعی   انتخاب  نظریه  دیشا

 در  که   باشد  موضوع  همین  گویای   داروین
 که  است  حیات  ادامه  به  قادر  جانداری   طبیعت

 زیست  محیط  با  را  سازگاری   سطح  بیشترین
  چنین   بقاء،  برای   تنازع  در  و  باشد  داشته  خود

  ی ک ی  .نماید  عمل  ترموفق   تواندمی   جانداری 
 النه   استحکام  ی بردار  الگو  نیا  قیازمصاد

  هیچ  به   که  است،   عسل  زنبور  مسئله  ی ساز
 گوشه»  که  چرا؛  شوندنمی  خرابی  دچار  وجه

  شکل   هرمی  ساختمان  سلول  هر  عمق  یا
 و  دهندمی   پیوند   همبه  را  هامسدس  طوری به
 شکل  ای ذوزنقه  یا  االضالعمتوازی   این  در

  ایجاد   را  ستونی  ،مسدس  دیوارهای  بودن

  دارد می   نگاه  را  ساختمان  سنگینی  که   کندمی 
  شده   ثابت  و  گردندمی   بنا  استحکام  موجب  و

  امتیاز   کار،  سرعت  در  جوییصرفه  لحاظ  از  که
 ی ها  یژگی و  از  گرید  یکی.  دارند  مخصوصی

  که   درمناطقی »  که  است  نیا  ها  النه  نیا
  گیرند، می  قرار  گرم  هوای   معرض  در  زنبورها

  طبقات   در  را  خود  منازل  دارند  که   هوشی  با
 غیر  و  خنک  های نسیم   معرض  در  و  باال   خیلی

  شامل؛ سلول   نوع   چند  لذا  .سازند می   گرم
  شاه   بزرگ  درختان  تنه  شبیه  که  سلطنتی

  تربیت   مخصوص  های سلول   باشند،می   بلوط
 و  عسل  آذوقه  انبارکردن  و  نر  زنبوران

  زندگی   مخصوص  که  کوچک  های سلول 
 از  رید  دکتر  گفته  به   .است  کارگر  زنبورهای 

 از  بخواهیم  ما   اگر   هندسه،  علم   مشاهیر
  آن   بناهای   بین   خالی  نقطه   هیچ  که   فضایی

  شش   های مزیت   کنیم،  استفاده  نماند،   باقی
  بیشتر   اشکال  سایر  بر  االضالع  متساوی   ضلعی
  زنبورها   نظم  فایدهپس  (.  1395،همان«)است

  اعالی  حد:  از  عبارتند  النه  ساختن  در
 فضای   نبود  موم،  از  دراستفاده  جوییصرفه
ها  ردیف  ن یب   مصرف  بدون  و  خالی   ، شان 
آسانی    ساختمان،  استحکام  نمودن  لحاظ
 از   شده  ایجاد  آسان حرارتعدم خروج    تهویه،

  تابش   جهت  با  النه  ساخت  یجهتهم    النه،
غیر   کم  آمد  و  رفتو    خورشید  طلوع و 

دانشمند معروف بلژیکی از  ضروری. مترلینگ  
  از دانشمندان، به نام رایت نقل می کند یکی  
« هندسه  از  که  در  علمی  مثلث  )  سه روش 

برای تقسیم   (قائم الزاویه، مربع وشش ضلعی
ایجاد   و  ها  آن  ارتباط  و  منظم  های  فاصله 

در ساختمان حجره   ،اشکال بزرگ و کوچک
های زنبور عسل از روش سوم استفاده شده  
طرف  هر  از  ضلعی  شش  شکل  این  و  است 

نند طاق های ضربی است که در برابر فشار  ما
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حداکثر مقاومت را دارد، حجم بدن زنبور، به  
برای   و  است  ای شکل  استوانه  تقریبی  طور 
مناسب   ای  خانه  چنین  در  خروج  و  ورود 

یکی دیگر از شگفتی  (.  1388)پویان،  «است
عسل، زنبور  زندگی  سیر  ساخت    های  نحوه 

به   به گزارش خبرگزاری فرانسهاست.    کندو
نشریه »رویال سوسایتی اینترفیس«،    نقل از
های پژوهشی جدید یک تیم سه نفره از یافته

دانشمندان بریتانیایی و چینی به سرپرستی  
نشان    ،»بوشان کاریهالو« از دانشگاه کاردیف

به شکل می دهد، سلول  ابتدا  های کندو در 
به تدریج بر اثر نرم  ،  دایره ساخته می شوند

فتن آرام موم در اثر گرمای  شدن و جریان یا 
حالت   به  زنبورکارگر  نوعی  فعالیت  از  ناشی 

به شکل شش ضلعی در   و  نیمه ذوب در آمده
، عالوه  های مومیهای سلولدیواره  .می آیند

هوشمندانه ترین روش  ،  ساختار کندو  حفظبر
دهند.   می  ارائه  نیز  را  عسل  نگهداری  برای 

استوانه خود  دور  به  می  هایی  زنبورها  مُدور 
های مومی خمیری یک به تندند و با پوسته 

حفره بین  یک  شده  ایجاد  گوش  سه  های 
پر  استوانه  را  متری  میلی  های کوچک شش 

درجه ای ناشی از فعالیت    45گرمای  ه؛  کرد
زنبورها باعث به جریان افتادن موم به شکل  

چسبناك   و  کشسان  در  وشمی  مایعی  د. 
استوانه  اتصال  انبساط  قسمت    ، سطحی ها، 

موجب کش آمدن موم به شکل خمیر شده و  
و یکایک    می کندآن را به قسمت باال هدایت  

تشکیل  گوشه  را    د. هدمی  های شش ضلعی 
روند دیواره  بااین  مداوم  شدن  های  کشیده 

آیند.  به شکل خطوطی صاف در می    سلول 
شکل  درنقش قوانین فیزیک و ریاضی  لذا از  

کندو توسطگیری  دید  ،  و  عسل  ن  زنبور 
چگونگی گرم کردن، ورز دادن و نازك کردن  

پاپوس د.  موم توسط زنبورها شگفت زده نش

چهارم  قرن  یونانی  دان  هندسه  الکساندریا، 
نوشت:   طبیعت  شگفتی  این  درباره  میالدی 

زنبورها    ،»به کمک محاسبات هندسی خاص
می دانند که شش ضلعی شکلی مناسب تر از 

کمتر مربع و مثلث است و با صرف مصالحی  
می   جای  خود  در  را  عسل  بیشتری  مقدار 

 سازی،خانه  ازلحاظ  لذا) مردم ساالری(.  «دهد
  ی نوع  به  جانوران  سایر  میان  در  عسل  زنبوران

  سازندگان   مانند  و  ترندنزدیک  هاانسان  به
.  کنند می   رفتار  پرجمعیت  شهرهای   ومعماران

 آدمی  با  هاآن  حاالت  از   بسیاری   که  ای گونه به
  بتوانند   هان  انسا  همه  روزی   اگر.  است  همسان

 هاخانه  نیا  هرگز بسازند،  ساختمان گونهاین
  خانه   هر  کهاین  برای .  شد  نخواهد  ویران

 طرف  از  نیز  خود  و  است  دیگر  خانه  دارندهنگه 
بنابر این .  شودمی   داشته  نگاه  دیگر  های خانه

بدیهی است که این ابداعات در عالم خلقت با  
بهدخالت هوش،   و ذکاوتی  آمده عقل  وجود 

قانون   محیطی،  زیست  دیدگاه  از  که  است 
خلقت، زمینه این نظم را فراهم کرده است و  
بر   وحیانی  وحکمت  علم  معنوی  منظر  از 
اساس آیه مبارکه فوق الذکر دخیل در ایجاد 

باشد. می  ها  شگفتی  پیشرفت     این  البته 
و   و عناصر  مواد  بشر در عرصه کشف  علمی 

انواع صنایع و ماشین ها می  ابداع و ا ختراع 
نتیجه   این  به  را  او  هم  زمینه  این  در  تواند 
برساند با الگو گیری از نوع النه سازی زنبور 

  .عسل، چنان ابنیه هایی را برپا نماید

  از   ی درتعداد  مطروحه  مسائل  از  گرید  یکی
  زنبور   به  عسل  زنبور  میتقس  ومنابع،  ریتفاس
 هاکوه   در  زنبور  از  نوعى. »است  یاهل  و  یوحش

  را   آن  کسى  و  دارند  سکونت  هابیشه  و
  دانش، :  مترجم  مغنیه،...«.)شناسدنمى

یا   (819  ،ص  4ج   ،1378 :  ده ش  مطرح  و 
  زنبور  و  اهلی  زنبور:  است  قِسم  دو  هم  زنبور»
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  در   معمواًل  وحشی  زنبورهای   وحشی،

  از   برند،می   پناه   هاکوه   آن  به  کوه  های دامنه
 هایدرخت  از   و  گیرندمی  مسکن  کوه

« یَعْرِشُونَ  مِمَّا»  از  اهلی  زنبورهای   کوهستانی،
)گیرندمی   مدد  .»   ، 1390،یآمل  یجواد... 

 (.72 ،جلسه نحل سوره از یریتفس جلسات

  نیا  نحل  69  و  68  اتیآ  به  ق یدق  توجه  با  اما
  ی، قرآن  نظر  با  قیتطب  قابل  م، یتقس  و  دگاهید

 تواند   ینم  عسل  زنبور  ستیز  طیمح  و  یعلم
  آغاز   از  که  م یدار  قبول  ما  اگر  که  چرا؛  باشد

  رفتار،   و  اعمال  تمام  امروز،  تا  حشره  نیا  خلقت
  د یتول  ی برا  آن  ت یفعال  و  ی ساز   النه  از  اعم

 یوح  اساس  بر  آن،  ی هافراورده  گرید  و  عسل
 در  که  یوقت  ندارد  مفهوم  پس  است  بوده  یاله

 است  کردهی م   یزندگ  هاجنگل  و  هاکوه 
  از   را  او  توانست  بشر  یوقت  اما   باشد،  یوحش

  نواقص   با  یی کندوها  داخل  به  یاصل  موطن
 بر  افزون.  شود  یاهل  زنبور   د،ینما  محصور  ادیز
 یهمخوان  هیآ  ظاهر  با  ی بند  میتقس  نیا  ن،یا

  سه   آن  در  زنبور  نمودن  سکنا  چون  ندارد؛
  نکه یا  به  باشد؛یم  یوح  اساس  بر  که  مکان

  یاه اشار  باشد،  یوحش  ایو  یاهل  زنبور  نیا
 نظر  از  و  اتیآ  نیا  روشن  انیب  از  اتفاقا.  ندارد
  عسل،   زنبور  یاصل  موطن  ،یبهداشت   و  یعلم
  ه یآ  دو  نیا  انیب   طبق  خداوند  آنچه  اساس  بر

.  است   بکر  عتیطب  همان  است،  فرموده  مقرر
 هاکوه  در  را  نحل  ینیگز  مسکن  محل  خداوند

 انسان  که  ییهاداربست  و  درختان   ی باال   و
 نیا   و  کرده  نیمع  ساخته،  خود   اهداف  ی برا

  که   بوده  خاطر  نیا  به  دیشا  هم  سوم  جنبه
  که   ساخته  فراهم  انسان  ی برا  یشیآسا

  در   ساکن  زنبور  که  یعیطب  عسل  ترراحت
  و   است  دهیگز  مأوا  هاداربست  به  متصل  کندو

  اساس   بر  ا ی  و  ببرد  بهره  کند،ی م  دیتول
  یبرا  دارند  هاداربست  نیا  که  یطیشرا

 است  دهیبرگز  را  آن  زنبور  ،یکلن  لیتشک
  زنبور،   ی ساز  النه  گونه  نیا  قِبل  از  هم  وانسان
  که  یعسل  و  ببرد  بهره  زنبور  عسل  از  توانست
 و  هاصخره   شامل   که  هاکوه   در  گرید  زنبوران

  توسط   ندینمای م   دیتول  درختان  ی باال   و  غارها
جمله از  موجودات    مناطق   ی هاانسان  دیکر 

.  باشد  ی بردار  بهره  مورد  یجنگ  و  یکوهستان 
  ی ن یگز  النه  به   خداوند  دستور  گرید  ی سو  از
  جنبه   از  هاداربست   به   متصل  کندو  در

  آموزش  و زنبور  متمدنانه یزندگ  از ی ریالگوگ
  شگفت   یزندگ  در  تفکر  و  عسل  دیتول  حیصح

 نیا  سو  گری د  از.  باشد   تواندیم  موجود  نیا
  و   روند  نیب   که  دارد  مفهوم  یزمان  میتقس
  ی عیطب  ی ها  فرآورده  و  عسل  دیتول  تیخاص

  دست   ی کندوهادرعسل    دیتولروش    نوع   با
  م یتقس  نیا   نیهمچن.  میشو  قائل  تفاوت  ،ساز
  زنبور   دینتوان  شما  که  دارد  کاربرد  یزمان  ی بند

.  دیده  ی جا  ساز  دست  کندو  در  را  یوحش
  و   داتیتول  از   که  ی ابهره   همان  انسان  یوقت

  همان   به  دارد،  کندو  ی زنبورها  ی هافراورده
 زنبور  فرآورده  و  داتیتول  از  تواندی م  شکل

  بهره   یعیطب  و  بکر  ی ها  مکان  همه  در  مستقر
 یعلم  ریغ  و  غلط  ی بند  میتقس  نیا  لذا  ببرد؛

  یبرا  یوحش  واژه  کاربرد  ضمنا .  باشدی م
  سگ   و  سانان  گربه  از  ی تعداد  مثل  اتیموجود
  در   که  دارد  مفهومره  یغ  و  هاخرس  و  سانان

  .یستندن انسان تام اریاخت

  یطیمح  ستیز  و  یعلم  و  یریتفس  نگاه
 «الثَّمَرات کُلِّ مِنْ کُلِی ثُمَّ» مفهوم به

  معتقدند   ن،ی تابع  نظر   ی راستا  در  مفسران  اکثر
 همه   از»  تیمحدود  بدون  عسل،  زنبور

  عسل  دیتول  ی برا   درختان  و  اهانیگ  ی هاگل
:  ك .ر  ؛403   6ج   طوسى،«)  کندی م  استفاده

  ق، 1412،الجامع  جوامع  تفسیر  طبرسى،
  ن یا  در(.  421ص  ،2ج   ،   نسفى،  ؛ 399  ،ص3ج
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  به«  کلّ»  این   است  معتقد  ی طبرس  ان،یم

 دهدمى   حی توض  او  نیست؛   استغراق  معنى
  که  اى پاکیزه   شکوفه  و  اى میوه   هر»  منظور
«) است  باشد  طعم  خوش  و  بوى   خوش

 ی بهتر  نظر  ی بدیم (.  63،ص  12ج   طبرسى،
  هر   گل  از  خورید می   پس: »است  نموده  ارائه
  در  ی و(.  408ص   ،5ج   ،  میبدى،«)  اى میوه 
  الثمرات   نور  من  یعنى: »داردی م  ان یب  آن  شرح
  و   وردها  اال   الثّمرات  من  تأکل  ال   النّحل  و  کلّها
  ن یا  ی معنا  ،«للشّفاء  العسل  فى   السّبب   هو

  ها، وه یم  همه  شهد   از  که  است  نیا  جمله
  بخورند،   هاوهیم  از  آنکه   نه  و  ببرند  بهره  زنبورها

 ی برا  عسل  دیتول  اسباب  که  است  نیا  آن  لیدل
 ،5ج  همان«. )هاستگل   شهد  نیهم  درمان،

  از   زنبورها   که   ست ین   نیا  منظور(.  411  ص
  شهد   از  بلکه  بخورند؛  هاوه یم  همه(  شهد)  نور

 ی برا  هم  آن  و  رز  گل  چون  ییهاوه یم  تمام
  ص   ،5ج   همان«.)بمکد  است،  شدن  عسل
ی411  ی هاقسمت  همه  از  اوال   زنبور،  یعن (. 

  اهانیگ  همه  از  ایثان  برد؛ینم   بهره  اهانیگ
 شهد  از  فقط   ثالثا  ببرد؛  بهره  تواندینم

  آن   از  مهمتر  و   ه یتغذ  ی برا  مشخص  ییهاگل
  هم   و  ییغذا  جنبه   هم   که  عسل  دیتول  ی برا

 تواندی م  باشد،  داشته  یشفابخش   جنبه
 مفهوم   از  ی ا گوشه   به  جهینت  در.  دینما  استفاده

 حیتوض  در  ز ین  یبعض .    است  نموده  اشاره  کل
  و   العموم  الکل  معنى  لیس: »اندآورده  کل  واژه
 ءٍ شَیْ   کُلِّ   مِنْ   أُوتِیَتْ   وَ :  کقوله   هو

 هیآ(.  28  ،ص  6ج   ،  ق،.  ه 1422  ثعلبى،«.)نمل
  شده   آورده«  کل»  واژه  ومصداق  ن ییتب  ی برا

یاست   ست ین  همه  ی معنا  به   کل   ن یا  یعن . 
  که   یگل  شهد  هر»  که  است  نیا  منظور  بلکه

  در   دارد،  ازی ن   عسل  دیتول  ی برا  انحصارا  نحل،
  دستور   یاله  یوح  اساس  بر  ای  اوست  اریاخت

  نه   است؛  نسبی  کلّ،  این.  ببرد  بهره  دارد،

  که   نیست  طور  این«  الثَّمَرَات  کُلِّ  مِن »  نفسی؛ 
 زا،عسل  چه  شیرین،   چه  تلخ،  چه   گیاهی  هر
  است،   سودمند  او  برای   زاغیرعسل  چه

  ؛ 362  ص  ،1381  واعظ،  حسنى «.)  بخورد
  با  (.135  ص  ،10ج   ،1364  قرطبى، :  ك.ر

  شده   معنا  هم  گل  به  ثمر»  نکهیا  به  توجه
(.  316  ص  ،1ج  ،  قرآن  قاموس  ،یقرش)«  است

 از«. »ببرد  بهره   گل جهینت  و عصاره  از  یعن»ی
 تکوینی  امرِ  هم  بخور،  امر  نیا »گرید  طرف
  آماده  را  غذا  این  شما  برای   ما  یعنی  است؛

،  1390جوادی آملی،« )بخورید  شما  تا  کردیم
(. 70  جلسه  نحل،  سوره  از  یریتفس  جلسات

  طبق   باشد  زنبور  یع یطب  امر  تواندی م  که
ی نیتکو  امر  از   تواند  یم  ،عسل  زنبور  عملکرد

« الثَّمَرات  کُلِ  مِنْ»  توانینم  لذا.  دینما  یتخط
  .رکردیتعب هامیوه  ی ها شکوفه همه را،

 یبررس و نقد

از     با   الذکر  فوق  ی ریتفس  استنباطاتبعضی 
فراز  ظاهر  به  توجه مفهومهیآ  این  »    واژه  ، 

جمله علم   یقطع  ی دستاوردها،  «کل از    ی 
 و   زنبور   یدهان  قطعات  ی ولوژیزیوف  یآناتوم

ندارد.    لیدال  همخوانی    ی کی  زنبوردیگر 
  راستا،   نیا  در   و  است  ی سازعسل  فشیاروظا

  با .  برد  خواهد  بهره   خاص  ی هاگل   شهد  از
  زنبورها،   تیجمع  تیاکثر  عملکرد   به  توجه

  براساس  بلکه  خوردی نم  وهی م   از  زنبورعسل
  ی ها  گل  شهد  از  دارد،  که  یخرطوم  نوع  نکهیا

سوی از  .  مکد  یم  عسل  ساخت  ی برا  ازین  مورد
  زنبور   یژگیو   به  توجه  با  و  معمول  طور  به  دیگر

  منظور   کند،ی م  دیتول  که  ی محصول  نوع  و
  داشته   اجازه  زنبور   که   ستین   نیچن«  کُلِی»از

 و  شهد  از  ای   و  ردیگ  قرار  یاهیگ  هر  ی رو  باشد
  علم   که  چرا  ببرد؛  بهره  بتواند  ی گل  هر  گرده
  نوع   با   ی دیتول   عسل  نوع   که  است   کرده  ثابت
  ارتباط   کند،ی م  استفاده  زنبور  که  ی شهد
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  عسل،  زنبور  اگر  نیهمچن.  دارد  میمستق 

  بهره   یگل  هر   شهد  از  باشد   داشته   تام  اریاخت
  ها گل   از  یبعض   شهد   نکهیا  به   توجه  با  ببرد،
 لذا  است،  عسل  دیتول  و  زنبور  حال  به  مضر
 ی گل  هر  ی رو   دهدی نم  اجازه  خودش  به   زنبور
  فهیوظ  ی راستا   در  که  چرا.  ندی بنش

 در  ییاستثناها  البته.  ستین  ی سازعسل
 یهاگل   شهد  از  ی برداربهره   در  زنبور  عملکرد

شایدیکی  .  است  شده  دهید  محدود  اسیمق  در
« این باشد که  از دالیل کاربرد واژه »ثَّمَرات

نحل به دستور الهی، امر شده از شهد نتیجه  
و ثمره و عصاره و از ارزشمندترین قسمت گل  

ت و فلسفه وجود نبات به  و گیاه که همه حیا
شود، بهره ببرد؛ جایی که همه  آنجا ختم می 

و  و وجود  بذر شدن  و  میوه  برای  الزم  مواد 
حیات نسل آینده گیاه به همان بذر و هسته 
و تخم داخل میوه وابسته است که شاید یکی  
از دالیل به کار بردن واژه »کل« از نظر علمی 

از واژه   به همین مساله بازگردد. شاید بتوان
»کل« برداشت علمی دیگری نمود و آن اینکه  
مکیدن از شهد گل های خاص توسط زنبور  
عسل به نفع گیاهان مد نظر باشد که با این  
عمل غیر از فایده گرده افشانی در تهییج گیاه  
شهد   جایگزینی  برای  تازه  شهد  ایجاد  برای 
قسمت  بقای  در جهت  هم  آن  مکیده شده، 

ه با خاصیت بیشتر، اندازه های گل و تولید میو
بذر   تولید  یا  تر  بوی طبیعی  و  بزرگتر، عطر 
درشت تر و بیشتر با قوه نامیه بادوام تر باشد.  

  قات یتحق  با   نهیزم  نیا  در  توان  یم   البته
 ن یا  اثبات  جهت   در  ی شگاهیآزما  و  ی دانیم
 .نمود اقدام دگاهید

  در   تأمل  قابل   ی هادگاهید  از  گرید  یکی
 که  است  زنبور  هیتغذ  نحوه  نه یزم  در  ر،یتفاس
  که   چنان  هم   آنکه  به  اشارتست: »شده   گفته
  بر   نشیندنمى  و  پاك  مگر  خوردنمی   نحل

  طیب  اال او از  آیدنمى بیرون و ناپاك و نجس
  بدل   کثافت  به  را  خود  لطافت   و  طاهر
  انی ب  ای  و(.  348ص  ،3ج   ،  کاشانى،«.)  کندنمی

  نخورند   پاکیزه  و   پاك  جز  که  ورعى: »که  گرید
 از  و  ننشینند   قاذورات  بر  هرگز  که  طهارتى  و

 باز  و(.  589ص  ،  کاشفى،«.)  نخورند  آن
»اندآورده   ماده   از  معموال   عسل،  زنبوران: 
  داده   قرار  هاگل  ریشه  در  که  مخصوصى   قندى 
 آورى   جمع  را  آن  و  مکندمی   است،  شده
  کار  گویندمى   زنبورشناسان  ولى  کنند،مى 

  بن   قندى   ماده   این  از  استفاده  تنها   زنبوران
  و  هاگل  تخمدان  از  احیانا  بلکه  نیست،  گلها

«.   ... کنندمى  استفاده  نیز  هامیوه  و  هادمبرگ 
 (. 300ص  ، 11ج   ،  همکاران   و  شیرازى   مکارم
 ی برا،  مکنده  یدهان  ستمیسبخاطر  عسل  زنبور
  اما   ؛مکدی م  گل  3  ای  2  شهد  از  خودش  هیتغذ

  دان نه یچ  به   را  شده  دهی مک  شهد  هیبق
  عسل   پس.  فرستدیم  عسل  ی فرآور   مخصوص

  که   ستین  عت یطب  در  شده  آماده  ماده  کی
 برعهده  را  آن  نقل  و   حمل  تیمأمور  فقط  زنبور

  فوق   شده  مطرح  دگاهید  اگر .  باشد  داشته
 ژه یو  کارکرد  پس  میریبپذ  را  مفسران  الذکر

  عملکرد  از  که   ییها  یشگفت  و  اعجاز  و  یوح
  دانشمندان  قاتیتحق  در  و  شده   دهید  زنبور

 طرف  از  ؟!شودی م  چه  شد،  انیب  یزنبورشناس
 مخلوط  هاگل   گرده  با  عسل  نیهم  گرید
  مصرف   از  یاعده  ی برا  گرده  نیا  و  شودی م

 بعد  از..  دینمای م  تیحساس  جادیا  کنندگان
  مطروحه   مطالب  ،ی ریتفس  و  یادب  نظر  از  گرید

 ی احساس  جمالت  به  شتریب  مفسران  از   ی ا  عده
  گرفته،   صورت  قاتیتحق  اساس  بر.  است   ه یشب
  و   گرد  و  کروبیم   انواع  به   آلوده   زنبور،  هم

  به   زین   شده  دیتول  عسل  هم  و  شودیم  خاك
  و   خاك  و  گرد  به  آلوده  چون  دارد،  ازین   هیتصف

  توسط   کندو  هم  و  شودی م  قارچ  و  ی باکتر
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 آلوده  جوندگان  و  وارووا  کنه  چون  یانیبندپا

 شودی م
از   آیه  یکی  اعجاز  نحل، که خدای   69ابعاد 

سال پیش به آن تذکر داده   1400متعال در  
است در فعل »کُلِی« نهفته است که  مونث  
است. افزون بر مؤنث بودن واژه نحل در زبان  
عربی، کاربرد این واژه به مونث یا مذکر بودن 
زنبور کارگر داللت دارد. در دستور زبان وقتی  

با مؤنث  متوجه  ضمیر  از که  فقط  باید  شد 
ضمیر مؤنث استفاده نمود و خطاب به زنبور 
فقط   چونکه  آمده  مؤنث  صورت  به  عسل 
عسل   که  هستند  ماده  کارگر  زنبورهای 

سازند. پس استفاده از »فَاسْلُکِی و کلی«،  می 
برای جنس مؤنث زنبور است. به عبارت دیگر، 
زنبور کارگر یا سرباز، زنبور مؤنث هستند. این  

نبوده  در قبل   از زمان پیامبر )ص( مکشوف 
نشانه  در  خردمندباید  انسان  لذا  های است؛ 

به  ایمانش  تا  کند  دقت  آیات  این  اعجاز 
یکی دیگر از ابعاد شگفتی    خداوند افزون شود.

  مؤنث   ای  مذکر  از  ملکه  دانائی  همانا این حشره  
  ی هنگام  نی ا  و  است  شکمش  بودن تخم داخل

  در   خود  ی جا  سر  را  آنها  از  کدام  هر  که  است
 نیا  بیترت  چونکه.  گذاردیم   مناسب  مکان

  یی بایز  و  آن  کلمات  مدلول  و  آن  نظم  و  هیآ
  ی زنبورشناس  اتینظر  نیدتری جد  با  آن  اشارات
 معنوی   مؤنث  را  نحل  ی ا  عده  .کندی م   موافقت

  بنا   (729  ص  ،2ج   ،1362  جرجانى،)نددانست
  « یا»  وحرف  .آورد  مؤنث  را«  اتخذى  ان»  براین

  آیه   و  است  مخاطب   مونث  یای   «إتخذی»  در
 . مذکرها   نه  شودمی   هامؤنث   دارنده  بر  در  فقط

و   فواید  با  ارتباط  مهمترین موضوعی که در 
فراز   به  توجه  با  عسل  زنبور  خلقت  تأثیرات 
مورد بحث آیه و تحقیقات علمی باید به آن 
مهم گرده   بسیار  و جایگاه  ارزش  اشاره کرد 

بهتری است  زنبورعسل  ارزش  افشانی  با  و  ن 

ترین کار زنبورعسل در طبیعت، انتقال گرده  
گل )اسپرم نر( از پرچم یک گیاه به مادگی  
گونه   همان  از  دیگر  گیاه  از  گلی  )تخمدان( 
در  زنبورعسل  افشانی  گرده  ارزش   « است. 

طبیعی   منابع  و  زراعت  برابر    90بخش 
تولیدات زنبورعسل مثل عسل، موم، بره موم،  

است؛ به طوری که اگر   …ژله رویال، زهر و  
افشانی  گرده  زنبورعسل  وسیله  به  ها  گل 
تر،   کوچک  ها  دانه  زمان  مرور  به  نشوند، 
با   ها  میوه  و  گردند  می  ناقص  و  تر  ضعیف 
باغات صورت  تولید در  افت  و  کیفیت کمتر 
گرفته و باغداران را دچار زیان مالی و خسارت 

البته در این ارتباط نتیجه    سنگین مینماید؛ 
نشریه پژو در  که   Nature هشی 

Communications   زیست دو  توسط 
انجام  آلمان  زوریخ  دانشگاه  تکاملی  شناس 
گیاهی   های  گونه  است  شده  مشخص  شد، 
گرده افشانی شده با زنبورعسل، هم به لحاظ  
عطر و هم رنگ های فرابنفش متساطع شده  
از  به گونه های قبلی  از این گیاهان، نسبت 

برخور اند که می  جذابیت مضاعفی  دار شده 
معروف   قول  به  و  متقابل  نقش  گویای  تواند 
زیست شناس ها همزیستی مسالمت آمیزی 

انتفاع نهایی آن از هر دو سو عاید    باشد که 
شود«) ها  انسان   ی سرحد  ی سییرخود 

محصوالت   (1397، پایداری  نهایت  در  و 
را به همراه    حفظ محیط زیست  و    کشاورزی 

این  باالی  مزیت  و  جایگاه  از  نشان  و  دارد 
حشره در این زمینه ها باشد و ابعاد وحیانی 

و عسل  زنبور  دالئل   حیات  از  یکی  شاید 
حدود آن را می تواند مبرهن سازد.    آفرینش

یک سوم از کل غذای انسان مستقیم یا غیر  
به   که  آید  می  بدست  گیاهانی  از  مستقیم 

ه افشانی می شوند. تقریباً  وسیله حشرات گرد
  ، حشراتدر بین  درصد عمل گرده افشانی    80
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شود. زنبورهای  به وسیله زنبور عسل انجام می 

الگوهای  دارای  ها  گل  بررسی  برای  عسل, 
با   اغلب  ها  گل  ای هستند.  پیچیده  رفتاری 
اختیار  در  و  تغییرات  دادن یک سری  نشان 
گرده   گرده,  و  شهد  پنهان  منابع  گذاشتن 

)مجمع «انی زنبورها را تسهیل می کنندافش
فعاالن زیست محیطی کشور )انجمن حمایت  

بنا به    »  (.1399از حیوانات و محیط زیست(،  
اظهارات اتحادیه ملی پرورش دهندگان زنبور  
عسل در فرانسه، زنبور عسل اقدام به تلقیح و  
به   سیب  درختان  و  آفتابگردان  گل  باروری 

و    ٪80یالس  و توت فرنگی و گ  ٪70میزان  
کوچک   دار  میوه  و   ٪90درختان  شبدر  و 

بنفش  ی اساس  .نمایدمی   ٪100ونجه  ک  یبر 
در دانشگاه نیویورك   2015تحقیق که سال  

تأثیر   زمین  کره  اقلیمی  تغییر  شده  انجام 
ویرانگری بر جمعیت زنبور عسل در نیمکره  
سریع  کاهش  موجب  و  گذاشته  شمالی 

شمالی  است. در آمریکای  ها شده جمعیت آن
از   بیش  به  کاهش  خواهد   90این  درصد 

 (. 2021پدیا، دانشنامه آزاد،رسید« )ویکی

برتری  از   های  دالیل  ویژگی  گرده و  عمل 
افشانی توسط زنبور عسل، جمعیت زیاد کلنی 

ذات وفاداری  عسل،  زنبور  پرواز  شعاع    ی ها، 
زنبور عسل به یک گونه گیاه و به یک منطقه  

بودن ) گل  آور   (درثابت  یا جمع  و  گرده  ی 
زنبور    ،شهد کندوهای  جابجایی  سهولت 

روی  کش  حشره  سموم  کمتر  تاثیر  عسل، 
زنبور عسل به دلیل تولید مثل زیاد و رفتار  
آن، اطالعات بیشتر انسان در مورد پرورش,  
در   فعالیت  و  سازش  آن،  نگهداری  تکثیرو 
و  عسل  تولید  هوایی،  و  آب  شرایط  هرگونه 

محصوالت باشد.  سایر  از   یکی  می  دیگر 
»  گرده است  دانهفعالیت زنبور ها جمع آوری  

زنبور گرده آور، با حرکات آرواره ها و پاهای  

جلو، دانه های گرده را از بساك پرچم بیرون  
و با کمی عسل، مرطوب و چسبنده می  آورده  

می  پودر  صورت  به  که  گرده  ذرات  تا  کند 
با حرکاتی منظم  و  باشند، به یکدیگر بچسبند

به نام سبد گرده، بسته بندی و به    در اندامی
در  گرده،  بار  نام  به  برجستگی  دو  صورت 
به   و  شده  آوری  زنبورجمع  پاهای  دوطرف 

شوند می  حمل  و  1388)پویان،«کندو  در  ( 
می   ذخیره  الروها  پرورش  منطقه  اطراف 
نماید. زنبورهای کارگر دیگر این سلول ها را 
،  به وسیلۀ آرواره ها و سر کوبیدن در ته سلول

فشرده می کنند تا ذرات هوا از آن ها خارج 
گردد و به وسیله بزاق آن را مرطوب کرده و  
  مقداری عسل یا شهد به آن اضافه می نمایند. 
با   اینکه دو سوم ظرفیت یک سلول  از  پس 
از   نازکی  قشر  با  را  آن  سطح  شد،  پر  گرده 
با هوا  عسل می پوشانند تا به طور مستقیم 

ف و  باشد  نداشته  نگردد  تماس  .  «اسد 
  (1388)پویان،

  پروردگار  راه  عانهیمط  مودن یپ  مفهوم
  ست؟یچ

  ذُلُالً  رَبِّکِ  سُبُلَ  فَاسْلُکِی »  لی تحل  در  ی طبرس
  از   حال  و  ذلول  جمع«  ذلال: » است  آورده«  
 را  هاراه  آن  خداوند  زیرا  است؛«  رَبِّکِ  سُبُلَ »

 او  اختیار  در  و  کرده  هموار  عسل   زنبور  براى 
« اسلکى»  ضمیر   براى   حال  یا   و  است  گذاشته

  در   منقاد  و  رام   تو،  که  حالى  در  یعنى   است؛
«.) ی اشده  آن  به   امر  که   هستى  چیزى   برابر

  ی ک (. ی399  ،ص3ج  ،الجامع   جوامع  ،طبرسى 
»است  گفته  معاصر  مفسران  از   تفریع   فاء: 

  تفریع  این  و  نموده  خوردن  به  امر  بر  متفرع
  برداشتن   خوردن،  از  مراد  که  است  این  مؤید

  ثمرات   از  که  را  عسلى  تا  است  بردن  منزل   به  و
  اضافه   و  نمایند  ذخیره  برده،  هاخانه   به  گرفته

 داللت «  ربک» جمله در  رب  کلمه  به  "سبل "
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 آمدهاى   و  رفت   و  کارها  تمامى  که   این  بر  کند

«.) گیردمى   انجام  الهام  با   عسل  زنبور
  ن یهمچن(.   424  ،ص12ج   ،  طباطبایى،

:  است  شده   آورده  امر  نیا  بر  ی گر ید  لیدال 
  و   عسل  ساختن  برای   ییهاراه  مودنیپ»

 ی هاشکوفه   ص یتشخ  ،یضلع  شش   ی هاخانه
  یخدا  که  آسان  یهایراه  ه،یتغذ  و  سودمند
 ای  کردن  بو  راه  از  که  کرده  آماده  سبحان

 ی هاوشکوفه  هاگل ...    ای  یرادار  ستمیس
 را  آن  رفتارانه  نرم  و  داده  صیتشخ  را  مناسب

  صص   ،1397،یآمل  ی جواد«)  ندیمایپی م
  ذلول «  سُبُل»   آن  اینکه  برای (.  487و486
 طی   را  ذلول  سبیل  دارید  هم  شما  است
  کنیدخواهمی  طی  را  خدا  راه  دارید  کنید؛ می 
  سبیل   فی»  شودمی   بیرون،  از   خواه  درون،  از

  یریتفس  جلسات  ،1390،یآمل   ی جواد «.)اهلل
 (73جلسه نحل، سوره از

 یبررس و نقد

  شفابخش،   و  یعیطب  عسل  د یتول  ی راستا  در
 از  ی کی  یوح  با   ن یقر  و  حی صح   قیطر  یط

ن یا  باشد،   تواند  یم   زنبور  یعیطب  ی عملکردها
با  دام  به  ازجمله؛  اختالالت  ی سر   کی  روند 
  مناسب،   ریغ  عسل  دیتول  مختلف،  ی ها  افتادن
 ؛ همراه است  رهیوغ  عسل  و  زنبور   شدن  آلوده

  و  است   ذلول  زنبور  نه   که  شودی م  مشاهده   لذا
  و  ینرم  لیدل  و !  هموار  و  نرم  او  ی برا  راه  نه

  و   رهبر  به  یارتباط  پروردگار،  ی هاراه   یآسان
 راه  بودن  صاف  و  می مستق  و  داشتن  راهنما
  ص   ،46ج   ، 1397  ،   یآمل  ی جواد «)ندارد
  بر   زنبور  عملکرد  میی بگو  دیبا  جه یدرنت  . (489

اختصاص  ییاقتضا  یوح  اساس   ن یا  به  که 
  بود؛   خواهد  ن ییتب  و  درك  قابل  ،دارد  موجود
  عملکرد   در  اریاخت  ینوع  عسل  زنبور  بهیعنی  

  خطوط  آن  از  تواندب  زنبور  عمال  که  شده  داده
  یدارا  دیبا  زنبور   نیا  بنابر.  دینما  عبور  یوح

  امتثال   بتواند  که  باشد  یخاص  ی ها  سامانه
  با   را  لیذ  موارد  بتوان  دیشا  دینما  یاله  اوامر
 داد  قیتطب«    ذُلُالً  رَبِّکِ  سُبُلَ  فَاسْلُکِی»  فراز

  عسل   زنبور  در  غدد  داشتن  ها  آن  از  یکی
از: باشد  . مهم ترین غده های زنبور عبارتند 

غده های شیری غنی از پروتئین در کارگران »
بزاقی  های  غده  رویال(،  ژله  ترشح  )غده 

تکمیل دگردیسی و تبدیل )تنیدن پیله جهت  
به یک زنبور کامل شدن(، غده زیر آرواره ای  

  و  در ملکه برای ترشح مواد عطری یا فرومون
زنبورها   سایر  از  ملکه  برقراری   وشناختن 

بویایی ،  ارتباط های  غده  مومی،  های  غده 
)حس جمعیت کندوی خود(، غده ی مخزنی  

بویایی قرمز رنگ   . غدد    درو غده ی سمی 
دش بلند   ،منانهجوم  پروازهای  از  بازگشت 

رو مزرعه  زنبورهای  در  دارد،    ،مدت  کاربرد 
و   ملکه  شکم  در  رنگ  قرمز  دوفور  غدد 
زنبورهای کارگر، غدد موم قرمز رنگ و مایع  
و متشکل از سلول های اپیدرمی که از طریق 

رفته آرواره  به  پشتی   است«   پاهای 
زیست 1388)پویان، فعاالن  مجمع  ر.ك:  ؛ 

ر )انجمن حمایت از حیوانات و محیطی کشو
زیست(،   نژاد،    ؛1399محیط  .  (1399علی 

»بینایی   دارای حواس  زنبور عسل  همچنین 
زنبور عسل به وسیله دو چشم مرکب و سه  
چشم  دو  بین  که  ریز  بسیار  و  ساده  چشم 

پیشانی  وسط  در  و  می  ،مرکب  زنبور  به  که 
سمت   کدام  در  خورشید  یا  نور  که  فهمانند 

گ هایی را که چشم های زنبور  قرار دارد. رن
باشد،   می  ها  آن  تشخیص  به  قادر  عسل 
نارنجی، زرد، سبز، آبی، سبزآبی،   از  عبارتند 
آبی بنفش و فرابنفش. از بین گل ها، آن هایی 
زنبور  برای  دارند،  زرد  و  آبی  های  رنگ  که 
می   را جذب  وی  و  بوده  واضح  خیلی  عسل 
رنگ   مقابل  در  که  زنبور  های  چشم  کنند. 
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فرابنفش حساسند، آن ها را دریافت و    های 

نوری که از خورشید بر روی   ،جذب می کنند
تابد،   می  رنگ خشخاش  قرمز  های  گلبرگ 
مقدار زیادی اشعه فرابنفش از خود منعکس  
با وجود   زنبور، روی گل خشخاش  کند  می 
رنگ قرمز تندش نشسته و از آن، گرده گل  
بسیاری جمع آوری می نماید. گرچه قدرت 

قدرت  بین  اما  است،  ضعیف  عسل،  زنبور  ایی 
تشخیص رنگی قوی ای دارد و اگر در جمع  
باشد، حس   آوری شهد، نقصی وجود داشته 
و   نقص  این  بویایی،  حس  و  رنگی  بینایی 
وسیلۀ  به  و  کنند؛  می  جبران  را  کمبود 
انواع   تشخیص  به  قادر  عسل  زنبور  بوییدن، 
گل ها و شهدشان از یکدیگر است. مسئولیت  

عسل  بویید زنبور  های  شاخک  عهده  به  ن 
که به کمک آن ها زنبور عسل اجسام    است

موهای   همین  کند.  می  لمس  را  مختلف 
المسه، در تعامل با حس بویایی، باعث آن می  
شوند که زنبور قادر گردد اجسام را سه بعدی 
شکل   بوییدن،  با  فقط  بتواند  یعنی  ببوید؛ 
اجسام را تشخیص دهد، بدون اینکه جسم را 

باشدد از  1388)پویان،  «یده  دیگر  یکی   .)
دامنه فعالیت زنبور  ویژگی های زنبور عسل  

زنبور کارگر جهت جمع آوری  است. »  عسل
فاصله   تا  حداکثر  گرده  و  کیلومتر    3شهد 

در   صورت  در  میکند.  پرواز  کندو  اطراف 
دسترس بودن منابع شهد و گرده ، معمواًل از 

مت  500الی    300شعاع   پرواز  این  جاوز متر 
شود دامپزشکی  «نمی  )دانشکده 

جمع    . ( 1390گرمسار، که  کارگر  زنبوران 
آوری شهد یا گرده را به عهده دارند، بعد از 
سایر   مخصوص،  حرکاتی  کمک  به  مراجعت 
مطلع می   مقدار گرده  و  از محل  را  زنبوران 

تعدادی از زنبوران متوجه این حرکت   نمایند
خک دایره ای شده، دنبالش می روند و با شا

ها پشت سر هم با بدن او تماس می گیرند و  
نمایند.   بررسی می  را خوب  او  طرز حرکات 
دیگری  کمک  از  استفاده  بدون  گاه  آن 
می   مکان  همان  به  اشتباه  بدون  و  مستقیم 

 (. 1388پویان،« )روند

کی دیگر از روش های برقرار ارتباط و انجام  ی
زبان  یک  از  استفاده  الهی،  محوله  وظایف 
عسل  زنبورهای  باشد،»  نمادین  و  پیچیده 

پیچیده  از  کره یکی  روی  نمادین  زبان  ترین 
زمین را دارند. این حشرات دارای بیش از یک 
خود   مغز  در  عصبی(  )سلول  نورون  میلیون 

آن از  و  با  بوده  ارتباط  برقراری  جهت  ها 
و اطالعات دقیق در   کنندیکدیگر استفاده می 

یافته با  مورد  را  خود  به  های  زنبورها  دیگر 
پیچیده رقص  نوعی  اشتراك   ، وسیله  به 

استاد  می  فریش،  وون  کارل  گذارند. 
  1973جانورشناسی در مونیخ آلمان، در سال  

انگیز تحقیقات خود در  به دلیل نتایج شگفت 
دریافت   به  موفق  عسل،  زنبور  رقص  مورد 

نژاد،   علی   ( شد«  نوبل    . (1399جایزه 
عسل   دارند:  2»زنبورهای  رقص    -1نوع 

غذایی   منبع  برای  که  ای  دایره  یا  چرخشی 
از   کمتر  که  فاصله    50است  کندو  از  متر 

جنباندن شکم که برای منبع غذایی    -2دارد.
متر با کندو    159انجام می شود که بیشتر از  

دهنده   نشان  رقص  مدت  طول  دارد.  فاصله 
زیست  فعاالن  است«)مجمع  فاصله  مقدار 
محیطی کشور )انجمن حمایت از حیوانات و 

   (.1399محیط زیست(،  

حس چشایی زنبور عسل مزه های شیرین، »
ترش، تلخ و شور را تشخیص می دهد، ضعف  
حکمتی   دارای  وی،  شیرینی  چشایی  حس 
است؛ زیرا سبب می شود که زنبورعسل تنها 
در جستجوی شهدهای غلیظ باشد؛ در نتیجه  

مل هر کیلو شهد به  انرژی ای که وی برای ح
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کندو صرف می نماید، خیلی کمتر می شود 
به   به عسل  نمودن شهد غلیظ  تبدیل  نیز  و 
نیاز   کمتری  انرژی  و  زمان 

حس سنجش گرما در  (.»1388)پویان،«دارد 
زنبور عسل سلول های ویژه ای که در شاخک  
هایشان قرار دارند، بسیار قوی و دقیق کار می  

 2تی تغییرات  کند؛ زنبور عسل می تواند ح
به طور دقیق   0/ را  درجه سانتی گراد گرما 

تشخیص دهد. این حس برای تنظیم گرمای  
و  نرسیدن  وآسیب  نوزادان  نیاز  مورد 
مقدار  از  گرمای  آمدن  ازپائین  جلوگیری 

باعث    35/  5تا    5/34 گرادکه  سانتی  درجه 
طوالنی تر شدن دوره رشد نوزادان گشته و  

یعی و یا ناقص زنبورها با شکل های غیر طب
باعث  حرارت  رفتن  باال  و  آیند  می  دنیا  به 
می  نوزادان  و  الروها  فوری  مرگ 

داخل  »  .(1388)پویان،«گردد هوای  هرگاه 
مقداری  نخست  ها  زنبور  شود،  سرد  کندو 
عسل می خورند و آن گاه پهلو به پهلو کنار  
می  جمع  الروها  روی  و  چسبیده  یکدیگر 

عضالت خود   شوند؛ سپس هر زنبور با لرزاندن 
دمای مقدار کمی گرما تولید می نماید. هرگاه  

روی  زنبورها   ، رود  باالتر  کندو  داخل  هوای 
قاب ها ایستاده و با حرکت دادن سریع بال  
هایشان، هوای داخلی را به جریان انداخته و  
آن را به خارج از کندو می فرستند تا هوای  
خنک بیرون، به داخل کندو بیاید، یا زنبوران، 
مقداری آب با خود به داخل کندو حمل می 
کنند و شروع به پاشیدن یا فوت کردن آب با 

نمایند می  ریز  صورت  به  زیاد    «فشار 
گیاهانی وجود دارند که گل  »(.1388)پویان،

و   بوده  باز  از روز  معینی  هایشان در ساعات 
در  شناسی  زمان  حس  از  استفاده  با  زنبور 

س به  است،  باز  گل  این  که  آن  ساعاتی  مت 
 ، حس  این  کمک   با  زنبور  کند  می  پرواز 

که   کند  می  پرواز  ها  آن  سمت  به  هنگامی 
بتواند بیشترین مقدار شهد و گرده را در کوتاه  

نماید حمل  کندو  به  خود  با  زمان   «ترین 
  حشـرات   بویایـی  سیسـتم»  (1388)پویان،

  مـی  قـادر  را  آنهـا
 سـازدتـابتواننـدمقادیــربســیارانــدك

  محیطــی   هــای  آالینــده  ـودازوجـ
  سـموم   سـنگین،  فلـزات  ماننـد   مختلــف
  عوامـل   ثانویـه  متابولیتهـای   و  شـیمیایی
 را   باکتریهـا  ماننـد  مختلـف  بیماریـزای 
 پایــش»  فراینــد   ایــن.نماینـد  شناسـایی
 مــی  کــه  شــود  مــی  نامیــده  «زیســتی

 ماننــد   مختلــف   موجــودات  تــوان
 بــاالی   حساســیت  بدلیــل  را  زنبورعســل

 ســازی   شــرطی  طریــق  از  بویایــی  حــس
 قابـل  رفتـاری   پاسـخ  بـر  مبتنـی  موثــر

  داروهـای  تشـخیص  برای   بوهـا،  بـه  مشـاهده
 بیمـاری   حتـی  و  منفجـره  مـواد  قاچـاق،

 مـکان   در  و  داده  آمـوزش  انسـانی  هـای 
  اسـتفاده   شناسـایی  جهـت  خـاص  هـای 

 آالینــده  پایــش  کلــی  بطــور.  نمــود
 طریــق   از  محیطــی  زیســت  هــای 

 زنبورعســل  خــاص  رفتارهــای   ارزیابــی
  در   خرطـوم  گســترش  واکنــش  ماننــد
 و  هـا  آالینـده  بـا  تحریـک  بـه  پاسـخ

 فـراورده  در  آنهـا  بقایـای   سـنجش  همچنین
 عسـل  زنبورهای   بـدن  در  یـا  و  کنـدو  هـای 

  بر   تکیه  با  محققیـن .  اسـت  پذیـر  امـکان
 نیـز  و  خرطـوم  شـدن  کشـیده   واکنش

  قـدرت   سـازی،  شـرطی  روش  از  اسـتفاده
  و   ارزیابـی  را  زنبورعسـل  حافظـه  و  یادگیـری 

  و   بـو  تشـخیص  جهـت  حشـره  ایـن  از
 تشـخیص  در   شـیمیایی  هـای   سـیگنال

  آالینـده  عنـوان  بـه)  کـروزول  ایزومرهـای 
  آلودگـی   در  شـده  شـناخته  فـرار  هـای 
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.  اند  نمـوده  ریزی  برنامـه  محیط  در(  محیطـی

  زنبورهای   توانایـی  بررسـی  بـرای  همچنیـن
 مواد  شناسـایی  جهت  و  نظامی  امور  در  عسـل

  اسـتفاده   جنگی  های   مین  ماننـد   شـیمیایی
  و   گیاهی  ژنتیـک  علـوم  در.  اسـت  شـده
  هـای  واریته  پایش  بـرای   ،افشـانی  گـرده
 و  عسـل  زنبورهای  بـرای   جذاب  گیاهی

  آنها  کننـده   جلب   شـیمیایی  مواد  شناسـایی
 یابـی  مسـیر  و  تشـخیص.  اند  بـرده  بهره

 بـا  شـده  گـذاری   نشـانه  عسـل  زنبورهـای 
 طـول  در  عسـل  زنبورهـای   ها  تـگ

 اسـت  ممکـن  خـود  جسـتجوگری   سـفرهای 
 های   آالینـده  و  هـا  آفتکش  معـرض  در

  سـبب   توانـد  مـی  کـه  قراربگیرنـد  مختلفـی
 گیری   جهـت  یـا  و  حرکـت  در  ناتوانـی
 آنها  تلفـات  به  منجـر  نهایتـا  و  شـده  فضایـی
  اثــرات    مطالعــه   در  44ص.  گـردد

 ایمیداکلوپرایــد،  سموم  کشــندگی
 کاوشــگری   رفتــار  روی   ،  کلوتیانیدیــن

 قـراردادن  طریــق   از  زنبورعســل
  نیز   و  کنـدو  ورودی   قسـمت  در  خوانشـگرها

  داد   نشـان  مصنوعـی  غذایـی  مـاده  منبـع  در
  کاهـش   باعـث  کـش  حشـره  دو  هـر  کـه

  تغذیـه   هـای   فعالیـت  در  ای   مالحظـه  قابـل
  فعالیـت   طـول  در  زنبورعسـل.  گردیدنـد  ای 

 گـرده  آوری   جمـع و  خـود  کاوشـگری  هـای 
 هـای   آالینده  مانده  باقـی  تواند  مـی  شـهد،  و

 نگه   خود  بـدن  روی   بـر  را  درطبیعـت  موجود
 امـکان  طریق  این  از  نتیجـه  در  و  داشـته

  خواهد  وجـود  محصوالت  و  کنـدو  آلودگـی
 و  موم  مـوم،  بره  گـرده،  عسـل،  از.  داشـت

 ارزیابـی  در  تـوان  مـی  زنبورعسـل  خـود
 موجوددر  سـنگین  فلزات  آلودگـی   درجه

 امـکان  ایـن.  نمـود  اسـتفاده   زیسـت  محیـط
 زنبورهای   سـازی   شـرطی  بـا  کـه   دارد  وجـود 

 تولید  شـیمیایی  ترکیبـات  توسـط  عسـل
  مختلـف،   بیماریزای  عوامـل  توسـط   شـده
 بیماریهای   تشـخیص   در  آنهـا  از  بتـوان

  بـه   میتـوان.  نمـود   46ص   اسـتفاده   مختلف
  شناسـایی   بـرای  عسـل  زنبورهـای   توانایـی

  توسـط   شـده  تولیـد   شـیمیایی  ترکیبـات
 اشاره  انسان  در  سل  بیماری   عامل  باکتـری 

  عسـل   زنبورهـای   از  اینسـنتینل،.  نمود
 در  اخیـرا  زیسـتی،  حسـگرهای   بعنـوان
  زنبورها   کارایـی  بررسـی  به  شـروع   ای   پـروژه
  سـرطان   اولیه  مراحل  شناسـایی  بـرای 

 انجام   مطالعـه  در.  اسـت  نمـوده   درانسـان
  سـالمت   تحقیقات   مرکـز  توسـط  شـده

  منظور   به  آمریکا  ارتش  زیسـت  محیط
 بعنـوان  عسـل  زنبور  های   کلونی  از  اسـتفاده

  بـرای   سـریع،  آلودگـی  سـنجش  حسـگرهای 
  نظـر   از  هـا  زبالـه  دفـن  مناطـق  فیلترینـگ

 بـر  نظـارت  و  سـمی  موادشـیمیایی
  پنجاه   شـیمیایی،  مواد  هرگونـه  آزادسـازی 

  مواد  آزادسـازی   پایش  برای   هوشـمند  کندوی 
 سـمی   های   زباله  دفن  مناطق  در  شـیمیایی
  بیـش   شناسـایی  بـه  منجـر  شـدو  اسـتفاده

. شـد  فرار  نیمه  و   فرار  شـیمیایی  مـاده200  از
 کندوهـای   روی  بـر  مطالعـه  بـا   47  ص

 ازشمارشـگرها  اسـتفاده   بـا   زنبورعسـل
  نـرخ   طبیعـی  حالـت  در  کـه  شـد  مشـخص
 سـالم  های   کلونی  برای   روزانـه  بازگشـت

  کـه   زمانی   اما   اسـت   درصد90  از  بیشـتر
  قـرار   سـمی  مـواد  معـرض  در  هـا  کلونـی

  یـا   درصـد80  تعدادبـه  ایـن  گیرنـد،  مـی
  چنیـن   نداشـت.  یابـد  مـی  کاهـش  کمتـر

 کـه  شـود  مـی  باعـث  هایـی   فنـاوری 
 نظـر  نقطـه  از  جدیـدی  هـای   دیـدگاه

   48  ص  ویـژه  بـه  طبیعـی   هـای   اکوسیسـتم 
  تولیـد   و  کشـاورزی  هـای   اکوسیسـتم
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 مـی  و  ایجادشـود  کشـاورزی   محصـوالت

 زندگـی   مختلـف  هـای   جنبـه  در  ازآن  تـوان
 سـالمت   هـای   حـوزه  در  ویـژه  بـه  هـا  انسـان

) گرفـت  بهـره  کشـاورزی   و   صاحب   نجمه. 
 (  1397 بست، خوشه زهره و زاده

کی دیگر از سامانه های در زنبور عسل هوش ی
جمعى )الگوریتم( است ملکه، مراحل انتخاب 
اساس  بر  آنها  کردن  مرتب  و  اولیه  جمعیت 
تابع هزینه و دور ریختن بدترین اعضا، است.  

براى تولید فرزندان فقط یک  در این الگوریتم  
مادر که همان ملکه زنبورهاست انتخاب مى  
که   جمعیت  ازافراد  تعدادى  با  وملکه  گردد 
از   استفاده  با  هستند  پدرها 

فرزندان مختلف راتولید (  Crossover)اپراتور 
،  1397می کند. )صاحب زاده و خوشه بست،  

(. با وجود  ؛ ر.ك: سلیم، وکیل باغمیشه  41ص
غد و حواس چندگانه موجود در  این همه  د 

عرصه   در  آن  کاربردی  موارد  و  عسل  زنبور 
های مختلف ذکر شده می توان درك صحیح 
این  به  ترنسبت  کاربردی  و  تر  ملموس  و  تر 

 داشت.   «  ذُلُالً رَبِّکِ سُبُلَ فَاسْلُکِی»فرازآیه  

  روند  یطی مح  ستیز  و  یعلم  تطابق
 مِنْ   یَخْرُجُ »   یانیوح  ابعاد  با  عسل  دیتول

 «أَلْوانُهُ مُخْتَلِف  شَراب   بُطُونِها

  را   یمطلب   هیآ  از  قسمت  نیا  ریتفس   در  یطبران
  مفسران   ریتفاس  در  ظاهرا  که  است  کرده  انیب

 عسل»  نکهیا  است؛  نشده  مشاهده  او  از  قبل
 زرد  عسل  جوان،  ی زنبورها  توسط   د یسف

  ز ین   قرمز  عسل  و  انسالیم  ی زنبورها  توسط
«.) گرددی م  د یتول  ریپ  ی زنبورها   توسط

   ،   نسفى،:  ك. ر  ؛73  ص  ،4ج  ،2008  طبرانى،
  نه یزم  نیا  در  یطوس   خیش(.  421  ص  ،2ج

: است  آورده  ،  داشته  انیب  تأمل  قابل  مطلب
 النحل  بطون  یعنی  بُطُونِها  مِنْ  یَخْرُجُ  قال  ثم»
  و  أبیض   و  أصفر   من «  أَلْوانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرابٌ»

 فیحیله   المر  و  الحامض  تأکل  أنها  مع  أحمر،
 لما«  لِلنَّاسِ  شِفاءٌ   فِیهِ   لذیذاً  حلواً  عسلًا  اللَّه

 عسل،  که  است  نیا  منظور  «.فیه  شفائها
  ی دن ینوش   که"  زنبورها   شکم از  دیآ  ی م  رونیب

  ی ها  رنگ  به  که"مختلف  ی ها  رنگ  به  است
  زنبورها   چند  هر  است،  قرمز  و  دیسف  و  زرد
 نیریش  را  او  خدا  خورند،ی م  تلخ  و  ترش  اهیازگ

  ی بدیم  (.404  ص  ،6ج   ،  طوسى،«)  کرد
  لکنّه  افواهها  من  تلقیه  العسل  هو: »دیگوی م

  االسرار   کشف  میبدى،«.)  بطونها   من  قال
 ارتباط  در  اما (.  411  ص  ،5ج    ،  االبرار،  وعدۀ

  توان ی م  ی بد یم  ی هاگفته   از  عسل،  ی فرآور  با
  شکم   در  عسل  که  دارد  اعتقاد  او  که  افتیدر

  حسن   قول  به  لذا  گرددیم  ی فرآور  زنبور
 ص  ،5ج   همان، «.)  کندیم   استناد  ی بصر

»دیگوی م   یآمل  ی جواد(.  412  یَخْرُجُ  این: 
 شود، می   القا  انشا  داعی  به  که  است  امری 
  خارج  خود  به  خود  عسل  یا   شودمی   خارج
  جمله  این. کسی رهبری  و فرمان بدون بشود

 این   دادیم،  نشان  را  راه  این  است،  ایخبریه
  عسل،   کردیم،  تعیین  ما  که   است  راهی

  باید   هم  زنبور  خودِ  و  زنبور  گوارشی  دستگاه
،  1390  ،یآمل  ی جواد«.)  کند  طی  را  اهللسبیل 

   نحل،   سوره  از  ی ریتفس  جلسات
  در   عسل  که  است  این  آیه   ظاهر»و(70جلسه
 در  او،  حفرات  از   ای حفره  در  او،  درون

 او،   نهادی   و   نهانی  های دستگاه   از  دستگاهی
  کندو   به  عسل  آنجا  از  و  شودمی   ساخته  عسل

.  ببرند   کندو  به  را  خام  موادّ  اینکه  نه  آیدمی 
 هاسلیقه   که  است   آن  برای   هم  هارنگ  اختالف

(. 71جلسه  همان،«.)  است  مختلف   هاذوق  و
  ن ی زم  از  که  دانند  یم  ی بخار»  را  عسل  یبعض
 وشبنم   گردد  یم  پخته  فضا  ودر  رود  یم  باال 

  برگ   وبر  دی آ   یم  وفرود  شود  یم  هیما  پر  مانند
. دیآ  ی م  بوجود  ن یوانگب   ندینش  یم   رهیوغ
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 عسل  را  آن  که  شود  ی نی انگب  یگاه
 شرح و ریتفس در. (73جلسه  همان،)«ندیگو

  که   کردن  تصور  مفسران  از  ی ا ه عد   بطون  واژه
  دهان   از  یحفرات  ای  دهان  همان  تواندی م  بطن 
  آنجا   را  عسل  زنبور،  که  باشد  عسل  زنبور
  فقط   که   گفتند  هم  یبعض  و  کندی م  ی فرآور 
  اطبا : »اندآورده  مثال.  کند یم   منتقل   را  شهد

  هضم   موضع  نیز  دهان  که  اندکرده  تصریح
...  بود  خواهد  دهان  بطن   از  مراد  براین  بنا   است

 و  خرطوم»  ا ی  و(  730ص  ،2ج  ،  اشکورى،«.)
  گویند می   دانسته  بَطن   و  باطن  را  ی دهان  حفره

 درون  گوارشی  دستگاه   از  نیست   الزم  که
 جلسات   ،1390،یآمل  ی جواد«.)  باشد
 (.73جلسه  نحل، سوره از ی ریتفس
  یبررس و نقد
بطون   واژه  از  ح یصح  برداشت  با  ارتباط  در

 در  خداوند:  اوال :  است  انیب  قابل  لیذ  موارد
 عسل  یعنی  است  آورده  جمع  را«  بُطُونِها»  ه،یآ

  که   یمختلف  ی ها  قسمت  از  خروج،   هنگام  در
  و   گذرد  یم  زنبور  یدرون  ی ها  هیال   از  ینوع   به
 دهان ی فضا به  تا است؛  پنهان چشم منظر از
  منتقل   یمسدس  ی هاسلول   به  جا  آن  از  و

  ی م   دایپ  بطون  جنبه  هیقض  نیا  لذا  گردد؛
  بطور   رونیب   ی فضا  با  ینوع  به  چون  دینما

 را  بطون  هم  اصحاب  ستین  ارتباط   در  مستقم
 واژهاین    لغت  کتبو  مختلف  ات یآ  در.  اندآورده

  خروج   یوقت:  ایثان .  است  آمده  شکم  ی معنا  به
  که   ی شهد  د یبا  مسلما  است،  بطون  از  عسل
  کند   عبور  مختلف   ی هاهیال   از  مکد  یم  زنبور

  شهد   زنبور،  پس  ابد؛ی  تحقق  بطون  مفهوم  تا
  ی مکان  به  مختلف  ی هاقسمت  از  عبور  از  بعد  را
  و   شناسانحشره  نظر  از  که  فرستدی م

(  داننهیچ)  دوم  معده   آن  به   زنبورشناسان، 
  در  ای  و  عبور  ریمس  در  شهد  و  ندیگوی م  زنبور
  د یمف  مواد  و  گرددیم  ی فرآور  دوم  معده

  تا  گرددیم  افزوده   آن  به  زنبور  توسط  ی گرید
  مثال.  شود  مطلوب   رطوبت   با  عسل  به  لیتبد

: است  آورده  نظر  نیا  دییتأ  در  مفسران   از  یکی
 هاى شکم   از  بُطُونِها  مِنْ   آید  بیرون  یَخْرُجُ»

 أَلْوانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرابٌ  لعاب  طریق   به  ایشان
  ،   کاشانى، «.)  باشد  یکدیگر  خالف   که   شربتى 

 ییابتدا  مرحله  دهان،:  ثالثا(.  203ص  ،5ج
 یحت  لذا  است؛  جانوران  ی برا  غذا  هضم  روند
  ن یچن   هم  زنبور   دهان  که  می ریبگ  نظر  در  اگر

  طرف   از.  ستین  لیتکم  عسل  ی فراور  باز  باشد، 
  یبرا  الزم  ی ها  تیظرف  آن  زنبور  دهان  گر،ید

  که   ستین  عیوس  هم  آنقدر  و  ندارد  را   ی فرآور 
 انجام  را  مختلف  ی هااتیعمل  نی چن  بتواند 

  د.ده

  عسل،   رنگ  تفاوت  علت   با   ارتباط  در  نیهمچن
  زنبور   یسن  طیشرا  به  وابسته  را  آن»

 ای  و.«  421  ص  ،2ج    ،  نسفى،«.)  انددانسته
  ر یغ  دگاهید  نیهم  جا   کی  در   ی گرید  مفسر

 اختالف »  گرید  ی جا  در  و  داشته  انیب  را  یعلم
  فصول   اختالف  حسب  به  را  عسل  الوان

)دانسته :  ك.ر   ؛203ص   ،5ج   ،  کاشانى،«. 
  ؛ 237و236  صص   ،7ج   ،  عبدالعظیمى، شاه 

 األحزان   جالء  و  األذهان  جالء  ،  جرجانى،
 ن یا  همه(.  180  ص  ،5ج  ،   ،(گازر  تفسیر)
 یعلم مسلم  و یقطع  قاتیتحق با ی هادگاهید

  شده   ثابت  که  چرا  است  تعارض  و   تضاد  در
  گل   شهد   از  زنبورها  ی بردار  بهره  به  عسل  رنگ

  دارد  ارتباط  متفاوت  ی ها  رنگ  با  مختلف  ی ها
 ی ها  گل  شهد   از  عسل،  دیتول  هیاول  ماده  و

  الزم  عسل  دی تول  ی برا  که   است  ی اهانیگ  انواع
  ی زنبورها  عمر  حداکثر   گر،ی د  طرف  از .  است

 ماه  دو  حدود  عسل،  کننده  د یتول  ماده  کارگر
 عمر  مدت  و  یسن  راتییتغ  نیا  و  باشدی م

 باشد  محسوس  اصال  که  ستی ن   یفرصت  اندك،
 مرحله  چند  به  را  زنبور  عمر  میبخواه  که
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  ن ی سن  به وابسته را عسل رنگ و نمود میتقس

  ؟. !دانست زنبور مختلف

 دیبا  هیآ  در  شراب  واژه  کاربرد  لیدال   درباره
  باعث   که  عسل  ی استانداردها  از  ی کی  گفت
 دارا  شود،یم   عسل   نشدن  ستالهیکر  ای  و  ترش
  است؛   درصد  23  تا   17  نی ب  رطوبت  بودن

 ترش   باشد  باال   رطوبت  یدارا  عسل  اگر  یعنی
  ا ی  سفت  باشد،  نییپا  رطوبت  اگر  برعکس  و

  بطون   از  که  یعسل  لذا  گردد؛ی م  ستالهیکر
  یدارا  یعنی  است؛  قیرق  گردد،ی م  خارج  زنبور

 خارج   از  بعد  زنبور  و  است  از ین  مورد  رطوبت
  شروع   ،یمسدس  ی هاالنه  در  ختنیر  و  کردن

 عسل  ی ادیز  آب  تا  نموده  النه  ی رو  زدن  بال  به
  رطوبت   ی دارا  عسل  نیا  اگر  لذا   شود؛  ریتبخ
  سخت   زنبور  ی برا  آن  انتقال  امکان   باشد،  باال 

 شدن   ختهیر   امکان  و  بود  خواهد  ممکن  ریغ  ای
 از  بود؛  خواهد  مطرح  عسل  رفتن  دست  از  و

  باشد،   نییپا  یلیخ  آن  رطوبت  اگر  گرید  ی سو
  انتقال   و  دهان  و  شکم  حفرات  از  خروج  امکان

  مرگ   باعث  دیشا  و   بود  نخواهد  فراهم  آن
  زنبور   به  ی ا گونه   به  خداوند  لذا  شود؛   زنبور

  شربت،   صورت  به   را  عسل  که  است   داده  میتعل
 واژه  از  لذا.  سازد  منتقل   و   ی ساز  آماده

 توان  ی م  نجایا  در.  است  برده  بهره«  شراب»
 اساس  بر  شراب  واژه  کاربرد  که  گرفت  جهینت

  یفراور  روند  لیتکم  ی برا  عسل  زنبور  عملکرد
  ابعاد   واجد  عسل  به  آن  لی تبد  و  ماده  نیا

. است  حشره  نیا  یطیمح  ستیز و    یعلم
 مهم  و  زیاعجازآم  ابعاد  از  یکی  نیهمچن

 کشف  حاضر  عصر  تا  که  عسل  زنبور  عملکرد
 و  زانیم   و  رطوبت  اندازه  صی تشخ  بود،  نشده
 النه  ی رو  بر  عسل  زنبور  زدن  بال  وتعداد  مدت

  برسد   تعادل  حد  به  رطوبت  تا  است   یمسدس
  با   یمسدس  النه  بستن  با  نشود  ترش  عسل  و

 ستالهیکر  و  نموده  راحفظ  خود  رطوبت   موم

 حسان   نه یزم  نیا  در  ن یهمچن.  نگردد
 گفته  هیآ  از   قسمت  نیا  درباره  پاشا  یشمس
 شکم  درون  از:  دیفرمای م  خداوند  چرا: »است

  آشکارا   و  شود؛ی م   خارج  ی دنینوش   هاآن
 خارج  عسل  هاآن  شکم  درون  از  نفرموده

  دیتول  عسل  تنها،   زنبور  چون   گردد؟ی م
 ،(الیرو  ژل)   شاهانه   ی غذا  او  بلکه   کند، ینم

  د یتول  هم  را   گل  گرده  و  عسل  موم  زهر،
  فقط   که  عسل  به  میکر  قرآن  نیبنابرا.  کندی م

 درمان  ییتنها  به  نکهیا   و  هاآن  شکم  ازدرون
  را یز  است،  نکرده   اشاره  هاستی ماریب  همه

  زنبور   شکم  از  یمتنوع  شفابخش  مواد  خداوند
 عصر  در  زهایچ  نیا   تمام  یول .  آوردی م  رونیب

  امبر یپ  زمان  مردم  ی برا  میکر  قرآن  نزول
 ،ییایدر «)    بود  نشده  شناخته  هنوز  یگرام

  نکره   و  پس مفرد(.  291و  290  صص  ،1381
  یواحد  عیماکه    کند  یم  داللت  شراب،  آوردن 
 قسمت  از  گوناگون   ی ها  صورت  به  که  است

 عبارت  در  شود،  یم  خارج  او  بدن   مختلف  ی ها
 بودن  مختلف  چون  ی میمفاه(   أَلْوانُه  مُخْتَلِفٌ)

  هیاول  ماده  به   نسبت  اختالف  عسل،  ی ها  رنگ
 با  آن   تفاوت  و  دهیمک   زنبور  که(   شهد)ی ا

  فرق   هیاول  ماده   با   آن  وحالت  رنگ  که   یشراب
  با   عسل  نوع  هر   باتیترک  و   بو  و  مزه  دارد،

  تواند   یم   افتیدر  قابل   است  متفاوت  ی گرید
   .باشد

  در   شده  مطرح  ی هادگاه ید  از  گرید  یکی
  د یتول  نحوه  از  مختلف  ی هاقول   نقل  ر،یتفاس
  بر   نشسته   شنبم  از  عسل  که  است  نیا  عسل

  شود؛ی م  درست  زنبور  توسط  درختان  ی رو
  از  نشیندمى  هادرخت   بر  کهی شبنم»  یعنی

  شود؛   عسل  برد  خود  خانه  در  و  برگیرد  درخت
 ظاهر   مختلف  هاى شکوفه   از  عسل  ای  و

  برگیرد   هاشکوفه  که  بود  چنان  آن  و  گرددمى 
  به   نهد  یکدیگر  ریز  بر  و  برد  خود  آشیانه  در  و
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  عسل   و  بگردد  صورتش  روزگار  مرور
  رازی  امام(. »362ص   ،  واعظ،  حسنى«.)شود

  شبانه   ترشّحاتی  که   معتقدند  همفکرانشان  و
  به   فضا  در  آن  مانند  و  شبنم  ژاله،  صورت  به

 این  شودمی  نازل  الهی  اقدس  ذات  وسیله
 و  هاشاخه   و  هابرگ   این  روی   آیدمی   برکات

 و   ترنددرشت   که  هاییآن  نشیند می  هااین
 که   هاآن  ترنجبین،   شوندمی  اندمحسوس

  زنبور   اندعسل  موادّ  همان  اندقندی   ریز  ذرّات
  شناسد می   را  هااین  بو   غیر   یا   بو   راه  از  عسل

  یجواد «.)  عسل  شودمی   مَکدمی 
   نحل،  سوره  ی ریتفس  جلسات  ،1390،یآمل

»73جلسه  اوسخ  اولی  گویدمی  فخررازی (. 
  که   را  قندی   موادّ  الهی  اقدس  ذات  یعنی   است

  عسل   بشوند،  جمع  هم  کنار  ذرات  این  اگر
  آنها   عسل  زنبور   و  کندمی   نازل  را  آن  شوندمی 
 عسل  که  این  نه  کندو  به  کندمی   منتقل  را

 سازد، می   عسل  او  نه   گویدمی  دیگری   بسازد؛
  علمی   پژوهش  خواهد،می  علمی  تجربه

  حقیقت   در(. »70جلسه  همان،«.)  خواهدمی 
 و  است  کرده  نازل  الهی  اقدس  ذات  را  عسل

  کنند می   آوری جمع  و  اندشناسعسل  هااین
  اینها   خیر  گویدمی   دیگری .  ریزندمی   کندو  در

  دستگاه   در  مکند می   را  قندی   موادّ  این
«.)  هست  سازی عسل  قدرت  شاندرونی
 یصورت  در  هادگاهید  نیا (73جلسه  همان،
 هیاول  ماده  است  کرده  ثابت  امروز  علم  که  است

  ی اهان یگ  انواع  ی هاگل   شهد  از  عسل  دیتول
  مطالب   و  است  الزم  عسل  دیتول  ی برا  که  است

  و   یقطع  علم   با   ر یتفاس  در  شده   مطرح
  عسل   دیتول  نهی زم  در  گرفته  صورت  قاتیتحق
   .است تام تعارض در

  امتثال   جهی نت  را  عسل  دیتول  مفسران،  از  یکی
 یَخْرُجُ»  جمله  شرح  در.  است  دانسته  خدا  امر
  را   آن  ،«أَلْوانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرابٌ  بُطُونِها  مِنْ 

  خداى  امر  امتثال  که  مستانفه  اى جمله»
  عمل   نتیجه  در  که  دانسته  بودن  رام  و  سبحان

 آید،مى  بیرون  او   شکم  از  وى  مجاهدت  و
  هاىرنگ  داراى   که  "عسل"  نام  به  شرابى

«.)  است  شفا  امراض  بیشتر  براى   که  مختلف
  جه ینت  نیا(.  424  ،ص12ج   ،  طباطبایى،

 زنبوران  که  باشد  درست  تواندی م  یزمان  ی ریگ
  ان ی ب  که   ندینما  یاله   امر  امتثال  هماره  عسل،

 ،یاله  یوح  از   ی اهعد  و  ستی ن  نیچن  میکرد
  ا ی  و   شدند  کشته   ا ی  جهینت   در  و   نموده  یتخط
 یعلم  نظر  از   و  کردند  دیتول  یسم  عسل  یحت

 .است تناقض در عسل زنبور یزندگ با زین
با   ارتباط  از نظر علمی نحوه تولید عسل  در 

زنبورکارگر حوالی بیست و یکمین باید گفت  
زندگی تواند  روز  آوری   می  جمع  به  شروع 

  د.ایشهد یا عصاره قندی موجود در گل ها نم
از یک سری پروازهای    جمع آوری شهد بعد

 ( Nectar)  شناسایی انجام می گیرد شهد

مخصوص   سلولهای  توسط  که  شیرین  مایع 
قند    که شامل:  گیاهان  ی شهدزای داخل گلها

نوع گیاه   به  بوده و بسته  ( و آب  ) ساکاروز 
و  معدنی  امالح  از  متنوعی  مقادیر  دارای 
مواد  و  رنگی  مواد   ، دیاستازها   ، ویتامینها 

میبا میزان معطر  وقتی  شود،  می  ترشح  شد 
شهد جمع آوری شده به حدود چهل میلی  

زنبور به سمت کندو پرواز میکند.    ، گرم رسید
در کندو از طریق دهانی شهد را به زنبورهای  

حدود   را  شهد  آنها  تا  دهند  می   30کارگر 
دقیقه بجوند. فرآیند انتقال شهد از یک زنبور 

به   آن  شدن  تبدیل  تا  دیگر  زنبور  عسل به 
ادامه می یابد. تغییر و تبادالتی در آن بعمل 
آورده به طوری که برای تبدیل شیرابه گیاه ) 
عمده  قسمت  که  ساکاروز  به عسل،   ) نکتار 
عمل   اثر  در  میدهد،  تشکیل  را  گیاهی  قند 
زنبور   وسیله  به  مترشحه  بزاقی  آنزیمهایی 
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عسل به قند های ساده گلــوکز و لـــولز ) 

می شود زنبور عسل پیش    فروکتوز ( تبدیل
از رسیدن به کندو در بین راه مقداری از آب  
شهد را جذب میکند، در اثر تبخیر و از دست 
دادن آب زیادی، شیرابه گیاهی تغلیظ شده ،  

درصد    80الی    50یعنی شهد گلها که حاوی  
آب است با این عمل میزان رطوبت عسل را 

) حداکثر    17به حدود   (   22درصد  درصد 
میدهد )مجمع فعاالن زیست محیطی    کاهش

محیط   و  حیوانات  از  )انجمن حمایت  کشور 
ر.ك:1399زیست(،   دامپزشکی    ؛  دانشکده 
   (.1390گرمسار،

  قبل   401  سال  از»  طبق گزارشات  نیهمچن
 یمشکالت  انسان  ی برا  مسموم  الد،عسلیم  از
  ی دارا   اهانیگ  از  ی سر  کی   که  نمود  جادیا

 ها  انسان  ی برا  که  هستند  یخاص   رهیش
  نسبت   به  واناتیوح  اهانیگ  از  ی وتعداد 
 ی سر کی شهد هستند؛  یسم  ر،یوتأث مصرف

  بوده   یسم  عسل  زنبور  ی برا  ها  وگل  اهانیگ  از
  اسمن ی  اهیگ   شودمانند  یم  آنان   مرگ  وباعث

 ،چوب یغرب  خربق  ،ییایفرن یکال   بلوط  شاه  زرد،
  اما (.153  ،ص  ،ییایدر«.)  اهیس   ی ت  یوت  یچرم
 زنبور   خود  ی برا  اهانیگ  از  گروه  کیشهد

  از   زنبور  که  ی شهد  همان  اما  ستین  کشنده
 ی برا  دینما  ی م  استفاده  عسل  دیتول  ی برا  آن

 از  که  یعسل  مثال  است  کننده  مسموم  انسان
  ن، یاُسکوپوالم  خرزهره،  مانند؛   یاهانیگ

 ی برا  آمده،  بدست  توتو  و  نی تیآلورن  ن،یآتروپ
  ی عسل  است؛مثال  بوده  کننده  مسموم  انسان

 انسان  ددری آ یم بدست کوالتایگال  اهیگ از که
  ی م  جادیا  معده  دیشد  ودرد  جهیسرگ   ای  یق

  ، 105،107  ،104صص  همان، «.)  کند
  ی کی  نیهمچن(.  153  ،152  ،108،148

  گرفت  توان  ی م  موضوع   نیا   از  که  یجیازنتا
 انواع  گرید  با  عسل  زنبور  به  یوح  نوع  تفاوت

 .است  میکر  قرآن   در  شده  مطرح  یوح
 .  .(1388پویان،)

حیطه وحیانی و علمی و زیست محیطی 
 شفابخشی عسل

«، دیگر قسمت مهم آیه لِلنَّاس  شِفاءٌ  فِیهِفراز »
است که منشاء اظهار نظرهای مختلف و    69

و  علما  و  مفسران  بین  در  فراوان،  مناقشات 
مفسران  از  برخی  است   شده  دانشمندان 

را   ضمیر    ، 6ج،ثعلبىاند)دانسته  قرآنمرجع 
ر.ك:  29  ص ص2ج ،ق1415  ،آلوسى؛   ، 

 مفسران  اکثر  توسط  ها  دگاهی د   نیا  اما(.    424
  از   ی اعده   نکه یا  علت  دیشا.  است   شده  رد

 ی را ریتفساستنباطات      گونه  نیا  ،  مفسران
  توانستنمی  عسل   که  است  نی ا  مطرح کردند،

، در صورتی باشد  قرآن  همانند  ،شفابخشی  در
 ی ماهو  تفاوت  عسل  با  قرآن  شفابخشیکه  
و   قرآن  به  راریضم  ارجاععده ای دیگر    .دارد

  ص  ،5ج  ش،1371 میبدى،عسل دانسته اند)
شاید این دیدگاه شاید ناشی از روش .  (412

آیاتی که    به  آیه  ارجاع  و  قرآن  به  قرآن  تفسیر
و شده  ذکر  آنها  در  استنباط    واژه»شِفاء« 

پیوستگی آیات وبهره بردن از   اصولبراساس  
تأویل آیات و برداشت معنای عام از واژه شفا  

تواند شفای هر و اینکه عسل به تنهایی نمی
درد و بیماری است، باشد.اکثر مفسران اعتقاد 
دارند بر اساس موضوع سیاق، ضمیر به عسل  

می  می باز  طبری  مثال   نیا  نویسد:»گردد؛ 
 کی  هو عسل ک  است  فیضعگفته یک قول  

نزد  دیبا  است،  مردم  ی برا  درمان  نیکتریبه 
بازگرددشده  ذکراسم   به    و  ،  ضمیر  ارجاع 
  نامناسب که ذکری از آن نیامده است،    قرآن
. این قید، شایسته آن است که ضمیر به است

؛ر.ك 239  : ص 20ج عسل بازگردد«.)طبری،  
  ق، 1415طبرسى،  ؛404  ص  ،6ج ،  طوسى

  ی عرب  ابوبکربن  ی قاضقرطبی از    . (9  ص  ، 14ج



 

1020 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
»دیگومی   به  جمله   ریضم  که  دانممی   دیبع: 

  لحاظ   از  اگر  رایز.  باشد  درست  و  برگردد  قرآن
  ؛ کند  قبول  را  آن  عقل،  دیبا  باشد  حی صح  ینقل

،  قرطبى)  .«است  عسل  تیمحور  بر  سخن
به   .(136  ص  ،10ج ش،  1364 رازی  فخر 

نوعی به بعد علمی این موضوع اشاره نمودکه 
:» نخست آنکه بازگشت ضمیر به چیزی که 
و  است  غیرمناسب  نشده،  طرح  آن  از  پیش 

 لِلنَّاسِ   شِفاءٌ  فِیهِ   أَلْوانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرابٌثانیا  
است«. عسل  مناسب  که  است  فخر  )  وصف 

صص20جق،    1420رازى، ؛  239  -238، 
 (.   499 ،4ج   ق،1419، کثیرابن : نیزر.ك

اکثر  عسل،  بخشی  شفا  حیطه  زمینه  در 
قواعد  و  اصول  اساس  بر  علما،  و  مفسران 
همه   شفای  عسل  دارند  اعتقاد  تفسیری، 

 مقاتلان، فسریکی از این م ها نیست؛ بیماری 
را  ریتفس   دیبا  که  است  سلیمان  بن   از   وی 
 که  دانست اسالم عالم در یعقل ریتفاس نیاول

  ر یتفس  نه یزم  در  یخوب  ی راهنما  را  آن  توانمی 
.  دانست   ،صائب  نظر  به  دنیرس   در  یاله  اتیآ

است آورده  چنین  این    العسل   یعنى:»...وی 
)األوجاع  لبعض  شفاء ،  سلیمان  بن  مقاتل«. 

برخی  476  ص  ،2ج ق،  1423 (.عسل شفای 
بیماریهاست؛   در  که  او  چون  یکس  لذا  از 

  و  ستهیزی م  یوح  نزول   به  زمان  نیکترینزد
 در   تواندمی   که   ،متفاوت  ی هادگاه ید  هنوز
  و   هاروش  و  باشد  موثر  اشخاص  نظر  اظهار

  امده ین  بوجود  گوناگون  ی ریتفس  ی هاشیگرا
 به صراحت،  عسل  شفابخشی  با  ارتباط  در  ،بود
و   دینمای م  استفاده  األوجاع«  »لبعضه  واژ  از

  همه   ی برا  عسل  شفابخشی  به  ی اعتقاد
از  ندارد  هابیماری  طبرسی   حسن   و  سدى . 

  شفاى   ،عسل  که   است  این  مقصود  »:گوید
 آن  از  ،معالجه  براى   بتوان  که  است  دردهایى
،«  کرد  استفاده ص14ج   )طبرسی  ؛  6  ، 

(. ابن کثیر ضمن    589  ، صکاشفى نیزر.ك:  
و  دردها  »شفای  که عسل،  مطلب  این  بیان 

هایی است که از برودت عارض شده  بیماری 
ی دارد و گرم  باشد و از آنجا که عسل، طبع

بهبود  بیماری  آن  خالف  تجویز  بواسطه  ها 
از  می  ناشی  دردهای  شفای  عسل  یابند، 

سردی است و با تمسک جستن به این فراز  
« که  لنَّاسِلِ   شِفاءٌ  فِیهِآیه  کند  می  اثبات   ،»

هاست وعسل را شفای شفای برخی از بیماری 
هایی می داند که خداوند شفایش را  بیماری 

 ، 4ج   ،1419، کثیرابن )  .در آن قرار داده است«
ر.ك:  499 ص4ج ،  2008  طبرانى،؛  ؛  73  ، 

در 308  ، ص3ج   ،1404،  سیوطىر.ك:     .)
 سلعتائید این دیدگاه ها برخی آورده اند: »

  نیست   این  مقصود   البتّه  و  داروست  مردم  براى 
  و   است  بهبود  وسیله  امراض  همه  براى   که

  و   صفراسته  ب  مضرّ  که  این  با  ندارد  زیان
مقصود  شود،می   سرگیجه   موجب   این   بلکه 

  ، مردم  بعضى   برای   و  امراض  بعضى  در  که   است
:  5ج ،  1360  عاملى،)  «.است  بهبودى   وسیله

آملی  347  ص جوادی  »آورده(.   ایناند: 
  نیست   چنین  این  ؛بالجمله  نه  است،  الجملهفی
  قند   بیماری   که   کسانی  برای   حتی  عسل  که

  هایعمومو  اطالقات  نظیر  ؛ باشد  شفا،  دارند
پس  دارد  تقیید و    تخصیص  که  دیگر   این ؛ 

آملی، ندارد  آیه   با  منافات )جوادی   .»
 (. 74نحل، جلسه  از  ی ریتفس  جلسات،1390

در مقابل، عده ای یا شفا را به معنای دارویی 
گذارد و  دانسته اند که در اکثر موارد، اثر می 

یا اینکه چیزی را در تقدیر گرفته و معتقدند  
هاست. شیخ  عسل، داروی بسیاری از بیماری 

آورده  پیشینیان  از  خود  تفسیر  در  طوسی 
  شفاء   فیه  أن  و  ذکره  الذی  الشراب  هو  واست: »

  جمۀ   منافع  فیه  و  األمراض  من  کثیر  من
ج ) ص6طوسى،  در    که  یدنی نوش (.  404  : 
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است،    قرآن شده  یاد  آن   ی برا  یدرماناز 

  یادیز   ی ایمزا  که  هاستبیماری   از  ی اریبس
.  اما قائالن شفابخشی عسل برای تمام دارد

های بیماری  یافته  گرفتن  نطر  در  بدون  ها، 
  آیه  ذیل  طبی، ضمن بحث در  -مسلم علمی

نظر، با نوعی افراط در این زمینه، بر این مورد  
باور اصرار ورزیده و بر اساس باورهای مفسران  

فشارند  و اطبای قدیم بر دیدگاه خویش پا می 
و واژه »شِفا« را دارویی ضرورتاً اثربخش معنا  
کرده و جمله را در عمومیت مطلق آن فهم 

اند و در نتیجه به این گزاره رسیدند که  کرده
 ها شفاست. تمام بیماری  عسل برای 

با گستره   درتعیین تنوین شفاء و ارتباط آن 
بیان  مفسران  از  ای  عده  عسل،  شفابخشی 

  گفته   نکره  حالت   بهبودن عسل    شفاداشتند»
  ثابت   خداوند  سخن  صدق  نیبنابرا  .است  شده
 چهار  از  یکی  به  عبارت  نیا   رایز  ؛است   شده

  «.  دارد  یکل   حکم  که  است  نکره  حالت
(. درمقابل،  291-  290، صص1389)دریایی،  

دانسته تبعیض  بر  را  تنوین  اند اکثر مفسران 
بیماری  برخی  برای  عسل  که  معنا  ها  بدان 

« است:  نوشته  میبدی  است.   جمهورمفید 
  که   یعنى  گفت  بنکرۀ  شفاء   که  برآنند   مفسران

،  میبدى .)همه«  نه  است  شفا  را  دردها  بعضى
  فصل   تواندمی  جمله  نیا(.  412  ،5ج ،  1371

درباشد  عرصه  نیا  در   همه   الخطاب  مجمع. 
  آوردن  نکره  دلیل: »  کهشده    استناد  انیالب
  درمانى   عظمت  و  اهمیّت  خاطر  به  یا  شفاء«»

  این  به  یا  و  دارد  وجود  دارو  این  در  که  است
«  دارد  قرار  آن  در  شفا،  از  بعضى  که  است  سبب 

ص3ج ،  1415،  طبرسى) ر.ك:  400،  ؛ 
ص2ج ،  1376،نسفى ر.ك:  421،   حسنى؛ 
ص  1381،واعظ ،  1407،زمخشرى ؛  363، 

ص2ج ج1404، سیوطى؛  619  :  صص  4،   ،

؛  289، ص63ج ،1403،  یمجلس؛  122-123
 . (546 ،4ج،  1384دل، خرم

قاسمی در محاسن التأویل بر این نکته اشاره  
از  بسیاری  در  عسل  »یا  که  است  داشته 

ی دارد و  ها سودمند است و اثر دارویبیماری 
های دارویی، عسل حضور  یا آنکه در معجون

 فخر. (386  ، ص 6ج ،  1418قاسمى،  .)  دارد «
کریم   قرآناین زمینه آورده است: »    در  رازى،

ها و در  نگفته است عسل برای تمامی بیماری 
ها شفاست بلکه گفته  ها و مکانتمامی زمان

است در آن شفایی برای بیمارهاست و از آنجا 
بیماری که   از  بعض  شایسته  شفای  هاست، 

است که گفته شود در آن شفاست: »إنه تعالى  
لم یقل إنه شفاء لکل الناس و لکل داء و فی 
من   و  للبعض/  شفاء  کان  لما  بل  حال،  کل 
.  بعض األدواء صلح بأن یوصف بأنه فیه شفاء«

  .(238: ص20ج  ،1420 رازى، فخر)
نیز »دیگومی   نی چن  آلوسی    د المرا  إنما: 

  و   أمراضهم  فی  العسل  ینجع  الذین  بالناس
 أی   شفاء  أی   للتعظیم  إما  شِفاءٌ   فی   التنوین

  فال  الشفاء بعض   فیه أی  للتبعیض إما و، شفاء
  أحد   کل  أن  ال   و  به  شفاء  کل  أن  یقتضی

، 7ج   ،1415  آلوسى،)  . «به  یستشفی
  نکره   شفاء   ،قرآن   جمله  این  در(.یعنی  423ص

  یدرمان  عظمت  هم  دیشا  و این تنوین،  آمده
د  یشا  و یا  ددهمى   نشان   را  شودمی   که انجام 

 تمام  به  و  ست ین  معلوم  آن  حدود   نکهیا  ی برا
که    و  گرددی برنم  هابیماری  نیست  نیازی 

شود.   انجام  آن  توسط  بیماری  هر  درمان 
« است:  آورده  زمینه  این  در  نیز   آیهبالغی 

« را چنین باید معنى کرد:  لِلنَّاسِشِفَاءٌ    »فِیهِ
اینکه   نه  مردم  براى  است  شفائى  عسل  در 

،  1386،  بالغى)  «.عسل شفاء است براى مردم
نکره بودن شفا را با این    یم ینس  . (436  ،7ج

« است:  کرده    ه یآ  در  عسلتوضیحات همراه 
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  د یمف  هابیماری   یبرخ  درمان  ی برا  مذکور
 و  تقاداع  که  خاص  ی اعده  یبرا  کنیل  .است

 لیدل  به  و  است  ییباال   سطح  در  مانشانیا
  تمام   ی برا  عده،   نیا  به  خداوند  ژهیو  تیعنا

 .«بود  خواهد  شفابخشها  آن  ی هابیماری 
 جهینت   یمی نس   دکتر  گفته  طبق  نیبنابرا

  خاص   ی اعده  به  خداوند  تیعنا  از  :میریگی م
  ز ین   و  گرفت  جهینت  ازآن  را  یکل  حکم  تواننمی
  و   داندمی   نکره  مذکور  هیآ  در   را  شفا  کلمه
 رو  نیا  از  است،   اثبات  مرحله  در  نکره  چون
 دیفوا  منافع   اظهار  عدم   و  شفا  دانستن  نکره
  تالش   ی برا  را  مومنان   زهی انگ  عسل،  ی طب

  شتریب  هرچه  کشف  چارچوب  در  مضاعف
)دریایی،    .«کندمی   شتریب  عسل،  یطب  دیفوا

این 291-290  صص  ،1389 دیگر  (.برخی 
، بر  شفاء  تنویناند که  احتمال را طرح کرده

« در شفا  از  نوعىداللت کند یعنی »  نوعیت
، ص 2ج   ،1373  اشکورى،)  .ست عسل نهفته ا

  امبر یپ  چون»   دارد  اعتقاد   یمینس        .(730
  زین گرید ی هابیماری  ی برا)ص( اسالم یگرام

  ه یتوص  گرید  ی داروها  و  حجامت  و  دانهسیاه   به
  تنها   ،عسل  نکهیا  بر   یداللت  است،   نموده

 وجود  باشد،  بخش  درمان  و  شِفا  ی دارو 
 داندمی   یک ین  به  امبریپ  رایز  ؛داشت  نخواهد

  که   ددهمى  نشان   یپزشک  ی هات یواقع  که
  به   تواندنمی  ،گرید   ی اماده   هر  ای  و  عسل
.  باشد   هابیماری   همه  ی برا  ییدارو  ییتنها

  وجود   ایآ  که  دهدنمی  را  اجازه  نیا  عقل   منطق
  را   سردرد  و  فشار   مانند  متعارض  ی هابیماری 

  پس   .می کن  مداوا(  عسل)  ماده  کی  با  توانمی 
  هر   ی برا  یدرمان   عسل  که  کرد  فکر  دینبا

ص1389)دریایی،    «.است  ی درد  ،290   -
اشاره  .(291 نکته  این  به  نیز  آملی  جوادی 
 ممزوج باید با مواد دیگر    عسلاند که گاه  کرده
« تحقق یابد«. )جوادی  شِفَاءٌ لِلنَّاسِتا »  شود

نحل،    ی ریتفس   جلسات،  1390آملی،  
  (.71جلسه

 نقد و بررسی
دقیق موضوعات آیاتی که واژه    ی های بررس با  

اساس   بر  و  شده  برده  بکار  آن  در  »شِفاء« 
تا  شِفاء  واژه  مشتقاتو    تفسیر  اصول  ابعاد ، 

  مطرح   یطیشرا  با  زین  قرآن  بودن  شفاء  مختلف
  69  هیآ  از  میتوانمی   ما  چگونه  ، پس است  شده

  که   م یباش   داشته  را  برداشت  نیا  نحلسوره  
  ا ی  و  است  ی مار یب  مراحل  همه  بهبودی   ،عسل

  !؟ باشد  هابیماری   همه  درمان  که  باالتر  نیا  از
  حصار  و  حدود«  شِفَاءٌ لِلنَّاسِ  فِیهِ»  جمله  لذا
  همچنین   . است  لئقا  عسل  شفابخشی  ی برا

 یی( شفاشرابید عسل )مافرنمی  کریم  قرآن
؛  است«یی  »در آن شفا :  فرمایداست بلکه می 

میاز نکته  مورد این  چنین  این  توان 
های که عسل یا فرآورده  دادقرار    برداری بهره 
بر اساس  باشند که تواند مواد خامیمی   ،زنبور

درمانی،  شفابخش  ظرفیت  برای   ،داروهای 
ماری هایی که آن معجون دارا ست درمان بی
  فِیهِ »شاید بعضی مفسران از جمله  می باشد.

لِلنَّاسِ برداشت کل نموده باشند؛ لذا   «شِفَاءٌ 
 از   ی اریبس  ،قرآن  در«  کل»  واژه  درباره

  ی منطق   هیکل   ه یقض  کل،  به  مصدر  جمالت
. شاید منظور از دارد  ی عرف  تی کل  بلکه   ست، ین

تعدادی از بیماری ی  قیحق  و  یواقع  شفابخشی
ها توسط عسل ، شامل عسل طبیعی که زنبور  
با وحی الهی از عصاره زیباترین قسمت یک 

می فرآوری  و  استفاده  شهد  یعنی  نماید  گل 
همه   و  مهمترین  و  بهترین  که  جایی  باشد، 
مواد مورد نیاز گیاه برای تولید میوه و بذر در 

است. شده  تجمیع    از   خداونـداینکه    آن 
 ـادی  شـفابخشه  مـاد  عنـوان  بـه  هم  عسـل

  ،عسـل  ترکیبی  مـوادکرده است شاید بخاطر
تـالش  و  ـب  یترغ  جهت  قرآن  ـتیجامع
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جهت    تفکـر،  نعمت  از  اسـتفاده  برای   بنـدگان
 و  یالهـ  تقـرب  و  ی مـاد  جهـان   شناخت
باتعاون فکری انسان های   خلـق  بـه  خدمـت

مومن و رعایت اصول تولید عسل طبیعی از  
جمله؛ در اختیار قرار دادن مواد طبیعی برای 
زنبور عسل و ظهور ابعاد واالتر و باالتر اهداف 
بر  عالوه  که  باشد  نظر  آیات،مد  این  نزول 
ویتامینی،   موادقندی،  همه  بودن  دارای 
ابعاد   الزم،  های  دیاستاز  و  پروتئینی 
شفابخشی عسل که براساس کار آزمایشگاهی  

تأمین گشته و    و بالینی قطعی میشود است،
عالوه برآن، مفهوم تسکین و آرامش انسان در 
الگویی   و  یافته  تحقق  عسلی  چنین  تولید 
تحقیقاتی   های  زمینه  دیگر  شدبرای  خواهد 
بین   تعاون  جهت  در  محور  زیست  محیط 
انسان، محیط زیست و طبیعت رام و مسخر  
انسان با هدف ایجاد محیطی سالم با غذایی  

ارگانیک   ، زنبورداری )امیری   سالم و ارگانیک
.) 

شفابخشی   و  فواید  مصادیق 
 محصورعسل از دیدگاه مفسران 

عسل بخاطر ویژگی ها و مواد قندی متفاوت،  
و   قرآنواجد فواید غذایی می باشد؛ هم در  

اعتماد و کتب   قابل  احادیث اسالمی  هم در 
طبی قدیم بر این موضوع صحه گذاشته شده  

به   مفسران  از  برخی  فواید است.  مصادیق 
غذایی و درمانی عسل اشاره نمودند. از جمله 

  شده   نقل   عمر  ابن  از  قرطبی نقل کرده است:»
 جز  ی زیچ  با  و  نکرد  تیشکا  دردی   از  او  که

  با   را  زخم  دمل  ی حت  ؛کردینم   درمان  ،عسل
  است   شده   نقل   ن یهمچن.  کرد  درمان  عسل

  و پرداخت  می  چشم  درمان  ه ب  عسل  با  او  که
  با   ی کل  طور  به   و  د یکشمی   سرمه با عسل    ای

،  1364قرطبى،  «. )دادمی   انجام  درمان  عسل
،  الصادقین   منهجدر  .(138-135، صص  10ج

را برای شرب  عسل  کهست ناد  شفا  تی  به    یا  ه 
  غیر   با  مختلط  یاو    امراض بلغمیه  تنهایی برای 

  نمایند«.)فاده میاست  امراض  سایر  برای   خود
ج  ص  5کاشانى،  ر.ك:  203،   رازى،  فخر؛ 

، ص 63ج مجلسى،    ؛  238: ص20ج   ،1420
ص5ج،  1360  عاملى،  ،  347).297  .)

« اند:  آورده   بهبود   موجب  ،عسلهمچنین 
  هاضمه،   سوء  خونى،کم   همچون  هایىبیمارى 
  هاىبیمارى   نیز  و  مثانه  و  ریه  و  دهان  التهاب

  اند، گفته   پزشکان  که  هایىبیمارى   دیگر  و  کبد
)شودمى  ص  4ج   ،1378مغنیه،«.   ،820  .)

  یا   شفاست،  تنهایى   به  عسلبرخی گفته اند: »
  عسل   شود،  ترکیب  خودش  غیر  با   که  حالى  در
سرد   مزاج  براى   هم  و  گرم  مزاج  براى   هم

  ، 8ج   ،1372شاه، على  سلطان)  «.شفاست
 (. 149ص

آورده است: »عسل از نظر طب قدیم،    معرفت
مایه  بدن،  سیستم  نگهداری  پایه  و  اساس 
مزاج    اعتدال  و  تعامل  باعث  و  قوا  استحکام 
مخالف است و موجب کیفیت بخشیدن قوای  
سالمت،   سیستم  بازگشت  که  است  متقابل 
از   پس  بدن،  بهبودی  و  تعادل  عدم  از  پس 
آسیب دیدگی است« وی آورده: »عسل را در  

آ اسیدیته  هضم  کاهش  گوارشی،  های  نزیم 
استخوان،   پوکی  درمان  معده،  حد  از  بیش 
برای  مفید  یبوست،  از  جلوگیری  اسهال، 

های کبد و صفرا، سل، سرفه،  بیشتر بیماری 
برونشیت، آسم و پنومونی، ادم پلنگ و برای  
قرنیه، سوختگی چشم، خونریزی بینی مزمن،  

، 6ج ،  معرفتداند«. )آکنه و فارنژیت موثر می 
اند: جوادی آملی در این باره گفته .(178  ص

  حقیقت   این  به  تجربه  طریق  از   دانشمندان  »
  ، عسل  ساختن  هنگام   به  زنبوران  که   اندرسیده 

 خواص   که  کنند مى  عمل  ماهرانه  چنان  آن
  عسل   به  کامال  ،گیاهان  دارویى  و  درمانى
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  هر گذشتگان ! ماند مى  محفوظ و شده منتقل

، دملی  برای   شدمی   زخم  هم   پایشان  وقت
 عسل  قدری   یک  درد  گوش،درد  چشم

  جلسات،  1390«. )جوادی آملی،    مالیدندمی 
 .(75نحل، جلسه ی ریتفس

 نقد و بررسی 

نویسندگان  و  مفسران  مطالب  به  توجه  با 
اسالمی در زمینه زنبور عسل و عسل، باید یاد  
موجودات   از  یکی  حشره،  این  شدکه  آور 

بر است که خداوند  تکمیل چرخه حیات  ای 
با   است  کرده  خلق  حیات،  هرم  ادامه  روند 
محوله،   وظیفه  انجام  برای  که  هایی  ویژگی 
علت   به  گذشته  در  است.  داشته  الزم 
محدودیت اطالعات علمی در زمینه آناتومی،  
اطالعات  زنبور،  مرفولوزی  و  فیزیولوزی 
می   متقدم،  مفسران  نداشت.  وجود  دقیقی 

ب میدانی  مشاهده  یک  در  طور  توانستند  ه 
و   عسل  زنبور  زندگی  بررسی  به  مستقیم 

های تولیدی توسط آن پرداخته و یا  فراورده
با سوال از تولید کنندگان عسل، از روند تولید  
عسل تا حدودی واقف  شوند تا بتوانندحقایق 
دستاوردهای  بلکه  نمایند؛  ارایه  را  بهتری 
داشته   جامعه  افراد  دیگر  به  نسبت  واالتری 

رتر اینکه مفسران عصر حاضر  باشند. تعجب آو
با   متناقض  اندکه  داشته  بیان  مطالبی  نیز 
ظاهر ومعنای آیه است که می توانستند برای 
ارایه نظر صائب، از متخصصان علم حشره و  
زنبورشناسی پرس وجو نموده و یا با مطالعه  
یابند؛   به حقایق قطعی دست  زمینه  این  در 

با علوم    ها غیر منطبقپردازی اما با این تئوری 
اینکه   بر  عالوه    و  الزم  نیب   تناسبقطعی، 

ه و در بیان  نکرد  تیرعا  را  یاله   اتیآ   در  ملزوم
مجبور  یا  علمی،  آیات  انزال  از  الهی  مقصود 
شده اند، سکوت نمایند یا مطالبی را بر اساس 
بعلت   بعدا  که  دارند  بیان  شخصی  اطالعات 

تناقض با علوم قطعی دچار اشتباه شده و به  
رفتهبی  این  راهه  محققان  زمینه  این  در  اند. 

عرصه بدون اینکه در رابطه با زنبور عسل و 
در  عسل باشند،  داشته  گونه  وحی  دریافت   ،

ارتباط با ریزترین موارد زندگی زنبور عسل و  
تحقیقات  ها  سال  عسل،  ترکیبات 
آزمایشگاهی و میدانی صورت دادند و حدود  
باید   لذا  شفابخشی عسل را مشخص کردند؛ 
گفت قسمت وسیعی از ابعاد و جزئیات زندگی  
و   میدانی  کشفیات  همین  با  عسل  زنبور 

تفسیر آزمای در  وسیعی  کاربرد  که  شگاهی 
آیات الهی داشته و دارد، حاصل شده است.  
در اینجا باید به این موضوع اشاره داشت که 

« مفسران  عموم لِلنَّاسِغالب  معنای  به  «را 
اند؛ فارغ از اینکه چه  مردم جهان تفسیر کرده

باشند؛ خواه مسلمان  و دینی داشته  مذهب 
ی »للناس را به باشند و خواه نباشند. عده ا
اند و این گروه را  مسلمانان و مؤمنان قید زده

مورد خطاب آیه دانسته اند؛ به عبارت دیگر، 
خواهد   کارگر  آنها  بر  تنها  عسل  شفابخشی 

؛ر.ك:   63 ص ،12،ج رازى، ابوالفتوح ) افتاد«.
(.به عبارت دیگر این دسته 347  ،5ج   عاملى،

نمی  که  آنجا  از  مفسران  شفاباز  خشی  توانند 
بر  را  تخصیص  بپذیرند،  را  عسل  عام 

 اند.  کنندگان عسل وارد کردهمصرف 
 ارتباط تفکر و شفابخشی عسل  

« بلند  فراز  این  ذکر   لَآیَۀً  ذلِکَ  فِی   إِنَّ دلیل 
زندگی  یَتَفَکَّرُونَ  لِقَوْمٍ اعجازآمیز  ابعاد  به   »

گزینی در  زنبور عسل در وحیانی بودن مسکن
واژ آوردن  مرتفع،  »کُلیِ«،  هاماکن  های 

های »بُطُون« و»شِفاءٌ« نهفته است که انسان
عصر نزول تا همین امروز و حتی از دید برخی 
به طور   و  مانده است  نیز مغفول  از مفسران 
تفکر عمیق،  ونه  کلی و در حد گفتار مبهم 
گفته شده حیات زنبور عسل نشانه »یکتایی 
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(؛  95  ص،  14ج   عاملى،)  خداوند«
  ص   ،6ج   ق،.  ه 1422  ثعلبى،)  گیری«»عبرت

(؛ »داللتی 135ص،  10ج   قرطبى،  ؛ ر.ك: 29
 رازى ،  ابوالفتوح )  روشن برای فکرکنندگان«

ر.ك:  64ص  ،12ج   ، 263ص  ، 3ج   عاملى،؛ 
درك  10و  9صص  ،14ج برای  (؛»شاهدی 

، )  یقین« و    آیت(؛ »135  ص،  10ج  قرطبى 
  ص  ،1ج   ،نسفى  )  «تفکرکنندگانحجتی برای  

ر.ك517 ص5ج   کاشانى، :  ؛  ؛    204  ، 
(؛ »خداشناسی با  225  ص  ،10ج   طباطبایى،

،)  منطق صحیح« (؛  546، ص  2ج   جرجانى 
  درباره   گروهىه  اندیش  براى   ،اى نشانه»

و  وندخدا  آفرینش  و  هازیبایىو    دانا  حکیم 
(؛  820  ص،  4ج   مغنیه، )  «آن  هاى شگفتى 

»افزودن علم، دانش و ایمان در آثار مخلوقات  
نمودن«) با   نظر  و  تدبّر    ، 7ج   امین،  فکر، 
 اداره  در  حق  مشیت  نفوذ  بر  دلیل (؛ »213ص

وعالمت،  جهان و   توحید  نشانه  ،آیت 
ص7ج  ،«)قرشیمعاد »برانگیختن 36،    (؛ 

قبول دینتوسط  فکرها   باعث  الهی  « اقدس 
آملی »74  جلسه  ،1390،)جوادی    نشانه (؛ 

 براى   پروردگار  قدرت  و  عظمت  از  روشنى
،ج  مکارم  )«انندماندیش   ص   ، 11شیرازى 
 یکاربردهـا  و  ـدیفوا  بـه  نبرد   یپـ(؛»581

  –   81  صص،  زانلویا  «)خداونـد  ی هادهیآفر
تواند از   (است که بعضی از این مطالب می 94

   اهداف نزول این آیات علمی، به دور باشد!.
 نقد و بررسی 

دقت   با  اسالمی  نویسندگان  و  اگرمفسران 
بیشتر، استنباطات خویش را در زمینه زنبور  
به   نسبت  میدانی  عرصه  در  عسل،  و  عسل 
زمانه محک می زدند به دستاورد هایی مطابق  
با حقایق و واقعیات این حشره نزدیک تر می 

عده  دیگر،  سوی  از  اصطالح  شدند.  به  ای 
افراطی    اطبای طب اسالمی بر اساس دیدگاه

آیات   از  برداشت غلط  یا    قرآنو  و  واحادیث 
اهداف منفعت طلبانه به نوشتن مطالب غیر  
مشغول   پزشکی  غیر  های  توصیه  و  علمی 

و روایات   قرآنهستند که متأسفانه با مطالب 
 در   تفکـراهل بیت )ع( سازگاری ندارد. پس  

است   بحـثم  این  تکملـۀ  هادهیآفر  خلقـت
 حکـم   کـه  علوم  به همه  قرآن  در   خداونـد  کـه

جمله  .  دارد  را  تذکر  و  راهنمـا  زنبـور  ازاز 
 کنـدمی   ـادی  هاییهنشـان  عنـوان  بـه  عسـل

 نعمت  تمـام  کـه  ببرنـد  یپـ  متفکـران  تـا
  ی نوعـ  بـه  ـکی   هـر  توانـدمی  یالهـ  ی هـا
 انسـان  ـنیا  یولـ  باشـد؛   ـدی مف  انسـان  ی بـرا

  خداونـد   کـه  ی خـرد   هواسـط  بـه  کـه  اسـت
  تـا   کنـد  تـالش  ـدیبا  ،اسـت  دهیبخشـ  بـدو

  و  ـدیفوا  بـه   ،پژوهـش  و  ی کنجـکاو  بـا
 .  ببـرد یپـ  خداونـد ی هاده ی آفر ی کاربردهـا

تغذیه عسل طبیعی در پایداری عوامل  
 زیست محیطی

در علومی تغذیه، عسل طبیعی مثل خیلی از 
های  کارکرد  و  خواص  دارای  غذائی  مواد 
پیشگیرانه می تواند باشد لذا بیان مطالب ذیل  
تاثیر  و  غذایی  ویژگی  تنویر  و  تشریح  برای 
است   بدن در حالت عادی  عسل طبیعی در 
ها  بیماری  کنندگی  درمان  دهنده  ونشان 

قرار   نظر  مد  تواند  نمی  مطلق  گیرد.  بطور 
قدرت  عامل  سه  وجود  شهد،  و  درعسل 
اسیدی، فشار اسمزی و خاصیت ضدمیکروبی  
بخش عمده فعالیت ضد میکروبی را بر عهده  

می    5/4تا  3/   2قدرت اسیدی عسل بین.  دارند
باشد؛ این میزان، به تنهایی قادر به جلوگیری 
باکتری ها خواهد بود. از  از رشد بسیاری از 

ر عسل، گلوکونیک  بین اسیدهای یافت شده د
اختصاص  خود  به  را  مقدار  بیشترین  اسید، 

است. از   داده  اشباع  فوق  محلولی  عسل، 
کربوهیدرات هاست. چنین حالتی، عسل را به  



 

1026 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
صورت محیطی با فشار اسمزی باال در آورده 
است. هنگامی که یک موجود تک سلولی وارد  
اسمزی،   فشار  اختالف  محیطی شود،  چنین 

که   باالست  حدی  به  به  سلولی  تک  موجود 
سبب خاصیت اسمزی، آب خود را از دست 
موجود   نهایت  در  آبگیری،  ادامۀ  و  دهد  می 

  اجزای  (.1388)پویان،  «زنده را خواهد کشت
ترکیب »آب،   شیمیایی  اصلی  شامل:  عسل 

  فروکتوز،گلوکز،ساکاروز،مالتوز،  های   قند
،  ...و  اکسیداز  فسفتاز،گلوکز  کاتاالز،  آمیالز،

  استیل   کلین،  های   آمینه  اسید  پروتئین،
  سدیم،پتاسیم،   های   نمک  معدنی،  کلین، مواد

 فسفات  و  منیزیم  مس،  منگنز،  آهن،  کلسیم،
، دیاستازها،    ،3،ب2،ب1های ب   ویتامین   ها 

 پریدوکسین  نیاسین،   ، ،کا،سی، ائی، 6،ب5ب
باشد.  دیگر  مواد  سایر  و   های   ویتامین   می 

ائیسی  آنتی  مشهورتریناز    کاروتن  بتاو    ، 
»  (1388)پویان،«هستند  هااکسیدان   عسل. 

 آمیالز،   تخمیری   مواد  برخی  داشتن  لحاظ  به
در  و  کاتاالز   اینورتاز،   تبادالت   پراکسیداز 

 را  مرتبه   باالترین  غذا  هضم   به   کمک  و  غذایی
  اسیدهای   دارای   عسل.  دارد  غذاها   میان  در

 و  کلروفیل  مشتقات  و  فرمیک  اسید   مثل   آلی
  . «.  است  معطر  های رایحه  و  آنزیم  مقداری 

ص  1391  همکاران،  و  کرمی)  ،272  .)
داشته،    انورتاز» اکسیدانی  آنتی  خاصیت 

ب زنبورها  یا  ه  توسط  گلوکوانورتاز  صورت 
  دیاستاز   شود.فروکتوانورتاز به شهد اضافه می 

کربوهیدرات،  )آمیالز( تسهیل هضم  را  ها 
نشاسته را به دکسترین و    های زنجیره  کرده و

می تبدیل  هنگام  مالتوز  در  دیاستاز  نماید. 
وسط زنبورها به شهد اضافه  ت  آوری شهدعمل
شود. نگهداری طوالنی عسل و حرارت باال می 

)   .«شودمنجر به بی اثر شدن این آنزیم می 
  قاشق   یک  روزانه  مصرف(.  4، ص1383،فرسی

  تسریع   را  رگها  در   خون  گردش  عسل
 های اکسیدان  آنتی  تولید  موجب  و  بخشدمی 

  در  امر  این.  شودمی  انسان  بدن  در  خاصی
  جامعه  نشست  هفتمین  و  بیست   و  دویست
  و   کرمی)  . «رسید  اثبات  به،  آمریکا  دارویی

 (. 273، ص 1391، همکاران
کاربرد  و  خواص  محیطی  زیست  تطابق 

  پیشگیرانه عسل با علم پزشکی
پیشگ  خاصیت  به  پزشکی  علم  یرانه  امروزه 

از   برخی  ازبروز  گیری  جلو  برای  عسل 
انسان  بیماری  طبیعی  سالمت  پایداری  و  ها 

پی برده است. الزم به تذکر است که باید بین  
خاصیت پیشگیرانه یک ماده غذایی و حیطه  
درمان کنندگی آن تفاوت قائل شد این قاعده  

عسل یک آنتی  برای عسل نیز صادق است. »
ابل اکسیداسیون  اکسیدان بیولوژیک و در مق

مؤثرترندلیپوپروتئین  قندها  ،  فرسی)  «.  ها 
»13، ص    1383 عسله  ب(.  کلی  های طور 

اکسیدان،  ترتیره آنتی  بیشتری    حاوی  های 
هستند و قدرت بازدارندگی )ضد باکتریایی(  

اجزای پراکسیدی )هیدروژن   بیشتری دارند.
چنین غیر پراکسیدی )آنتی    پراکسید( و هم

موجود در عسل در ممانعت از ها(    اکسیدان
شیگالسون منوستیوژنز،   رشد  لیستریا    های 

استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس 
های   عسل غنی از آنتی اکسیدان  .نقش دارند 

آنزیمی و غیر آنزیمی، از جمله کاتاالز، اسید  
آلکالوییدها و  فالونوییدها   آسکوربیک، 

ه ها با صدمات حاصلباشد. آنتی اکسیدانمی 
بدن   در  و  غذاها  در  کننده  اکسید  عوامل  از 

می مقابله  صصکنندانسان  - 22«.)همان، 
در تحقیقات دپارتمان بیولوژی گیاهی   (. »23

باالترین ،  نویز  و حشره شناسی دانشگاه ایلی
ظرفیت آنتی اکسیدان مربوط به عسل گندم  
به عسل   پایین ترین ظرفیت مربوط  سیاه و 
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بود گلی  ص    . «مریم  »13)همان،  عسل    (. 

شده، میکروب  رقیق  رشد  به    از  که  هایی 
نیاز دارند، جلوگیری    99/0حدود    فعالیت آبی

صصکندمی  )همان،  تحقیقات   (.» 10و9«. 
ه  ب  پیلوری   باکتر   نشان داده که باکتری هلیکو

هایی عنوان عامل زخم معده نسبت به عسل
غلظت  در  متوسط  میکروبی  ضد  قدرت  با 

و به    د هیدروژن، به دلیل حضور پراکسی20%
غلظت   در  نیز  مانوکا  داده   %5عسل  پاسخ 

 (. 13«.)همان، ص است
مصرف    پیشگیرانه  و  کاربردی   نقش 

 عسل در بهبود برخی بیماری ها 
  بافتی   ضایعات  ترمیم  و  تسریع  خاطر  به  عسل

 آرتریت  بیماری   بهبودی   در  التهاب  کاهش  و
، همکاران  و   کرمی)  «.است  موثر  روماتوئید

»270ص،  1391   .   دانشگاه   محققان( 
 طی  آرتریت  تحقیقات  مرکز  و  منچستر
 مدت  به  نفر  هزار  پنج   و  بیست  روی   بررسی
 آرتریت   بر  را  غذایی  رژیم  تاثیر  ،سال  هشت

  با  درمان حتی(MS) آرتریت. ند کرد مشاهده
  ثرات ا  روماتوتید  بیماران  ای   بر   نیز  زنبور  نیش
 افزایش  به   که   است  داشته  ای   العاده  فوق

 طور  همین  و   خستگی   کاهش  استقامت،
 توان  می  عضالت  انقباض   و  تشنج   کاهش
  ی برا  عسل»  (.  273)همان، ص    «کرد  اشاره

  سوء   ی)گوارش  ستمیس  باد  و  نفخ  رفتن  نیب  از
  م یترم(،  بزرگ  روده  و  عشر  یاثن  زخم  هاضمه،

ب  ی سوختگ   ،زخم،  جراحت  انواع ه  پوست 
 و  اسهال  درمان  ،لیاستر  گاز  پانسمان  صورت

 بهبود   عیتسر  و  ،هاکروبیم   بردن  ن یب  از
در  ی ماریب ادرار  مفید    کودکانکنترل 

، خلیل  صص  1432است«)عبدالباسط   ،
359- 360 .) 

های ، در مقایسه با درمان%5عسل با غلظت  »
مریض در  را  اسهال  دوره  که  معمولی،  هایی 

می  میکروبی  گوارشی  التهاب    ، باشنددارای 
می  دیده    و  نمایدکوتاه  آسیب  مخاطات  از 

تحریک جریان خون در آن و    محافظت و با
ضد   خاصیت  از  ناشی  التهابی  ضد  عمل 

های پوششی جدید را  اکسیدانی، رشد سلول 
درمان  را  دیده  آسیب  مخاطات  و  تحریک 

 .(13، 1383،فرسی«) نماید
  سیب،   آب  شامل   مختلف  تغذیه  نوع  سه  »

 برای   بیان  شیرین   گلهای   و  ریشه  عصاره
  سیب،   عسل.  شد   گرفته  نظر   در  ورهازنب

  نشان   خود  از  بیشتری   اکسیدانی  آنتی  خواص
 مؤثره  مواد  دارای  گیاهان  با  زنبورها  تغذیه.  داد

تولید  در  تحول  ایجاد  باعث   عسل   بخش 
. میگردد  جامعه  سالمت   ارتقای   و  دارویی
 در  بیان  عسل شیرین  میکروبی  ضد  فعالیت
  استفاده،   مورد  بیوتیکهای   آنتی   با  مقایسه

.  است  بوده  بیشتر  بجزسیپروفلوکساسین، 
 مورد  عسلهای   میکروبی  ضد  فعالیت  بیشترین
آزمون  در  استفاده   باکتریهای   علیه  این 
به   ترتیب  به  سودوموناس  و  لیستریا   مربوط 

  عسل   سپس  و  سیب  بیان،  شیرین  عسل
ترکیبات  دیده  مرتعی   در   سیب  فنلی   شد. 

  مانند   بیماریهای رایج  از  بسیاری   از  پیشگیری 
  عروقی   قلبی  بیماریهای   و  سرطانها  از  برخی

با    سوشهای   ظهور  به  توجه  موثرمیباشند. 
  جانبی  عوارض و آنتی بیوتیکها اکثر به مقاوم
وجود  آنتی   میکروبی   ضد  خواص  بیوتیکها، 
  عسل   ترکیب  جانبی،  نداشتن عوارض  و  عسل

فعالیت  که  گیاهانی  عصاره  و   آنتی   دارای 
  طبیعی   طور  به   اکسیدان  آنتی   و  باکتریال 

راهگشا    خاص  مورد  این  در  هستند، می تواند 
 از  استفاده  با   عسل  نوع  این  تولید  و  باشد

درمانی  با   دیگر  گیاهان    متفاوت   خواص 
)امین  پیشنهاد و    میشود«  سالحورزیان 
(. همچنین  در تحقیق دیگر  1394،  همکاران



 

1028 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 در  رشد   مهار  برای   افزودنی  غلظت   » حداقل

  ونشاسته   عصاره  حاوی   های   عسل  مورد
  کاهش   آویشن  ،  نعناع  های   عصاره   و  زنجبیل

  سایر   به  نسبت  ائروژینوزا  پسودوموناس.    یافت
عصاره   بیشتری   حساسیت   ،   ها  ارگانیسم   به 
و   نشان  زنجبیل   نشاسته   و  عسل  اثر  داد 
به   آسپرژیلوس  و  آلبیکنس  کاندیدا  بر  زنجبیل

  اثر   حداقل  و  بوده  موثر  دار  معنی  طور
 در  به ترتیب  باکتری   دو  بر  عسل  مهارکنندگی

 از   پس .    شد  گزارش46   و42   های   غلظت
  اثر   حداقل  عسل   به  زنجبیل  نشاسته  افزودن

  و  کاندیداآلبیکنس  بر  آن  کنندگی  مهار
  درصد 38   و28   به  ترتیب  به  آسپرژیلوس

و    خسروی  یافت«)کیانوش  کاهش دارانی 
(.  یکی دیگر از نقش 24و  23همکاران، صص  

های بهبود عسل ، نحوه عملکرد عسل بر روی  
پوشش   یک  عسل  که  آنجا  »از  است  زخم 

آورد، به ترمیم  دار بر روی زخم بوجود می نم 
می  کمک  ویسکوزیته زخم  چنین  هم  کند. 

باالی آن یک سد حفاظتی بر روی زخم ایجاد  
جلوگیری  عفونت،  ایجاد  از  و  نموده 

همکاران،نماید«.)شایس می  و  آذر  ،  1394ته 
کاربرد49ص   دیگر  بعد   اثربخشی»  عسل  (. 

  وجود  با  کلیه  سنگ  از  پیشگیری   در
  است   ماده   این  در  موجود  های اکسیدانآنتی 

  در   آزاد  های رادیکال  تولید  از  جلوگیری   با  که
 و  سازی هسته  فرایند  در  دخالت  با  و  کلیه

  رشد   از  کلسیم،  اگزاالت  های کریستال  رسوب
  کند. می  جلوگیری   کلیه  های توبول  رد  هاآن

  ساخت   ،  غذایی  جیره  به  عسل  افزودن
  از   که  « آلبومین»  معروف  پروتئین
  است   کبد  فعالیت   سنجش   مهم   های شاخص

 از  سموم  دفع  به  کبد،  فعالیت  در  افزایش  با  و
  فعالیت   افزایش  به  درنتیجه  و  کرده  کمک  بدن

 «  انجامدمی  آن   های بیماری   کاهش  و  کلیوی 
 (. 1396همکاران،  )سازگار و

متاسفانه»  عسل  زنبور  نقش  به  توجه    با 
خطرات  از  آگاهی  نا  دلیــل  به  کشاورزان 
موجب   گیاهی،  ســموم  رویه  بی  کاربرد 
کاهش شــمارزنبوران عسل و همچنین آلوده  
میشوند.  دیگران  و  خود  محصوالت    شدن 

افزایش مصرف ســموم موجب به هم خوردن  
محیط زیســت  منابع  تعادل  تخریب  ی، 

طبیعی و باقیماندن مواد در عســل میشــود. 
(در تجزیه نمونه های عســل از  1993واکر )

احتمال 75 داد  نشان  دهنده  پرورش 
از   بیش  عسل 90باقیماندن  در  فنل  درصد 

( فرناندر   دارد.  که 1997وجود  داد  (نشان 
وازگالیســیا 101تجزیه   عسل  نمونه 

وجود دهنده  و   )اسپانیا(نشــان  فلووالینات 
مطالعات سوگول و    .پروموپیالت در عسل بود

(نشان دهنده باقیمانده کنه  2000همکاران )
ماالتیون،کومافوس و فلووالینیت در   ی کشها

( نشان  2003عسل بود. بیاسکو و همکاران )
در   هپتوفوس  هــا،  16دادند  نمونه  درصد 

درصد نمونه ها و داتیون در   4متیداتیون در  
تجمــع  نتیجه  نه ها دیده شــد.  درصد نمو  2

انواع ســرطانها، اختالالت  ،  بعضی از این مواد 
افراد   تولد  ایجاد جهش در موجودات،  دیگر، 

خواهد  ناقص  ... و  آلرژی  . بودالخلقه، 
در کشور ما به دلیل    (.)بایبوردی و قره داغی

و  تیمار  صحیح،  دز  کاربرد  عدم  رعایت 
جه به طی چندین ســال و با تو  سمومتکرار

زیستی بعضی  (Bioaccumulation) تجمع 
مــواد این  تعادل    ، از  زدن  هم  بر  خطر 

داخل   در  مواد  باقیمانــدن  و  بیولوژیک 
با برنامه    که  محصوالت تولیدی وجــود دارد

 ریزی دقیق و استفاده از قوانین مواد غذایی

(Codex)جهانی بهداشــت  سازمان   و 
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(WHO)و مدیریت تلفیقی آفات (IPM)می  

زیست،   محیط  چرخه  حفظ  بر  عالوه  توان 
 موجب تولید محصولی سالم شویم. 

 گیری  نتیجه 
آفرینش  از  -الف  و  گیاهان   زمین،   زمان 

با بشر    و   هدایتی  راهکارهای   جانوران، 
  های  روش  عالم،   های   آفریده  از  الگوگیری 

 زیست از جمله  محیط   با  تطابق  برای   را  الزم
و از  توجه  و  زنبور   زندگی   الهام  فائق    عسل 

بر با  محیط  مشکالت  آمدن    خویش، 
  قابل   و  بهترین  ترین،سریع  ترین،ارزان

انسانی   های سازه   ساخت  شیوه،  اعتمادترین
نموده و این روند ادامه دارد؛ پس این   راکسب

دستاورد تجربی و علمی گرانسنگی است که  
 می تواند در زندگی بشر جاری و ساری گردد.

 عملکرد  علمی و زیست محیطی  تطابق  -ب
 گزینی   النه  ترتیب  و  نظم  در  عسل  زنبور

با    ها،  داربست  زیر  و  درختان  روی   درکوهها،
انسان   69و  68  آیه  چینش   و  ترتیب نحل، 

  حکیمانه   و  عالمانه  اعجاز  خردمند را به ابعاد
و  وحی  بودن این    بودن  عقلی  و  علمی  الهی 

و از دستاوردها  که   آیات رهنمون می سازد 
با    آیات، نشأت گرفته که  علمی  تفسیر  اهداف

توان   روز،  علوم  قطعی  مباحث   استخدام می 
 رعایت  با  آیات   این  بهتر  وتبیین   فهم  در

نائل آمد.    تفسیری   های   روش  وضوابط  معیارها
 خداونـد  های آفریده  خلقـت  در  تفکـر  پس

 از  جمله  از  دارد؛  را  تذکر  و   راهنمـا  حکـم
  یـاد  هایینشـانه  عنـوان  بـه  عسـل  زنبـور

 تمـام  کـه  ببرنـد   پـی  متفکـران  تـا  کنـدمی 
تولید  الهـی  هـای   نعمت جمله    عسل   از 

می   دامن  در  سالم   و  طبیعی   توانـدطبیعت، 
  مفیـد   انسـان  بـرای   نوعـی  بـه  یـک  هـر

بنابر این خلقت موجودات عالم، اهداف  .  باشـد

به  که  دارد  و  داشته  شماری  بی  و  متعدد 
   و مشهود شده و می شود.  تدریج مشخص

  زنبور   توسط  مسدسی  های   سلول  ساختن  -ج
  است   ذکاوتی  و  عقل  هوش،  دخالت  عسل، با 

  خلقت،   قانون  محیطی،  زیست  دیدگاه  از  که
بر    فراهم  را  نظم   این  زمینه  که عالوه  آورده 
های   ابعاد جنبه  آن،  با  مرتبط  و  اعجازی 

از یکی  چون؛  آن  کاربردی    مختلف 
با ویژگی های   هندسی  های   سازه  محکمترین

و شده  مهندسی  فضا  از    ظرفیت   استفاده 
عسل، الگوی بدیع    برای   بیشتری   مایع  پذیرش

برای بشر از ابعاد بهره وری بیشتر از ظرفیت  
آفرینش همه موجودات، پی بردن به حکیمانه 
ابعاد   تقویت  و  عالم  خلقت  بودن  عالمانه  و 

توحیدی،   و   وحیانی   وحکمت  علم   معنوی 
جه عمیقانه به آیات علمی و حفظ محیط  تو

جهت و  زیست،  حیات  بشر    ادامه  نوع  بقای 
   باشد.

از    -د علمی   به  «  الثَّمَراتِ  کُلِّ  »برداشت 
 ارزشمندترین  دربهره برداری از  الهی،  دستور
شهد،که  و   گل  قسمت یعنی    و   نتیجه  گیاه 

  و  میوه  برای   الزم  مواد  همه  و  عصاره  و  ثمره
  به   گیاه  آینده  نسل  حیات  و  وجود  و  شدن  بذر

  وابسته   میوه  داخل  تخم  و  هسته  و  بذر  همان
 است، یکی دیگر از آموزه های نزول این فراز

عالوه بر موضوع    «کل»  باشد و واژه  می تواند
تاثیرات   و  منافع  به  اشاره  شاید  الذکر،  فوق 

  توسط   خاص  های   گل  شهد  از  مکیدن  مثبت
  با   که   باشد  داشته   گیاهان  برای   عسل   زنبور

  تازه،   شهد  ایجاد  برای   گیاه  تهییج  در  عمل  این
  بیشتر،   خاصیت  با  میوه  تولید  جهت  در  هم  آن

  تولید   یا  تر  طبیعی   بوی   و  عطر  بزرگتر،  اندازه
 تر  بادوام  نامیه  قوه   با   بیشتر  و  تر  درشت   بذر

 . باشد 
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  خدای  که  نحل،  69  آیه  اعجاز  ابعاد  از  یکی  -ر

 زمان  از  قبل  و  داده  تذکر  نزول آن  در  متعال
 «کُلِی»  فعل  در  نبوده   مکشوف(  ص)  پیامبر
  مؤنث   بر  افزون.  است   مونث   که  است  نهفته
 از   استفاده  عربی،  زبان  در  نحل   واژه  بودن

 ،«کلی  و  فَاسْلُکِی»  زنبور  برای   مؤنث  جنس
  شهد و گرده توسط زنبور   که  می دهد  نشان
بنابر    .صورت می گیرد  مونث  سرباز  یا  کارگر

انسان خردمند مومن، دقت در این   این برای 
ها ایمانش  و  آیه  افزونی  باعث  ها،    به   نشانه 

خداوند و پی بردن به حکمت تطبیق زیست 
محیطی و علمی و ابعاد وحیانی این انتخاب 

 خواهد بود.

به عنوان    افشانی،  گرده  تأثیرات  و  فواید  -س
  ترین عمل زنبور   ارزش  با  و  بهترین  مهمترین،

  توجه  با  دالیل خلقت این حشره  سل، یکی ازع
 تحقیقات  و  بحث  آیات مورد  وحیانی  ابعاد  به

  علمی می تواند باشد؛که ازمصادیق این عمل، 
 در  زنبورعسل  افشانی   گرده  برابری   90  ارزش
  طبیعی نسبت به دیگر   منابع   و  زراعت  بخش

  غیر  یا  زنبورعسل، وابستگی مستقیم   تولیدات
انسان    غذای   کل  از  سوم  یک  حدود  مستقیم

  افشانی   گرده  حشرات  وسیله  به  که  گیاهانی  به
  افشانی   گرده  درصد   80  تقریباً  شوند که  می
میشود، خواهد بود    انجام  عسل  زنبور  وسیله  به

همزیستی پایداری   مسالمت  و    آمیزو 
 را  زیست  محیط  حفظ  و  کشاورزی   محصوالت

ارمغان می آورد، در غیر این صورت کاهش   به
کوچک،    گیاهی،  تولیدات  میزان ناقص، 

دانه  تر  ضعیف   افت   زمان،  مرور  به  ها  شدن 
ها    میوه  رنگ  و  کیفیت، کمیت، جذابیت، عطر

 را به همراه دارد.  

حواس    غددمختلف و  داشتن  بتوان  شاید  -ص
  زمان  و  گرما  سنجش  چشایی،  بویایی،  بینایی،

 کره  روی   نمادین  زبان  شناسی و پیچیده ترین

 فراز  با   را  عسل  زنبور   در  جمعى  هوش  زمین و
  بنابر   داد؛  تطبیق«    ذُلُالً  رَبِّکِ  سُبُلَ  فَاسْلُکِی»

  باشد   خاصی  های   سامانه   دارای   باید  زنبور  این
درنتیجه  الهی  اوامر  امتثال   بتواند  که   نماید. 

  وحی  اساس  بر  زنبور  عملکرد  بگوییم  باید
 دارد،  موجود  این  به  اختصاص  که   اقتضایی

  زنبور  به  یعنی  بود؛  خواهد  تبیین  و  درك  قابل
 .  است   شده   داده   عملکرد  در  اختیار  نوعی   عسل

فراز   -ط نزول  بودن    شِفاءٌ  فِیهِ  »  حکیمانه 
حیطه شفابخشی عسل را از ابعاد      لِلنَّاسِ «

اصول ادبی،  طبی،    اعجازی،  علمی،  تفسیر، 
یا   حدیث  هر  باید  که  ساخته  مبرهن  چنان 

 قرآن  د کهسخن دیگر را بر اساس آن سنجی
  است   شفایی(  شراب)  عسل  فرمایدنمی   کریم
یعنی    ؛«است  شفایی  آن  در: »فرمایدمی   بلکه

ترکیبی    تواندمی   زنبور،  های فرآورده  یا  عسل
مواد   ظرفیت   اساس  بر  که  باشندخامی    از 
 درمان  برای   شفابخش،  داروهای   درمانی،
  می   داراست  معجون  آن  که  هایی  بیماری 

شاید   شـفابخشی  .باشد    عسـل 
 تـالش   و  ترغیـب  جهت  قرآن  بخاطرجامعیـت

  جهت  تفکـر،  نعمت  از  اسـتفاده  برای   بنـدگان
 و  الهـی  تقـرب  و  مـادی   جهـان   شناخت
 های   انسان  فکری   باتعاون  خلـق  بـه  خدمـت

  از   طبیعی  عسل  تولید  اصول  رعایت  و  مومن 
 برای   طبیعی  مواد  دادن  قرار  اختیار  در  جمله؛
 اهداف  باالتر  و  واالتر  ابعاد  ظهور  و  عسل   زنبور
حفاظت    این  نزول داشتن  نظر  مد  و  آیات 

  سالم   محیطی  ایجاد  هدف  با  زیست،  ازمحیط
اساس    و  سالم  غذایی  با بر  ارگانیک 

بشر، علمی  لذا   دستاوردهای   باشد؛ 
، نه تنها  کریم    قرآنهای ناروا از آیات  برداشت

آسیب    قرآنبه حیثیت    مند نیست بلکهفایده
اعتقادات دینی مردم، مخصوصا  رساند و به  می 

 . زند  جوانان نیز لطمه می
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ویرانگری    تأثیر  زمین،  کره   اقلیمی  تغییر   -ع
 در   عسل  زنبور  جمعیت  سریع   کاهش  بر

  ملل   سازمان. »است   گذاشته  شمالی   نیمکره
  زنبور   گونه های   اکثر  نسل  داده  هشدار  متحد

 به  رو  افشانگرده    پرندگان  و   حشرات  دیگر  و
است؛ لذا به عنوان   انقراض  حال   در  و  کاهش

سازمان   زیست   محیط  حفاظت  پیشنهاد، 
  حمایت   های   گونه  لیست  در  را  زنبورعسل

  طبیعی  عسل برداشت و دهد جای  خود شده
  می   دانشمندان.  کند   اعالم  قانونی  غیر  را

  گرمایش   دلیل  به  زنبورعسل  انقراض:  گویند
 آفات  دفع  سموم  از  کشاورزان  استفاده  جهانی،

  . است   حتمی  2035  سال   تا  گلها،   کاهش  و
  کاهش   کشاورزی،  عملیات  در  تغییر  قطعاً

و  با  مستقیمی  رابطه  علفزارها بقای    کاهش 
  گونه   یک  امروز   تا.  دارد  عسل  زنبورهای   تعداد

  9  از  بیش  و  شده   منقرض  عسل  زنبورهای   از
.  دارند  قرار  انقراض  خطر  معرض  در  دیگر  گونه

  به   توان  می  منصفانه،  تامل  اندکی   با  بنابراین
  کاهش   محیطی  زیست  و  انسانی  فاجعه  عمق

انسان  زنبورها   جمعیت   حاضر   عصر  ها  برای 
با برنامه ریزی و که  پی برد    آینده   های   ونسل

مدیریتهای صحیح گسترش زیانهای ناشی از 
 کاهش داد.   این بحران را تا حدودی 
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 های ساینس از درخت علمجوانه

 
 زاده قراخیلی قربانعلی نعمت
 

نویسنده  )فناوری کشاورزی طبرستان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست  
 ( gh.nematzadeh@gmail.comمسئول: 

 
 چکیده  

کلمات کلیدی، کانونی و یا محوری خاصه کلمات انتزاعی و ا ب ر معنی در هر فرهنگ و ادبیاتی، دارای معانی خاص  
خود بوده و امکان ترجمه به زبان های دیگر را ندارند) باید با روش تفسیری به آنها پرداخت نه روش ترجمه 

آنها ناقص بوده و یا باعث انحراف در معانی، و حتی    کلمه به کلمه(. در صورت ترجمه چنین کلمات، یا مفاهیم
ممکن است زمینه ساز شبهات در جهان بینی و اعتقادات فردی و اجتماعی گردند. یکی از چنین کلمات کلیدی،  

ترجمه شده و در مراکز علمی و پژوهشی کشور به   (Ilm)می باشد که متاسفانه به علم     (sience)کلمه ساینس
ه ذهنی و غلط مصطلح، جا خوش کرده است. اینگونه اشتباهات ترجمه ای، از زمان قاجار  صورت یک پس زمین

و تشکیل دارالفنون و استخدام معلمان غربی و کم توجهی مترجمان وقت و با تکیه بر فرهنگ لیبرال غالب آن 
بلکه، برای بسیاری    دوره آغاز گردید، چنین اشتباهات نه فقط برای کلید واژه ساینس به جای علم رخ داده است

هیومن   جمله،  دیگراز  کلیدی  های  واژه  انسان    (human)از  آنتروپولوژی(ensan)به   ،(anthropology)    یا و 
و ... نیز    (perfection)به تکامل    (evolution)، تطور    (ensanology)به انسان شناسی    (humanology)هیومنولوژی  

ایرانی    -داتی، ناقص و مغالطه آمیز، نمی توان به تمدن سازی اسالمیرخ داده است. تحقیقاً با چنین واژگان وار
خاصه  حوزوی،  دانشگاهی،  مراکز  و  گردد  پرهیز  علم  به  ساینس  ترجمه  از  باید  این،  بر  بنا  گماشت.  همت 

 فرهنگستان زبان فارسی در این زمینه اقدام جدی به عمل آورند. 
 

 رخت علم، ترجمه، انسان.کلمات کلیدی: ساینس، جوانه های ساینس، علم، د
 

 مقدمه
مقاله حاضر را، با یک سئوال آغاز می نمایم و آن 

معادل و یا هم وزن    (science)اینکه، آیا ساینس 
( می باشد؟ و یا می توان آنرا به جای  Ilmعلم )

  علم بکار برد یا خیر؟ برای پاسخ به این سئوال، 
  ترینبنایی  زیر  از   در باره یکیکه،    است  ضروری 

و متاسفانه غلط مصطلح رایج، در مجامع علمی  
در  عمومی  فرهنگ  یک  صورت  به  که  کشور، 
آمده، و پس زمینه ذهنی نظام آموزشی کشور را 

این    مقاله بر  نویسنده  شکل می دهد بحث نمائیم.
  شکن، ذهن  سئواالت  با  باید  ابتدا  که،   است   عقیده
ل سازی شده، غیرعلمی و معاد  مفاهیم   از  برخی

را، که از واژگان   (pseudoscience)یا شبه علمی
نا  به مسامحه، غیر واقعی و  یا  به غلط و  بیگانه 

بجا ترحمه گردیدند و به صورت رسوب فکری در 
اند، رسوب  و جاری  مجامع علمی کشور ساری 

سپس و  نموده  با   و  ابداع  خلق،  با  زدائی    یا 
اص  کلمات  کارگیری به   -ایرانی  یلحقیقی، 

زیرین تعاریف حقیقی علم،    های خشت  اسالمی،
ساینس تطور،  نمود.   انسان،  ریزی  پی  را  و... 

خاصه   آنها،  معانی  و  کلمات  که،  است  بدیهی 
حریم،  از  معنی،  ابر  و  انتزاعی  درموضوعات 
عدم   خورداراند،  بر  خاصی  محدوده  و  قداست 
توجه به حریم معانی آنها، می تواند ) حتی (، در  

ان بینی و ایدئولوژی انسان اثر بگذارد. بدیهی  جه
است که، حق بشر در اقصی نقاط عالم ) صرف 
اختیار   در   ،) ملّیت  و  نژاد، مذهب  رنگ،  از  نظر 
داشتن بسته های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و  
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و  فطری  طبیعی،  حق  باشد.  می  سالم  فکری 
درتراز انسانی وی نیست که، از آبشخور آلوده و 

بر    مسموم کسب  انسان  بنیان  زیرا  کند.  معارف 
پایه فطرت پاك الهی سرشته و انسان برای فالح  
و سعادت ابدی آفریده شده است نه برای عذاب 

 و عقاب ابدی.
خُذ الحکمَۀَ حَیثُ   علی علیه السالم می فرماید:

مَنْ  الی  تنظُرْ  ال  و  قالَ  ما  اِلی  انْظُر  وَ  کانَتْ 
و نگاه    یدیرفرا گ  ، حکمت را هر جایی است،قال
آنچه  ید کن می   که  به  گوینده  گفته  به  نه  شود 

ای 1366)تمیمی    سخن گونه  به  انسان  تراز   .)
است که، عقل) ترازوی سنجش حق از باطل (،  
یکی از ویژگی های بارز و فصل ممیزه وی از سایر  
باشد و مثل هر موضوع دیگر در  موجودات می 

ن  عالم، دارای آفتی است. زوال و آفت عقل ممک
است، دارای آثار غیر مستقیم، مخرب و خانمان  
سوز باشد و می تواند دنیا و دین آدم و جامعه را،  

، شبه علم و یا کلماتی ضالّهبه تباهی بکشد. علم  
خطرناکترین   )وارداتی(  واقعی  غیر  معانی  با 
عقل   حقیقت  کردن  زایل  برای  آفت،  و  خوراك 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ  سوره مبارکه لقمان )  6اند.  آیه  
بِغَیْرِ   اللَّهِ  سَبِیلِ  عَنْ  لِیُضِلَّ  الْحَدِیثِ  لَهْوَ  یَشْتَرِی 

(  عَذَابٌ مُهِینٌ  لَهُمْ   ئِکَٰ  أُولَ  ٰ  عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا  
هوشداری به چنین موضوع یعنی، معرفت ضاله  

کسانى»  دارد: مردم  از  برخى  سخن  و  که  اند 
[ دانشى  ]هیچ]مردم را[ بىبیهوده را خریدارند تا  

را به ریشخند   [  از راه خدا گمراه کنند، و ]راه خدا
 «.گیرند؛ براى آنان عذابى خوارکننده خواهد بود

ملِک  یا  و  کشور  هر  ارضی  حریم  که  همانگونه 
شخصی هر کسی مهم است و باید از آن به نحو 
مطلوب مراقبت و حفاظت شود و در صورت هر  

تمام قوا به آن پاسخ داد و مقابله   نوع تجاوز باید با
باید حفظ   نیز،  معرفت حق  و  علم  نمود، حریم 
شود و نیازمند به مراقبت ویژه است. گاهی ممکن  
و   باشد  زمینی  سر  اشغال  و  مادی  تجاوز،  است 

گاهی هم ممکن است تجاوز در حریم حق باشد.  
است )  الْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللَّهُ  علم حق است، نور  

( باید  16فِی قَلْبِ مَنْ یَشَاء؛ مصباح الشریعۀ، ص 
حریم   که،  .  شوددفاع    علم،از  است  بدیهی 

بیگانگان فقط به دنبال غارت منابع مادی نیستند  
کردن  تهی  و  معنوی  های  سرمایه  غارت  بلکه، 
جامعه از واژه گان اصیل و پر مغز کلمات کلیدی، 
و   علم  عصر  در  سلطه  نظام  راهبرد  از  بخشی 

است.  تک اسالمنولوژی  ویژه  امتیازات  از   ،یکی 
قائل بودن حق برای همه اشیاء مادی و معنوی 

علم می باشد. حدیثی از امام  حق    ،عالم از جمله
از  وی  که  است  نقل  السالم  علیه  صادق  جعفر 

  شخصی   رسول گرامی اسالم نقل می نماید که،
آمد، عرض   وآله  علیه  اهلل  پیامبرصلّی  محضر  به 

رسو ای  خداکرد  پیامبر   ،ل  چیست؟  علم  حق 
فرمودند:   پاسخ  در  وآله  علیه  اهلل  صلّی  اکرم 

برابر علم آنگاه پرسید: دیگر   ،»سکوت کامل در 
چه حقی دارد؟ فرمودند: استماع و خوب گوش  
دادن. سپس پرسید: پس از آن چیست؟ فرمودند:  
چیست؟  دیگر  پرسید:  آنگاه  آن.  حفظ 

دی،فرمودند پرسید:  باز  آن.  به  گر چیست؟ عمل 
ممکن    (.28،  2د  فرمودند: نشر آن) بحار االنوار جل

دلیلی هر  به  علم  ،است  و    ، حریم  گردد  نقض 
 pseudo )کاذب    موضوعات شبه علمی و یا علوم

science )    حقیقت  و یا ترجمه های نا بجا،جای
تحریف شوند و یا اینکه، بخشی از  ،  را بگیرندعلم  

باشند. کم توجهی به چنین نقض    حقیقت علم 
همه   جای  است  ممکن  کلیدی  کلمات  حریم 
حقیقت کلمات کلیدی مثل علم را بگیرند )مثالً  

علم(.   جای  به  ساینس  به  کلمه  این صورت  در 
زمینه ساز    ممکن است  جای نور و چراغ هدایت،

را در پی  ضاللت گردد و خسران دنیا و آخرت 
 داشته باشد. 

ن  بسیاری از مردم، عالمان، دانشگاهیان، حوزویا
دانند.   می  علم  همان  را  ساینس  متخصصان،  و 
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زمانیکه با آنها در این زمینه صحبت می شود و  
به آنها گفته می شود که، علم با ساینس متفاوت  
است و بکار گیری ساینس به جای علم نا صواب  
می باشد و این دو واژه، معادل هم و هم وزن هم  
گمراه   علم  به  ساینس  ترجمه  و  باشند،  نمی 

است. بال فاصله موضع می گیرند و برخی    کننده
هم بر آشفته می گردند. استدالل عمده آنها این  
می  علم  همان  را  ساینس  گان  همه  که،  است 
دانند و آنرا پذیرفته و باور دارند و هیچ مشکلی  
هم، با معادل سازی چنین واژگان ندارند. اما، پس  

ی  از دقایقی گفتگو با آنها، به تدریج آرام شده و م 
آنرا   همگان  اما،  است  شما  با  حق  بله،  گویند 
پذیرفته و قبول دارند و در همه جا هم رایج و 
ندارند.   آن  با  هم،  و هیچ مشکلی  است  متداول 
اینجا است که، یک سئوال کلیدی پیش خواهد 

 آمد و آن اینکه:
آیا می توان، حق را با اکثریت سنجید؟ یعنی، هر  

بود حق هم همان جا   اکثریت  یا  کجا  و  است؟ 
 اینکه، حق، اقلیت و اکثریت نمی شناسد؟  

برای ورود به چنین مباحثی، باید متذکر شد که،  
در  است؟  کجا  مصطلح  غلط  چنین  ریشه  اواًل 

که،   گفت  باید   ی هادگاهدیمشکل  جواب 
 ،کشور  نظام آموزشی و پژوهشی  در  یستیالیماتر

آغاز   آنجا  اگوست  نگاه    ،که  شد از  گرائی  اثبات 
هست  نت)پوزتیویستی(ک معرفت    ی،شناس   یدر 

  ی واردات  دیتوسط اسات  ی،و انسان شناس   یشناس 
مدرسه دارالفنون در سال    آغاز به کاربا    ئی،اروپا

شکل   ی،الدیم  1951مصادف با    یشمس  1230
 ادامه همین نگاه اثبات گرائی دربا  گرفت، سپس  

سال  که  تهران    گاهدانش ی سشم  1313در 
ادامه یافت، و به تدریج در نظام   تاسیس گردید،

آموزشی و پژوهشی کشور نهادینه گردید. اشتباه  
نکنیم، چنین مخالفت با ترجمه کلمات کلیدی، 
نفوذ   قدرت  و  ساینس  با  مخالفت  هیچگاه، 
ساینس در کشف حقایق عالم طبیعی نمی باشد  

توسعه  و  بجا  نا  ترجمه  با  مخالفت  بلکه، 
والریسم و مش لسه فر) ولش کن،  لیبرالیسم، سک

با چنین ترجمه متاسفانه  به ما چه مربوطه( است.  
انسان  قبح  و  بار  سنگینی  بجا،  نا  های 

و   (humanism)گرائی شده  شکسته  ها  غربی 
بسیاری از رفتار های غیر الهی در جامعه، مشروع 
نا   ازمعادل سازی  پاره ای  جلوه داده می شوند، 

لمات کلیدی را می توان  بجا و گمراه کننده در ک
 به شرح ذیل متذکر شد: 

می ➢ )آیا  هیومن  واژه  با  همه  Humanشود  با   )
( را Ensanمفاهیم حیوانی مستتر در آن، انسان )

 تعریف نمود؟ 
➢ ( آنتروپولوژی  با  یا  ویا  Anthropologyو   ،)

Humanology ،    انسان( شناسیEnsanology را )
 به بحث گذاشت؟ 

➢ ( با  Hekmatحکمت  را   )( و  Wisdomویزدم   )
 ( چطور؟Phylosophyفلسفه )

➢ ( معرفت  نالج  Maraphatهمینطور  با  را   )
(Knowledge( بیولوژی   ،)biology  علم با  را   )

 (؟Elmolhayatالحیاه )
صد و  واژهدهها  بار ها  با  را  دیگر  انتزاعی  های 

سنگین فرهنگی و معرفتی چگونه باز مهندسی  
 کنیم؟

➢  ( وحی  را،  Vayehمثال  می (  اصطالح  آیا  با  توان 
( اینسپیریشن revelationرولیشن  یا  و   )

(Inspiration توصیف نمود؟ ) 
➢ ( میElhamالهام  چطور  را  ویژن (  با  شود 

(Vision( آپوکالیپس  یا  و   )apocalypse  بیان  )
 کرد؟ 

متاسفانه یکی از آفت های مهم و تاثیر گذار در 
فرایند خود سازی، جامعه سازی و تمدن سازی، 

وذ افسارگسیخته فرهنگ غربی در حوزه های  نف
مختلف علوم) انسانی و طبیعی( و معادل سازی 
غلط و ناصواب کلمات کلیدی، محوری و کانونی  
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غربی ها به فارسی و معادل سازی نا بجا آنها می 

 باشد.  
درخت تنومند، قطور و   (Ilm)از نظر تاریخی، علم

رك بی نهایتی است که، ریشه در ذات خداوند تبا
و تعالی) انا هلل( دارد و به خداوند تبارك و تعالی 
نیز بر می گردد) و انا الیه راجعون(. در حالیکه،  
هستی،   عالم  اجزاء  پیدایش  در  ریشه  ساینس، 
جهان فیزیکی و دنیای زیستی دارد ) البته منشاء  
از   قبل  تا  و  است(  سبحان  خداوند  از  هم،  آن 

بود علم  بود،  چه  هر  )ع(  آدم  )علم    پیدایش 
یا  و  اکتسابی  علم  تشریعی،  علم  از  و  تکوینی(، 
حصولی) ساینس( و یا علم حضوری هم، خبری 

 نبود )یعنی انسانی نبود تا کسب علم کند(. 
ساینس، پس از خلقت انسان از خاك و دمیده  
شدن روح الهی بر وی، به مجموعه علم تکوینی  
اجزاء عالم هستی اضافه گردید. بنا بر این، قدمت  

به سای  ) از حس و تجربه  نس ) معرفت حاصل 
خلقت حضرت آدم علیه السالم، می گردد. جوانه  
های ساینس به مفهوم معرفت حاصل از حس و  
تجربه ) برای کشف روابط بین پدیده های جهان  
کره  روی  در  انسان  پیدایش  از  پس  طبیعی(، 
آنهائیکه   است،  روشن  بسیار  گردید.  آغاز  زمین 

از آن را دارند و هر علمی داعیه ساینس و دفاع  
   (pseudo science)غیر از ساینس را، علم کاذب

می خوانند به خوبی می دانند که، دامنه، هدف  
و نفوذ ساینس صرفاً مطالعه جهان طبیعی است.  
به   ندارد.  غیب(   ( مجرد  عالم  به  راهی  هیچ  و 
عبارتی دیگر، می توان کلیات علم را به صور زیر 

 تقسیم نمود: 
ه • تشریعی، علم،  تکوینی،  شمول)علم  ستی 

 حضوری و ساینس(،  

 وحی، انسان  شمول) مختص تراز انسان( و  •

در   • انسان  )مختص  شمول  طبیعت  ساینس، 
 شناخت جهان طبیعی ار طریق حس و تجربه(.

هدف از این تحقیق، روشن ساختن حریم کلمات  
کلیدی علم و ساینس بوده و تبین عدم هم ترازی  

و   علم  با  از  ساینس  یک  هر  گیری  بکار  توصیه 
از   چنین واژگان در جای حقیقی خود و پرهیز 

 ترجمه ساینس به علم می باشد. 

تحقیق   نظر   -روش  مورد  روشهای  از  یکی 
دراین تحقیق، روش استنطاق ) به نطق در آوردن  

مهم و   روش های یکی از  کالم الهی( است یعنی،  
 قرآنموکد اهل البیت )ع( در ارتباط با معرفت به  

باشد. می  بعبارتی،  کریم  یا  دار حضور    و  معنی 
زاده،    در جوامع بشری ی  قرآنتفکر   است)اژدری 
مقدم  و  مهدی    ایزدی ،  1393 اخوان  ،   زهره 
(. مفهوم این کالم این است که، سئواالت 1392

راهبردی که در جهان بینی انسان تاثیر گذارند  
جامعه   متن  از  باید،  کلیدی(  کلمات  )مثل 

کریم عرضه   قرآنتوسط خواص(، بر  استخراج )  
کریم دریافت   قرآنگردد و در مقابل، پاسخ آنها از  

و در جامعه تسرّیع یابد. همانگونه که در مقدمه  
اشاره شد، علم کلید واژه الهی است، در حالیکه،  
ساینس شاخه تجربی درخت علم است. به همین  
دلیل ضروری است که، حد و حدود ساینس به  

گر  قرآن منظر  عرضه  از  آن  پاسخ  و   قرآندد 
دریافت ودر جامعه تسرُی یابد. عالوه بر این ) در  
تحلیل  روش  از  تا  گردید  سعی  تحقیق(،  این 

(. نویسنده  1398محتوا نیز، استفاده گردد )دالور  
حدود  جمیع  رعایت  با  که،  است  معتقد  مقاله 

از قرآن نوعی  به  نیازمند  تفسیری،  شئونات  و  ی 
تجربی و یا به نوعی روش  روش تحلیلی از متون

 اجتهاد تجربی نیز، احساس می گردد. 
اندیشه ها ) حق و    –  تقابل اندیشه ها تقابل 

باطل( از خلقت آدم )ع( و امتناع ابلیس از سجده  
خواهد  و  داشته  ادامه  همچنان  و  آغاز  آدم،  بر 

)   انهیگراخدا  داشت. به طور کلی، اندیشه ها، یا  
Theism  )  انهیگرا  انسان  ایو    اند  (Humaism .)  
و   به    ،انهیخداگرا  شهیاندیا  تفکر  )    نساناباور 
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ensan    علم  ،)(Ilm)   انسان و 

تفکر    و... دارد، در حالیکه،  (ensanology)شناسی
(،  human)  ومنیبه ه ،انهیگرا انسان  شهیاندیا و 

هیومن    (science)ساینس   و 
  (humanology or anthropology)شناسی

خداگرایانه    گردد ی م  یمنته نگاه  در  البته،   (
علم،   درخت  تجربی  بخش  عنوان  به  ساینس 
عالم  اجزاء  حقایق  درك  در  ای  ویژه  جایگاه 

  طبیعی دارد(.
) علم، انسان، انسان  انهیتفکر خدا گرا  بین   فاصله

)... و  تفکر    شناسی  )ساینس،    انهیگرا  انسان با 
  ار یبس  و یا هیومنولوژی و ...(،هیومن، انتروپولوژی  

  ، نسبت   نیهم  . به دن باش  یجمع مقابل    ریو غ  ادیز
علمی،  آنها    یخروج تولید  در  حاصل  نتایج   (

باشند.   نمی  قابل جمع  نیز،  و...(  انسان شناسی 
بسیار ساده لوحانه است که تصور شود ساینس  
همان علم است و با آن ) ساینس( بخواهند به  

نیاز ها و پرسش های جامعه بشری پاسخ    همه 
 دهند. 

ساینس و  علم  در    -  پیرامون  که  همانگونه 
در    1شکل   علم  درخت  است،  شده  داده  نشان 

که،   است  معرفتی  منظومه  گرائی،  خدا  اندیشه 
شامل همه منابع معرفت از جمله، وحی، عقل، 
نقل، ریاضیات و حس و تجربه می گردد و قامتی 

جهان غیب(  به وسعت هر دو عالم )جهان عین و  
با   رابطه  خود،  با  رابطه  بر  مشتمل  و  داشته 
دیگران، رابطه با طبیعت و رابطه با خالق هستی 

عنوان ) رابطه اربعه( دارد در حالیکه، ساینس به 
ای )شاخه تجربی و اثباتی عالم هستی( از شاخه

معرفت   قابلیت  تنها   )علم(،  الهی  درخت  این 
دار ا عهدهشناختی عالم مادی یا جهان فیزیکی ر

 باشد )رابطه تسخیری(. می
قطع شاخه از درخت، پژمرده شدن و مرگ      
شاخه    آن زیرا  داشت.  خواهد  پی  در  را  شاخه 

بریده از تنه درخت، قادر نیست آب و مواد غذایی 
جذب کند و از سوی دیگر از خورشید نور و انرژی 
بسازد.  غذایی  مواد  و  کند  فتوسنتز  گرفته،  

شاخه  معرفت    چنانچه  بخش  یا  و  ساینس 
)علوم   علم  درخت  تنه  از  تجربی،  شناختی 
وحیانی( قطع شود) همانند شاخه بریده( پژمرده  
خواهد شد. این موضوع همان حالتی است که،  

می  علم  الشه  به  آملی، تعبیر  )جوادی  شود 
1393  .) 

 

 
 منظومه درخت علم،  جایگاه و یا شاخه ساینس در  -1شکل 
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از  استفاده  حین  در  که،  است  این  عالمان  هنر 
علم  منطق  از  و  نشوند  ساینس  اسیر  ساینس، 
فاصله نگیرند. ساینس ترازویی نیست که ظرفیت  
سنجش رفتار کل عالم الیتناهی ) جهان غیب و 
شهود( را داشته باشد. برای توزین عالم الیتناهی،  
علم  ترازو،  آن  و  است  الزم  )علم(  دیگر  ترازوی 

الهی    الهی علم  منظومه  از  بخشی  ) وحی  است 
عالم الیتناهی است(.       خود الیتناهی   ،خالق 

 (  ءٌیْشَ  کَمِثْلِهِ  سَیْلَ)  مانندی ندارد  و  لثْمِ  است و
می  ذات  چگونه  و توان  ابدی  و  ازلی  الیتناهی، 
، مستقیم با ساینس  مانند را  و  لثْمِبی   نادیدنی و

خالق هستی  برای شناخت شناخت؟  گرائیاثبات
دنبال معرفت دیگری غیراز ساینس محض  باید به 

ساینس   از  البته  رفت.  گرائی  اثبات  و  نگر،  جزء 
به   عالم باید  تسخیر  در  منطقی  مطلوب،  طور 

طبیعی استفاده نمود. بدیهی است که، کار عقل  
رویداد از  خارجی، تصویربرداری  مصادیق  و  ها 

آن تحلیل  و  است.  تجزیه  معرفت  کسب  و  ها 
و  چ نامرئی  نادیدنی،  چیز  از  است  ممکن  گونه 

را   نهایت )الیتناهی(، تصویربرداری نمود و آنبی 
با ساینس تجربی شناخت؟ به همین دلیل خدا 
را باید از روی وحی، پیامبران، امامان و آیات و  

اثبات  نشانه  از روی ساینس  نه  او شناخت،  های 
گرائی، تسخیری. ظرفیت ساینس ارزیابی آندسته  

ز موضوعاتی است که، دارای حد باشند. اما اگر  ا
علم همانند وجود، روح و عقل فاقد حد تجربی و  

نمی  دیگر  باشند،  آنحسی  علوم    توان  با  را 
حصولی یا اکتسابی )حسی و تجربی( و یا بعبارتی  

به همین دلیل، شایسته    با ساینس مطالعه نمود.
به   علمی  ظرفیت  و  مقدورات  حد  در  که،  است 

تئوری   بررسی نقد  واراداتی همت و  ها و واژگان 
های رنگا وارنگ گماشت و زوایای مختلف تئوری 

ساینس   و  علم  محک  به  را  غرب  جهان 
اعتبارسنجی کرد و از مغالطه و مسامحه پرهیز 

نمود. نسبت علم به ساینس نسبت عام و خاص 
چنین   نمودن  فرض  هم  معادل  است.  مطلق 

حراف جدی در ساز ان اصطالحاًت کلیدی، زمینه  
واژه اصطالحی  و  لغوی  مفاهیم  می  درك  ها، 

آنچه را که ما )   -  اتیح   با  ینسنسبت سا  گردد.
مختلف   موجودات  از   ) به    مینی ب  یم انسان  و 

  ، قتی حق، درمینام   یم  (  life)  اتیحآنرا    ،اصطالح
حیتجل  ،بلکه  ستین  اتحی موجودات   اتی  در 

م است و عالَ  ی امر مجرد   ،اتیح  .باشدی ممختلف  
را چون حد نمی باشد،    (دای و ناپ  ب یعالم غ  جرد)م

نتیجه،  هم،    در  ساینس  با  مستیقم  ای  رابطه 
در اختیار گرفت،    دیدآنرا    توانینمندارند. یعنی،  
و    یابزار حس  ینس)سامعرفت  و با  آزمایش نمود  

مطالعه    ی(تجرب و  پیدایش   کرد.تجربه  اساساً، 
الهی و ساینس )علم  حیات سری است از اسرار  

به ماهیت  حصولی(  دلیل 
روش   (methodology)شناختیروش و 

(method)را ندارد.   ، ظرفیت اثبات و یا نفی آن
که )سا  ،آنچه  حصول ینس  علم  یا  و    یعلم 

استرآن    با  ی(اکتساب تکوین  وبرو  عالم    یقواعد 
طب)خلق   فرض  ی(عیجهان  ارائه  با  که    ، هیاست 

و سنجش ریگتیجه ن  ،آزمون  ،تکرار  ،مشاهده ی، 
گیرد، می  صورت  عقل  ترازوی  حال  در  که یدر 

) عالم روحانی و یا عالم غیب    امورات در عالم امر
الْعَدْلُ سر و کار دارند )  ی گریمفهوم و قاعده دبا    (،

ی و  صولحعلم  (. بنا بر این،    یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا
 را حیات مجرد  اثبات    ایو    ینف  تی ظرف  یا ساینس

نکته دیگر اینکه، ارزش علم به قدر موضوع    .ندارد
یک  باشد،  )طبیعی(  زمینی  موضوع  اگر  است. 
ارزش دارد و ابزار آن ساینس است. اگر موضوع  
علم الهی باشد ارزش دیگری دارد و ابزار شناخت  
آن، علم می باشد. علم زمینی ) ساینس( ظرفیت  
در   دارد  را  انسان  مادی  دنیای  مسئولیت  یا  و 
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حالیکه علم آسمانی دنیا و آخرت انسان را رصدَ 

 می کند. 

نگاه   رسوب   قرآناز  باعث  که  علمی  هر  کریم، 
به چنگال   و  را زمین گیر کند  او  و  انسان شود 
مادیات و دنیا بسپارد، و زمینه ضاللت و گمراهی  
گردید،   نکوهش  و  مذمت  شود،  سبب  را،  وی 

ای علم و فهم این  منته )  الْعِلْمِ  مِنَ  مَبْلَغُهُمْ  لِکَذَ)
)شاخه ساینس بریده از   تا همین حد است  ،مردم

علم(   عَنْ   ضَلَّ  بِمَنْ  أَعْلَمُ   هُوَ  رَبَّکَ  إِنَّ    ،درخت 
به حال آن اهْتَدَى، )  بِمَنِ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبِیلِهِ خدا 

که از راه حق گمراه شد و آن که هدایت یافت 
 .  سوره مبارکه نجم( 30، ایه .کامال آگاه است

علم   درخت  از  ساینس  اعتقاد    -جوانه  به 
نویسنده، رابطه و یا نسبت علم با جهان طبیعی،  
در  ماهیت  و  وجود  نسبت،  یا  و  رابطه  همانند 
که   همانگونه  است.  صدرا  مال  جوهریه  حرکت 
اعتباری  امر  ماهیت  و  از آن وجود است  اصالت 
از آن   باید گفت که، اصالت  اینجا هم  است، در 

ساینس امر اعتباری است. همانگونه  علم است و  
که وجود، امر تشکیکی است و هر موجودی پس  
از انقضای مدت زمان ذاتی حیات، از هر کجا که  

( گردد  می  بر  همانجا  به  بود  بَدَأَکُمْ  آمد  کَمَا 
چنانکه شما را در اول بیافرید دیگر بار  ،  تَعُودُونَ

اعراف(،   29، آیه  به سویش باز آیید  ،)در محشر(
لم هم امر تشکیکی است و به تناسب ظرفیت  ع

و سعه وجودی هر موجودی ) به صورت تکوینی 
( به وی اعطا گردید و در تراز نوع انسان، عالوه  
بر علم تکوینی) علم تکوینی جسمانی(، ظرفیت  
علم تشریعی ) وجود رحمانی (، علم حضوری و  
علم اکتسابی و یا حصولی نیز ) بالقوه (، به وی  

 دید. اعطا گر
و  تقسیم  قابل  غیر  و  مجرد  امر  علم  این،  بنابر 
دلیل محدودیت  به  انسان  لیکن،  است،  تفکیک 
محدودیت  و  مکان  و  زمان  موضوع،  شناخت 

 ( ادراك  قَلِیلًاظرفیت  إِلَّا  الْعِلْمِ  مِنَ  أُوتِیتُمْ  ،   وَمَا 

است  اندك  بسیار  دادند  شما  به  علم  از  ،  آنچه 
آیه   از  (،    85بخشی  اسراء  مجبور  سوره  بناچار 

به صورت   و  بندی کند  را دسته  علوم  است که 
موضوعی از نعمات علم ) علم عالم تکوین، علم  
عالم تشریع، علم طبیعی، یا همان ساینس ( بهره  

 مند گردد.  
) جهان   آنجائی که موضوعات جهان طبیعی  از 
مادی ( متنوع و متکثراند، بالضروره و بنا بر نسبت  

لم، باید، علم مجرد محض و یا رابطه موضوع و ع
و   احوال  تشریح  در  ذات،  در  تقسیم  قابل  غیر 
صور   به  طبیعی،  متنوع  و  متکثر  جهان  عوارض 
مختلف، دسته بندی و یا رشته ای ظاهر گردد )  

 برای فهم موضوعات متکثر (.  
باید اعتراف نمود که علم الهی، ازلی و ابدی است 

ل،  و سایر رشته های معرفتی، ازجمله، وحی، عق
و  عالم  از خلقت  پس  ساینس  و  ریاضیات  نقل، 
آدم)ع( از درخت علم الهی در زمان و مکان خاص  
خود، جوانه می زنند. هر شاخه ای میوه خاص  
خود را دارد و در بین شاخه های آن، شاخه وحی، 
ام العلوم و در حقیقت مالك و معیار صحت سایر 
شاخه های معرفتی از جمله ساینس می باشد. با  

خه معرفت شناسی حسی و تجربی ) ساینس(  شا
می توان، تنوع و تکثّر جهان مادی را کشف نمود  

( به عبارتی دیگر، فضا پیما ساخت    بِمَا تُبْصِرُونَ)
و به مریخ رفت، اما نمی توان به عالم غیب راه  
یافت ) معراجی گردید(. بُراق دیگری باید، تا سیر 

 این معنا کند. 
هنگامی دلیل،  همین  دامنه  به  تدریج  به  که، 

موضوعات عالم متکثر و متنوع طبیعی ) جهان  
شهود (، متنوع تر و گسترده تر می گردند، علم  
مجرد هم، دامانش را، برای پوشش آنها وسیع تر 
و عمیق تر می گرداند. یعنی، همانند وجود و به 
تجلی  مختلف  موضوعات  بر  تشکیکی  صورت 

 )نزول تجلی( می یابد. 
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بدان معنی نیست که، علم مجرد،    بهر حال، این

متکثر و متنوع می گردد، بلکه، زوایای تابش آن 
)همچون نور افکن واحد( گسترده تر و عمیق تر  
تهذیب   با  عاقل،  های  ساینتیست  لذا  شود.  می 
تفکر در مجموعه عالم متکثر و وحدت   نفس و 
آن در سطح هستی شناسی، باید از تکثر و تنوع 

د ) سکون در این دنیا،  جهان طبیعی عبور کنن
زیان بار و جایز نیست(. شناخت یک پارچگی و 
وحدت در عین کثرت، با ساینس )معرفت حاصل  
از حس و تجربه(کرونولوژی و کرونوبایولوژی،  کار  
عین  در  کثرت  بود)  نخواهد  مشکلی  چندان 
وحدت( و از آنجا بٌراق تازه ای زین کنند و سفری 

م برسند و از علم نیز،  دیگری آغاز نمایند تا به عل 
حرکت تعالی و استکمالی خود را، به سوی صادر 
ادامه  تعالی  و  تبارك  خداوند  یعنی  علم  مطلق 
دهند ) از تکثر و تنوع به وحدت راه یابند( سپس  
از احد )وحدت مطلق( به سوی کثرت باز گشته  
 و آنچه را در احد دیده اند، در کثرت پیاده کند. 

خی اسیر  علم،  از  ساینسگریز  بدیهی    -  مه 
از حقیقت علم   فاصله گرفتن غرب  با  است که، 
)منظومه کامل معرفتی( و صرفا تکیه بر معرفت  

تجربی و یا ساینس )اثبات گرائی(، سوء    -حسی
استفاده های بسیار گسترده ای از جایگاه و قدرت  
ساینس در حوزه های مختلف، در سطح جهانی  

قدرت،   صورت گرفته است. عدم تفکیک و تمایز
منابع   سایر  گرفتن  دیده  نا  و  ظرفیت،  و  حریم 
معرفتی علم )وحی، نقل و ...( در بسیاری از کشور  
بسیار   تاثیر  نیز،  ایران  در  خاصه  اسالمی  های 
و   گذاشته  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه  در  جدی 
از  دین  جدائی  حوزه  در  را  زیادی  طرفداران 
سیاست و غرب زدگی، نظامات اجتماعی و سبک  

 گی، رقم زده است. زند
برای نزدیک شدن به عمق فاجعه ای که، 
محض   ساینس  بر  تکیه  با  غرب  سکوالر  جهان 
)فراموش نمودن بخش الهی علم( و در پی ترویج 

آن )شاخه بریده از درخت علم( و نادیده گرفتن  
دنیای علم، بر جوامع غربی )خودی( و سایر ملل 

تندات )غیر خودی( وارد کرده اند، به برخی از مس
 حاصل از ساینس زدگی، اشاره می گردد. 

   -   (evolutionary religion)  دین تطوری
( فیلسوف  J.l.Schellinnberg)  جی ال شلینبرگ

چندین  ،  در زمینه فلسفه دین  مشهور  و   کانادائی  
 استدالل از نهان الهی ،کتاب ضد دینی؛ از جمله

(argument from divine hiddenness)  برای    ،را
نوشته است. وی عالوه بر  (  atheists)  نخداستیزا

 evolutionary)  تطوری دین    ،بنام  هم کتابی  این،  

religion  )  سال  را بکمک   2015در  میالدی 
شلینبرنگ نمود.  منتشر  آکسفورد  در   ،دانشگاه 

 ،می نویسد: (epilogeکتاب )این بخش پایانی 
نظریه    اساس  به    هگل، بر  )قضیه(  تز  از 

خواهیم  تز  آنتی  سنتز  به  سپس  و  قضیه(  )ضد 
اد به دین سنتی  قاعت  ،رسید، در مورد قضیه حاضر

ی باشد.  لهمانند تز هگ  ،ممکن است) ادیان الهی(  
روشنفکری  ساینتیفیک(اندیشه  سوخت   )  با 

تز نقش آنتی (، هم،  تکاملیتطوری )به مسامحه  
، یعنی دین  نماید. این دو قضیهمی هگلی را ایفا  

در حال    ، در عصر ما(  تز  تز آنتی   )تز و  و ساینس
یکی    ،و سرانجام) جدائی دین از سیاست(  نبردند  

خواهد  باقی    ی میدان خارج شده و دیگرآنها از  از  
توانیم بهترین نتیجه ممکن  می   ماند. بنا بر این، ما 

و   باشیم،  داشته  )تنازع(  برخوردها  چنین  از  را 
 higher)     چیزی تولید کنیم که باالتر از حقیقت

level of truthمی یعنی  باشد.  سنتز  (  توانیم 
عقلی و  دینی  عقیده  یا  و  ایده  از  )  جدیدی 

را  دین  و  عقل  کرد  کار  را  ساینس  متاسفانه، 
) دانند  می  توهم  بسیار    کارکرد  که  بسازیم 

انسانمناسب  تطور  بعدی  مراحل  برای    می   تر 
. مراحل بعدی، (J.I.Schellinberg ,2015)باشد  

انس ترابشر تطور  به  اشتقاق  و  ان 
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(transhumanism)   زیستی های  ماشین  یا  و 
 (. 1396است )نعمت زاده 

تالش گسترده ای در غرب با تمسک به ساینس، 
در تخریب دیدگاه الهی در جریان است. تا به هر 
یا   و  هوشمند  طراحی  نظام  ممکن،  شکل 

)خلقت را  جدید  و Neo Creationismگرایی   )
را، غیر علمی و جعلی جلوه    بطور کلی ادیان الهی

کاذب  علوم  عنوان  به  را  آن  و  داده 
(Pseudosciences  معرفی کنند )(Alan et al., 

(  Junk Scienceو یا آن را علوم جعلی )  (2006
  2005(. در سال  Mark Bergin, 2006بخوانند ) 

میالدی، سی و هفت نفر از برندگان جایزه نوبل،  
بیانیه  که  طی  داشتند  اعالم  طراحی ای  نظام 

هوشمند، از اساس و پایه، غیر ساینتیفیک است.  
تئوری  با  و زیرا  آزمایش  قابل  ساینتیفیک  های 

نمینتیجه  )گیری   The Elie wiesselباشد 

foundation, 2006  ،نفر از   70000(. متعاقب آن
)در  بیولوژَی  معلمان حوزه  و  دانشگاهها  اساتید 

بیانیه طی  که  غرب(،  نمودند  اعالم  نظام  ای 
طراحی هوشمند و یا خلقت گرائی )ادیان الهی(، 
ساینتیفیک نبوده و نباید اجازه داد که در مدارس  

شوند   تدریس  غرب  دانشگاهها   Mike et)و 

al,2005)  72    ،نوبل جایزه  برندگان  از    17نفر 
انجمن از  بسیاری  و  ساینتیفیک  های  انجمن 

بیانیه طی  آمریکا  دیگر،  عالی   دیوان  از  ای 
ند که، مانع از تدریس)علوم الهی( خلقت  خواست

 Amicusگرائی در مراکز آموزشی دولتی شوند ) 

Cuiae, 2007 .) 
درصدد   ( Project Steve)   استیوپروژه  

ساین از  لیستی  از    ستیت  تهیه  که  است  هایی 
. این کنند تطور و یا فرگشت حمایت می ساینس،  

  NCSEمرکز ملی آموزش ساینس/    یلهوسپروژه ب
(National Center for Science Education  به )

از اجرای این پروژه برقراری    ،اجرا درآمد. هدف 
تماس و متقاعد ساختن آن دسته از کسانی است  

طبیعی  تطور  به  نسبت  از   که  انسان  پیدایش   (
تهیه    ،شک و تردید دارند. عالوه بر آن  میمون ها(

لیستی از دانشمندانی که به کتب مقدس اعتقاد 
به تدریس کتب مقدس و منشأ آفرینش  داشته و  

باشد. به عبارتی  ند می ا  مشغول  گرائی  و یا خلقت
ظاهر    ،دیگر به  درخواستی  تنظیم  با  پروژه  این 

( دنبال    ، (Light-heartedخیرخواهانه  به 
نظام  اطالعات  آوری  جمع فعاالن  مجموعه  از 

و بطور کلی    هوشمند و یا خلقت گرایان  یحاطر
   باشد.می  نظام های الهی

تطور  ،  (epic of evolution)  حماسه 
که،   است  قرار  این  تطوراز  حماسه  هر  داستان 

حماسه تطوری است    یک  انسانی نیازمند باور به
ای و یا اخبار نیازمند نوعی داستان اسطوره  ،زیرا

است؟ و    بزرگ است که، جهان چگونه خلق شده
نه بوجود آمده است؟ در ) آدم ( چگوبشریت    یا

گویند،  می  )حماسه  ادامه  دینی   regiousهای 

epic)،   زمینه این  در  را  بشر  اولیه  پر    ،نیازهای 
) که به غلط،  هیومن    ،اند و بر این باورند کهکرده

بخش دیگری از آنچه به انسان ترجمه می گردد(  
بودند لذامی   ، خودشان  معرفت    ،باشد.  امروزه 

س  -حسی یا  و  میتجربی  بهترین    ،توانداینس 
تا خالء    . داستانی باشد که بشر به دنبال آن است

رقیب  بهترین  و  کند  پر  را  وی  برای   ،اعتقادی 
 Edwardمذهبی و یا معنوی باشد ) های حماسه

O.Wilson 1999.)   اگر    ، بر این باور است که  وی
زبان    تطوری های  حماسه ساینس  با  به  مناسب 

شو گرفته  می نکار  جایگزین  د  نتواند،  آسانی  به 
شوند و یا دین  های مذهبی  ها و یا اسطورهحماسه

(Edward O.Wilson, 1999  ،) 
دیوید ،  (Big history)  تاریخ بزرگپروژه  

و با نوشتن    ،گلبرت مسیحی و از مورخان آمریکا
( بزرگ  ارائه Vanessa, 2012تاریخ  در  سعی   ،)

با    نموداری از تاریخ زمین و جریان تطور زیستی
)ساینتیفیک( گرائی  اثبات  با   .دارد  نگاه  وی 
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  IBHAالمللی تاریخ بزرگ/ اندازی انجمن بین راه

انتخاب  آن  رئیس  عنوان  به 
راه  (Michael,Dowd,2012)گردید با  گیلبرت   .

دوره هیومن اندازی  تاریخ  آموزشی  زبان    های  با 
)  ساینس،  گیتس  بیل  ( Bill Gatesتوجه 
را جلب و به سفارش    وف آمریکاییعردار مسرمایه

گیتس )  ، بیل  بزرگ  تاریخ   Big historyپروژه 

Project  تعریف و با ساختن  با زبان ساینس  ( را
آموزش را در سراسر    ی،مستند بسیار جذاب  آن 

نمود ترویج  دروس  دنیا  از  بخشی  بعنوان  و  ه 
می  تجویز  دنیا  سراسر  های  دبیرستان 

 (. Vanessa, 2012)نمایند
،  (Biologos Foundation)  بیولوگوسبنیاد  

بیولوگوس  گروه  بنیاد  ظاهر(  یک  حامی   )به 
کالینز   فرانسیس  توسط  که  است  مسیحیت 

(Francis Collins  سال در  میالدی   2007( 
رابطه  برقراری  بنیاد  این  هدف  گردید.  تأسیس 
بین ساینس و مذهب است و تأکید دارد که نوعی 

و ساینس  بین  هماهنگی  یا  و  ایمان   سازگاری 
 Biologos website andمسیحیت وجود دارد )

Of faith and reason, 2010  .) 
بنیادی  چنین  تأسیس  با  به   ،کالینز  خود 

میالدی   2009عنوان رئیس آن معرفی وتا سال  
فالک  دارل  سپس  و  داد  ادامه  خود  کار  به 

(Darrel Falk  کار وی را پیگیری نمود. کالینز )
 The languageخدا )کتابی را تحت عنوان زبان 

of God  میالدی منتشر نمود و   2006( در سال
کتابش طرفداران   ، در  از  یکی  عنوان  به  را  خود 

( الهی  معرفی  Theistic evolutionتطور   )
 نماید. می 

کالینز فعالیت  استمرار   ، در حقیقت  همان 
( تطور  حماسه  نهضت  و   epic ofحرکت 

evolution  )دهه    است در  میالدی   1990که 
اجتماعی به نام ادوارد ویلسون   توسط بیولوژیست

آن  از  استفاده  با  داود  میشل  و  گردید  مطرح 

(epic of evolution دیدگاه و یا تئوری جدید )
( اللهی  را  evolution theologyتطور   )

برای   .(Francis, 2006)  نمودسازماندهی   شاید 
ی، دین بشری و شما جالب باشد. تطور الهی یعن

باید  با شرایط جامعه  که همراه  تطوری  یا دین 
 تغییر کند. 

 The Freedom From) بنیاد آزادی از مذهب

Religion Foundation) ،بنیاد آزادی از مذهب)  
(FFRF ،پایگاه اصلی   ، ویک نهاد آمریکایی است

  50باشد و در  ویسکانسین می ،  آن در مادیسون
( و یکی  Aubele, 2012)شبعه دارد    ،ایالت آمریکا

از بزرگترین سازمان ملی حمایت از سکوالرها و  
طرفداران تطور طبیعی است، و به شدت خواهان  

دولت   از  کلیسا  کامل  از  جدایی  دین  جدائی   (
الحاد سیاست(   با  مرتبط  موضوعات  آموزش  و 

(Atheism بی  ،)( و  agnosticismعقیدتی   بی ( 
( بنیادnontheismخدایی  این  است.  دارای    ،( 

باشد.  روزنامه رسمی و شبکه رادیویی مستقل می 
با همکاری  بنیاد  )  یآن  ،این   Anneنیکل گیلور 

Nicol Gaylor گیلور لوری  آنی  دخترش  و   )
(Annie Laurie Gaylor  سال در   )1976  

 (. FFRF, 2017تأسیس گردید )میالدی 
میالدی   2011( در سال  FFRFاین بنیاد )

ساینس ریچارد داود با همکاری بنیاد تحقیق و  
(  Richard Dawinks Foundation forکنیز 

Research and Science /روحانیت پروژه   ،)
( راهThe clergy projectکلرجی  را  اندازی  ( 

این پروژه محرمانه بر خط    حقیقت،نمودند. در  
(On-lineاز آندسته از انسان )  هایی که از عقیده

  قرار می دهد حمایت  مورد    ،خود دست بکشند را
(Winston, 2012  .) 

داوکینز  بنیاد ریچارد  ساینس  و  /    عقل 
RDFRS  (The Richard Dawkins 

Foundation for Reason and Science) 
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( بخشی از RDFRSبنیاد ریچارد داوکنیز )

تحقیقامر DFI  (Center for inqeiry  )  /اتیکز 
به وسیله یک بیولوژیست بریتانیایی در    ،است که

 ، میالدی تأسیس و به ظاهر هدف آن  2006ال  س
و   ساینتیفیک  معلومات  سطوح  افزایش 
انتشار   از  پس  داوکینز  است.  بوده  سکوالریسم 

( در سال  The God Delusionکتاب توهم خدا )
، اقدام به تأسیس سازمان مرکزی  میالدی   2006

و نمود  آمریکا  متحده  ایاالت  در  بنیاد  بر  این  ی 
 : که این باور است

دین  ب  به  نیازی  دیگر  ساینس  وجود  ا 
ادعا نمی خدا  توهم  کتاب  در  داوکنیز  باشد. 
 کند که:  می 

فوق  قطعاً، الطبیعی  خالق  ماورای  العاده 
یک توهم بیش    ،وجود ندارد و اعتقاد به خداوند

وجود   با  و  کنونی  عصر  در  واقع  در  و  نیست 
نوعی خدا  به  اعتقاد  به    ، ساینس  شعور توهین 

 :نویسدشود. وی می مردم محسوب می
برد  وقتی که شخصی از یک توهم رنج می  

( دیوانگی  یا  و  جنون  را  و  Insanityآن  نامند   )
از مردم از توهم در عذابند آن    ، گروهیزمانی که
  . (Dawkins, 2006نامند )می    (Religonرا دین )

دار بود. برای اخالقی بودن، دین ،دلیلی ندارد که
تواند در اصطالحات می هم،  ریشه دین و اخالق  

 غیر دینی توضیح و تشریح شوند. 
 : نویسدداوکینز میریچارد 

ضد  آگاهی   ،خدایی  تصور  پیام  چهار    دارای 
 ، به شرح زیر است: بخش

توانند خوشحال، متعادل، اخالقی ـ ملحدان می1
 ، های فکری باشندو آدم

تئوری   ـ  2 و  طبیعی  مشابه انتخاب  های 
 ،اندقوی تر از فرضیه خداییخیلی  ،ساینتیفیک

سب  چبر    ،ها نباید به وسیله والدین آنهاـ بچه 3 
دینی و یا کودك کاتولیک و یا کودك مسلمان  

 شوند؛  زده

ملحدان باید افتخار کنند نه عذرخواهی، زیرا    -4
فکری   استقالل  و  سالمت  بر  گواه  بودن  ملحد 

 ست. ا
به    و  ی  تطور  کتاب  چندین  دارای  داروکینز 

شدت ضد دینی دارد که در این مقاله، نمی توان 
 به آنها پرداخت. 

ایکس مردان  جی. ،  (X-men)  پروژه  ویکتور 
( آمریکایی، Victor J. Stengerاستنجر   )

( ملحد  ذرات،  فیزیک  و atheistمتخصص   )
کتاب  و  نویسنده  فلسفی  حوزه  در  مختلف  های 

 گوید:ی مطلبی دارد و میضد دین
، در حالی  دهدپرواز می ساینس شما را به کره ماه  

  ) کلیسا و یا مسجد(.دین شما را به ساختمان  ،که
Science flies you to moon and religion 
flies you to building 

قرص تطور طبیعی    پا  یکی از مدافعان پروکه  وی  
(Natural evolutionاست ).    نامکتابی دارد   : به 

ساینس   چگونه  خورده؛  شکست  فرضیه  خدا: 
 دهد که خدا وجود ندارد: نشان می 

God: the failed hypothesis; How science 
shows that God does not exist 

 .  گردیدمیالدی منتشر    2007در سال  این کتاب  
 نویسد:وی می
متحول  همه جنبه   ،ساینس را  بشر  زندگی  های 

ساینتیفیک ادله  هیچ  و  وجود    ،ساخته  درباره 
 که:  شود. استنجر معتقد است خداوند یافت نمی

اگر خدایی وجود داشته باشد و نقش کلیدی در 
با شواهد تجربی و به    ،اداره هستی دارا باشد باید

آنروش وجود  تجربی  ـ  حسی  مکانیسم  و    ، ها 
 :افزایدمی وی   اثبات گردد.

توسط  معمواًل  که  خداوند  سنتی  مفهوم  تلقی 
مسلمانان و  مسیحیان  نمایش    یهودیان،  به 

می  تئوری گذاشته  همانند  باید  های  شود 
 ساینتیفیک )حسی ـ تجربی( عملیاتی باشد.  

ملحدین جدید: پایبندی    :  به نام  ،کتاب دیگر وی 
 به عقل و ساینس
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The new Atheism: taking a stand for 
science and reason   

سال  می  در  که  منتشر    2009باشد  میالدی 
خدا و ایمان   :  به نام نیز  گردید. کتاب دیگر وی  

 ساینس و مذهب است.  بین  احمقانه: ناسازگاری 
God and folly of faith; the incompatibility 
of science and religion 

کتاب   منتشر گردید.میالدی    2012که در سال   
است که در   و چند جهانیا  خد  بنام،  وی  گر  دی

 میالدی منتشر گردید.   2014سال 
God and the multiuniverse (2014): 
Humanity expanding view of the Cosmos. 

با چنین توصیف غربیها از ساینس، آیا می توان  ➢
 همچنان ساینس را معادل علم فرض نمود؟

ی قرآنیک اصل راهبردی  -فقر ذاتی انسان 
 گوید: می 

انسان در هر شرایط و در هر سطح از دانائی)علم( 
و دارائی ) ثروت( و در هر مقطع زمانی، فقیر و 

یَا   اللَّهِ   إِلَى  الْفُقَرَاء  أَنتُمُ  النَّاسُ  أَیُّهَا  محتاج است. 
سوره فاطر (، بر   15الْحَمِیدُ ) آیه  الْغَنِیُّ  هُوَ وَاللَّهُ

هم ذاتی پایه  و  فطری  احساس  یعنی،  اصل  ین 
کافی دانستن سطح دانائی و  نیاز و فقیر بودن و نا

قدر دارائی، تالش و پا نهادن در دنیای مجهوالت 
نا  دارد. هاشناخته و  پی  در  همواره  را،  ی هستی 

انسان در هر مقطعی از تاریخ حیات خود و در هر  
لحظه در تکاپو است تا بر سطح و قدر دانائی و  

ارائی خود بیافزاید. میل سیری ناپذیر انسان در د
یابی به قدرت برتر، کسب دانائی و دارائی، و دست

ای از تاریخ بشریت، اشباع نشده و  در هیچ برهه
می )ع(  علی  حضرت  شد.  فرمایند:  نخواهد 

)دو   مَنهومانِ ال یَشبَعانِ : طالِبُ عِلمٍ. و طالِبُ دُنیا
طالب علم و   کس هرگز سیر نخواهند شد، یکی

 نهج البالغه(.   449دیگری طالب دنیا( )حکمت 
یا    -ضرورت شناخت   برای زندگی و  شناخت 

حیات، همانند هوا برای زنده ماندن است. زندگی  
  مِّن   صَالِحًا  عَمِلَ  تواند طیّبه ) مَنْو یا حیات می 

  طَیِّبَۀً   حَیَاۀً   فَلَنُحْیِیَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنثَى  أَوْ  ذَکَرٍ

یَعْمَلُونَ) آیه    کَانُواْ  مَا  بِأَحْسَنِ  أَجْرَهُم  وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ
سوره مبارکه نحل( باشد و یا خبیثه)، همانند    97

کمال،   نه  و  دارد  ترقی  نه  که  شومی  درخت 
بدرد  که  است  خشکی  چوب  قطعه  همانند 
از   یکی  طیّبه،  حیات  خورد(.  می  سوزاندن 

ت شناخته  ممیزات انسان نسبت به سایر موجودا 
فرض   پیش  است.  هستی  عالم    (default)شده 

خلقت انسان، برای حیات طبیه است نه حیات  
خبیثه، مگر آنکه در دوران حیات دنیوی خود با  
فرمان   اولین  گرفتن  نادیده  و  کردن  پشت 

و مرا مُسْتَقِیمٌ،    صِرَاطٌ   ذَاٰ  هَ  ٰ  وَأَنِ اعْبُدُونِی  الهی)
راه   این  که  کنید،  )سعادت  پرستش  مستقیم 

است آیه  ابدی(  به    61،  یاسین(  مبارکه  سوره 
برای  دیگر،  سوی  از  آورند.  روی  خبیثه  حیات 

حیات به  گرفتن   رسیدن  بکار  نیازمند  طیّبه، 
مجموعه و یا ترکیبی از منابع مختلف شناخت )وَ  
مَثلُ کلمه خبیثه کشجره خبیثه اَجتُث من فوق  

وحی، عقل  سوره مبارکه ابراهیم(    26االرض) آیه  
و براهین عقلی، نقل و براهین نقلی، ریاضیات و 

 حس و تجربه ( است  
( صرفاً به مفهوم آگاهی و دانستن  Ilmنباید علم )

در مقابل جهل و ندانستن و یا در مقابل شک و  
ظن و وهم در نظر گرفته شود)دایره شمول علم  
از آگاهی و دانستن است. دانستن،   باالتر  خیلی 

گونه عمل کردن و ...(، علم دربر چه دانستن و چ
گیرنده، کلیه خطوط اتصال بین منابع شناخت با  
منابع   از  یک  هر  است.  )انسان(  شناسا  فاعل 
شناخت راهی به درون نهاد انسان ) نفس وی( 
مسدود  ها  راه  چنین  که  است  این  مهم  دارند. 
نگردند، الیروبی شوند تا انسداد بین نفس انسان  

شناخت رخ ندهد. انسان باید  با هر یک از منابع  
بداند که، کلیه منابع شناخت آنچه در اختیار وی  

فی  گیرد،   می  شناخت(  قرار  )منبع  خود  نفسه 
ها دیگر مادی  نهفته در آن  علم  اند در حالیکه، 

به صادر اصلی   بلکه مجرد است و  نیست  مادی 
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خود ) خداوند تبارك و تعالی( باز می گردد. یعنی  

مادی،   علم  است.  ابزاز  مجرد  علم،  خود  ولیکن 
کریم که کالم خدا، وحی و ام العلوم    قرآنمثالً  

می  مطالعه  آنرا  ما  و  خود  است  )  قرآننمائیم، 
ای از صفحات کاغذ که با  (، مجموعهقرآنکتاب  

جوهر و قلمی نوشته شده و یا چاپ می گردد؛ 
مادی است اما، آگاهی، دانائی و معرفتی که، که  

فوران می کند، دیگر مادی  از آن چون چشمه ای  
که   قلبی  همینطور  است.  مجرد  بلکه،  نیست 

های کند، مغز و یا قلبی که دادهکشف و شهود می
دریافتی را از جهان خارج و یا داخل را، پردازش 

)به  می  شفاهی  صورت  به  خواه  که  نقلی  کند، 

نماید، وسیله زبان( یا نوشتاری انتقال مفاهیم می 
اند، اما،  ابع علمی، مادی یعنی، تمامی ظروف من

آنها،   از  حاصل  آگاهی  یا  و  )دانائی(  علم  اصل 
مجرد است. ساینس هم اینگونه است. تمام اجزاء 
یعنی،   اند  معرفت  و  علم  از  مملو  ممکنات  عالم 
ظرف ساینس مادی اما، مظروف آن مجرد است.  
در حقیقت ساینس مرتبه ای از مراتب علم است  

دیده های عالم طبیعی  )تشکیکی( که به اجزاء و پ
انسان در کشف چنین   حیات می بخشد و هنر 

حسی و تجربی   (method)مراتب علمی از طریق  
 است. 

 
منابع شناخت منظومه فکری عقلِ دین بنیادی )خدا محوری( و عقل خود بنیادی )انسان محوری(.    -1جدول  

 نویسنده مقاله. تنظیم جدول از 

 منبع
 حس و

 تجربی
 ریاضیات

نقل و براهین 
 نقلی 

عقل و براهین  
 عقلی 

کشف و 
 شهود 

 وحیانی
 منابع 

 منظومه 

Moody, Ernest 
a (1951) + + _ 

 
+ _ _ 

عقل خود بنیادی 
 )انسان محوری( 

عالمه جوادی 
 1395آملی

+ + + + + + 
عقل دین بنیادی 

 )خدا محوری( 

 
  دکتر بهشتیاستاد شهید،      -مغالطه بزرگ  

می زمینه  این  فارسی  در  در  متاسفانه،  گویند: 
شناخت   تجربی،  شناخت  بر  معمواًل  امروزی، 

شود.  علمی و بر علم تجربی هم، علم اطالق می 
محدودیتی  علم،  واژه  معنی  در  دلیل  همین  به 

اروپائی برای دانش  های  پیش آمده است. در زبان
نوع   هر  شامل  که  آن  عام  معنی  به  آگاهی  و 

نالج  شناخت آگاهانه است کلمه ای خاص یعنی 
(Knowledge  ،و در خصوص دانش تجربی هم )

 ( ساینس  مانند  دیگری  بکار  Scienceکلمه   )
دو واژه به  رود، اما، متاسفانه در فارسی، هر  می 
ر  ترجمه شده است) البته در دنیای سکوال   علم

آن   بحث  کردند،  ای  مشاهده  هم  را  نالج  غرب 
مشترك بودن واژه علم در فارسی امروز،   گذشت(.

میان آن معنی اصلی و وسیع) علم(، و این معنی  
 مغالطهتازه و محدود) ساینس(، راه را برای یک  

و  گمراه )بهشتی  است  کرده  هموار  کننده 
افزاید، ترکیب  (. وی در ادامه می1390همکاران 

هرگونه معرفتی که    - 1  غالطه چنین است:این م
علمی  معرفت  تنها  و  ندارد  ارزش  نباشد  علمی 

توان بر اساس آن، واقعیتی را اذِعان است که می 
داد. اعتبار  و  سندیت  بدان  و  معرفت    -2  کرد 

علمی یعنی معرفت تجربی، بنابراین، هر آگاهی  
که از راه تجربه بدست نیاید، ارزش و اعتبار ندارد 

پذیرفت.نمیو   را  آن  مغالطه   توان  ای  چنین 
علم   و  ساینس  باره  در  فقط  خطرناکتر(  )بسیار 
کلیدی  کلمات  از  بسیاری  در  بلکه،  باشد  نمی 
هیومن   مثالً،  است.  گرفته  صورت  نیز،  دیگر 
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(Human( انسان  به،   )Ensan آنتروپولوژی  ،  )
(Anthropology  هیومن یا  و   )

انسان  (Humanology)شناسی  شناسی به 
(Ensanology( ویزدم Hekmat(،حکمت  به   )
(Wisdom( فلسفه  و   )Phylosophy و (،علم 

 ( ) Maraphatمعرفت  نالج  به   )Knowledge  ،)
( الحیاه  biologyبیولوژی  علم  به   )

(Elmolhayat و صد ها کلمات کلیدی دیگر که ،)
 مجال بحث آنها در این مقاله نمی گنجد. 

معرفت عقالنی  -شناسی  منظومه  ت  دستگاه 
است یعنی،    (vahycentrism)عالِم، وحی بنیادی  

ای از وحی، کشف و شهود، عقل و براهین  منظومه 
و  و حس  ریاضیات  نقلی،  براهین  و  نقل  عقلی، 
دستگاه   حالیکه،  در  است  تجربه)ساینس( 
عقل   مبناء  بر  سکوالر،  ساینتیست  عقالنیت 

(، یعنی، صرفاً حس و  egocentrismخودبنیادی )
)ساینس( عالِم،    تجربه  عقالنیت  دستگاه  است. 

بر عقالنیت اسالمی و بر اساس   و    قرآنمنطبق 
سیره اهل بیت )ع( و به طور قطع و یقین همراه  
است،   تجربه)ساینس(  و  حس  معرفت  با 

اجتماعی(، مقوله  و  )فردی  تقوا  جمله؛  از  هائی 
و   )هماهنگ  نظم  و  جامعه(  و  خود  )بر  عدالت 

یع( بوده و مبداء  منطبق با عالم تکوین و عالم تشر
و معاد، دنیا و آخرت، موضوعیت حقیقی دارند)  
عقالنیت   دستگاه  در  حالیکه،  در  مجازی(،  نه 

بنیادی ساینتیست، این خود فرد و یا انسان خود
ها، حتی است که موضوعیت دارد و همه نسبت 

اعضاء و جوارح وی )انسان( نیز منطبق بر میل و  
وند )هدونیسم(.  شهوس او بکار گرفته می و    هوا

انسان  بنیادی،  وحی  عقالنیت  دستگاه  در  علم 
بدن نه  انسانیت سازاست،  نه ساز،  است  پرور 

پرور، آرامش درون، آسایش برون را به فرد انسان
آسایش  نه  نماید  می  هدیه  جامعه  ساز، و 

سوز، تکیه بر تجربه، عقل و وحی دارند نه  آرامش
خدا و  صرفا تکیه بر تجربه. ذوب در موضوعیت  

شوند نه ذوب در دنیا و تجمالت  ها الهی میارزش
که   است  خبری  گزاره  نه  مباحث  چنین  آن. 
داشته  راه  آن  در  کذب  و  صدق  است  ممکن 

گیری بلکه، به  باشد،نه تحلیل است، و نه نتیجه 
از خداوند، فقط    قرآنتعبیر   بریده  انسان  کریم، 

را می  یَعْلَمُونَ دنیا  از آخرت غافل است،  و   بیند 
  هُمْ   الْآخِرَۀِ  عَنِ  وَهُمْ   الدُّنْیَا  الْحَیَاۀِ  مِّنَ   ظَاهِرًا

 سوره مبارکه روم(. 7غَافِلُونَ)آیه 
عاِلم، شامل محور  فکری  و منظومه  های عرضی 

 طولی )خواه سطحی، خواه عمقی، یعنی، رابطه 
با خالق هستی، رابطه  پدیده ها در عالم تکوین، 

الهی است، در   انسان با عالم تکوین( تسخیری و 
ساینتیست سکوالر،   فکری  منظومه  در  حالیکه، 
سطحی،   )خواه  است  عرضی  محور  اصلی  محور 

پدیده  بین  رابطه  عمقی،  و خواه  طبیعی  های 
رابطه   طبیعت(،  با  خود  رابطه  و  اجتماعی 

 تسخیری است. 
ساینس   یا  علم  پایه  بر  تمدن    - ماهیت 

ساختن   جهت  در  عالِم،  فکری  تمدن منظومه 
شناسی  است، تمدنی که بر پایه هستی   اسالمی
معرفت الهی انساندینیشناسی  ،  شناسی  ، 
شناسی  یقرآن )دنیا(  طبیعت    تجربی ، 

(Science علم بر  (،  ، پایه خاصیت علمشناسی 
  1393)ضّار، خنثی، نافع و انفع( )مطیع حسین،   

( استوار است.  99، ص2مجلسی، بحار االنوار، ج  و  
اساس  دین بر  و   جامعیت،  حقانیتشناسی 

 حالل و حرام شناسی بر پایه  ، ارزشجاودانگی
می  نهاده  بنا  غیره  ماهیت    شود.و  که  حالی  در 

تمدن سکوالر، مبتنی بر ساینس محض، در ذات  
ها را، یا ماهیت خویش، هیچگونه، از چنین ارزش

در بر ندارد، بلکه، همین انسان بهره بردار است 
ارزش این  همه  شارح  و  جاعل  قالب   که  در  ها 

 قوانین اجتماعی می باشد. 
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گونه   هر  علم،  پایه  بر  تمدن  ماهیت  در 

اند. فکر  ها، محاط در دایره فکر و ذکرگیری جهت
می  شکل  حکمت  یا  و  فلسفه  سایه  و  در  گیرد 

نمای آن، ذکر است. همانگونه که، فلسفه،  قطب 
معرفتی است که عقالنیت پشتوانه آن است، هر 

پش عقالنیت  که  فلسفه  عملی  نباشد،  آن  توانه 
که،  ای  فلسفه  است.  سفسطه  بلکه،  نیست 
بر   است  عقالنیتی  باشد،  نداشته  وحی  پشتوانه 
پایه ساینس و حاصل آن، می شود تمدن وحشی 
غرب. در حالیکه علم به حکمت ختم می شود و  
حکمت نیز معرفتی است که عقالنیت و وحی آنرا  
و   وحی  که  عملی  هر  کنند.  می  پشتیبانی 

النیت پشتوانه آن نباشد، حکمت نیست بلکه،  عق
 جهالت است. 

به اعتقاد نویسنده مقاله، برای شکل گیری تمدن  
نیاز به کلید واژگان    –اسالمی   ی از قرآنایرانی، 

جای   به  انسان  ساینس،  جای  به  علم  جمله 
باشد،   می   ... و  فلسفه  به جای  هیومن، حکمت 

لم  مدارس و یا دانشگاهائی که در آن منظومه ع
به جای ساینس محض تدریس شود ) ساینس  
تربیت   جای  به  است(  مستتر  علم  نهاد  در 
ساینتیست، حکیم پرورش خواهند داد، و زمینه  
اسالمی شکل خواهد  انقالب  تراز  دانشگاه  خلق 
گرفت. چیزی که در راهبرد انقالب اسالمی تبین  
گردید. فکر و ذکر دو یار صمیمی در تربیت نفس  

آیند. در ساینس فکر هست اما یآدمی به شمار م
معلوم نیست که ذکر هم باشد. فکر شمشیر دو  

می لبه هم  که  است  و  ای  دهد  را جال  تواند دل 
عقل را منور گرداند و یا ممکن است دل را تیره 
منبع   ذکر،  اگر  اما  کند.  زایل  را  عقل  و  ساخته 

کننده فکر باشد. اگر عالم و جهت علم به  تغذیه
عام )شام  از جمله  مفهوم  منابع معرفتی  ل همه 

ساینس( آن، خدایی باشد همان تعبیر پر فروغ  
سوره مبارکه آل عمران    191کریم در آیه    قرآن

 فرماید: که می 

جُنُوبِهِمْ،    وَعَلَىَ  وَقُعُودًا  قِیَامًا  اللّهَ  یَذْکُرُونَ  الَّذِینَ
موتور ذکر، صاحب فکر را به راه انداخته و آنگاه  

وَاأَلرْضِ،    السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِی  تَفَکَّرُونَفرماید: وَیَمی 
عالم هستی،   بودن  نتیجه آن می شود، هدفدار 

می  و  شده  نصیبش  حقیقی  معرفت  گوید:  آنگاه 
النَّارِ    عَذَابَ  فَقِنَا   بَاطِلًا، سُبْحَانَکَ  هَذا  خَلَقْتَ  مَا  رَبَّنَا

)پروردگارا، ما را بیهوده خلق نکردی، منزهی تو،  
 ذاب آتش ما را رهائی بخش(.پس از ع

یذکرون  اهلل،  یذکرون  جای  به  اگر  اما 
الطاغوت،یذکرون النفس و... جایگزین شود، اگر  
سکوالر   ساینتیست  شدن،  الهی  عالم  جای  به 
گردد، ذکر طاغوت و یا نفس به مفهوم عام )هر  
موتور   سبحان(،  خداوند  غیر  ذکری  و  فکر  نوع 

ر نفسانی  هواهای  و  دنیوی  فکر  راه  حرکت  به  ا 
و می  حرص  طلبی،  لذت  دنیا،  )محبت  اندازد 

طمع، خودمحوری، فراموشی خدا و ...( آنگاه، به  
هستی  در  شدن  التحصیل  فارغ  شناسی  جای 

شود.  التحصیل می شناس مادی، فارغالهی، هستی 
گوید:  امام صادق )ع( درباب دنیا و دنیاپرستی می 

الدنیا  )مثل  است  دریا  آب  مثل  دنیا  مردم،    ای 
البحر(، هر چقدر تشنه از آن بیاشامد  کمثل ماء 

می زیادتر  را  او  تشنگی  منه(،  شربُ  کند )کلما 
)العطشانُ ازداداً عطشا( تا اینکه او را هالك کند 

 )حتی یَقتَلَهُ(. 
ای بین چه رابطه  - رابطه ساینس با عالم غیب  

نمونه  آزمون،  قابل  تجربی،  گیری، ساینس 
عکمی  ( غیب  عالم  با  غیر  سازی  و  ناپیدا  الم 

محسوس ( وجود دارد؟ ارباب لغت بر این باورند  
که، الغیبُ کل ماغاب عنک ) هر آنچه از تو غایب  

در   است(.  مخفی  مقابل    قرآنو  در  غیب  کریم 
 ٰ  عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَۀِ  شهادت ) حاضر ( آمده )

با حواس   73، آیه   انعام(، غیب و  سوره مبارکه 
نیست و باید آنرا با ابزار و ادوات   عادی قابل فهم

کنند(.   غیب  فهم  متّقین،  نمود)  مطالعه  دیگر 
کریم در ابتداء   قرآنمتقین چه کسانی هستند؟  
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سوره مبارکه بقره، صفات متقین را احصاء نموده 

 صفت خالصه نمود:  5و آن را در 
بِالْغَیبِ)ایمان به غیب      -1    - 2(،  الَّذِینَ یؤْمِنُونَ 

آنچه را   -3(،  وَیقِیمُونَ الصَّالۀَبر پا دارند )نماز را  
کنند   بخشش  خدا  راه  در  دادیم  آنها  به  ما  که 

به آنچه که بر شما و    -4(،  وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ ینْفِقُونَ)
وَالَّذِینَ پیامبران پیشین نازل شده ایمان بیاورند)

   - 5( و  کَیؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیکَ وَمَا اُنْزِلَ مِن قَبْلِ
( باشند  داشته  یقین  آخرت  هُمْ  وبه  وَبِاآلخِرَۀِ 

(. همانگونه که مالحظه می گردد، اولین یوقِنُونَ
 شرط تقوا )متقین( ایمان به غیب می باشد. 

های   بند  این  از  یک  می   پنچگانهکدام  را  فوق 
شناسی  شناخت  با  یا    (methodology)توان  و 

زمون و  تجربی مشاهده، تکرار، آ  (method)روش  
 نتیجه گیری نمود؟ 

شد، رابطه   اشارهاز سوی دیگر همانگونه که قبالً 
محورهای  پایه  بر  ساینس،  در  معلول  و  علت 

کنش آنها(    همها و درعرضی )رابطه بین پدیده 
های  محور  با  بالذات(   ( ارتباطی  هیچ  و  است 
دلیل،   همین  به  ندارد.؟  متقین(  )خواص  طولی 

یق ساینس در جهان رغم کارکرد وسیع و عمعلی
شناسی و  شهادت ) جهان خلق (، اما در هستی 

 جهان غیب عاجز است. 

لذا منطقی است بپذیریم که، هر سالحی و یا هر  
کار راهی  علمی،  هر  دارد،  را  خود  خاص  کرد 

طلبد، کشتی برای دریا،  وسیله نقلیه خود را می 
هواپیما برای پرواز، قطار بر روی ریل و ماشین  

برای شکافتن دنیای طبیعی، در جاده. س اینس 
پیدا نمودن قدرت نهادینه در ذات و وجود اشیاء 

نیاز  های و به خدمت گرفتن آنها در جهت رفع 
مادی )حیات( انسان و غیره، وحی در جای خود،  
عقل در جای خود، نقل در جای خود، ریاضیات  
در جای خود. طبیعی است که هریک از چنین  

ود، بسیار مهم، ضروری منابع معرفتی در جای خ
وجه  شناخت  برای  راهی  باید  اند.  حیاتی  و 

معنوی، روحانی و غیبی حیات وجود داشته باشد  
چه  آنجا،  برای  بود.  نخواهد  ساینس  راه،  آن  و 
سالحی و یا علمی مورد نیاز است؟ به در خانه 
کدام عالِم وعلم باید رفت؟ زیرا، ساینس فی الذاته 

ارزش به  ونسبت  ساکت  ابزار    ها،  است،  صامت 
انسان است   شناس است نه راهبرد شناس. این 

می  جهت  ساینس  به  دادن  که  جهت  بخشد. 
ساینس توسط انسان بستگی به جهان بینی و یا  
معنوی(،   و  مادی  یا  و  مادی   ( شناسی  هستی 

( و    قرآنتهذیب نفس و اتصال به عالم وحی )  
شارحان حقیقی ) اهل البیت علیهم السالم ( آن  

بوسیله  دار انسان  دادن  جهت  مقابل،  در  د. 
می   بتان  بوسیله  کفار  هدایت  همانند  ساینس، 

 باشد که هیچ افعالی از آنها سر نمی زند. 
 و  علم  واژه  -ساینس    با  علم  نسبت  و  جایگاه
  بسامدترین   پر  و   ترینمأنوس  از  یکی  آن  مشتقات

 و  روایات  و  احادیث  و   کریم  قرآن  در  هاواژه
  با حقیقت   عبارتی  به  و  باشدمی   مأثوره  های ادعیه
 علم  وجود  است) اتحاد جوهری(.  خورده  گره  دین

جهت    اتکا،  نقطه  ،(Science)  ساینس   کنار  در
و )    ارزشی  حدود  کنندهتعیین   دهنده  ساینس 

تجربه( و  حس  از  حاصل  محسوب   معرفت 
بعبارتی،می  یا   علوم  حقیقت  به  شود.  و  تجربی 

  ساینس،   به  علم  نسبت.  بخشدمی  روح  ساینس،
  گزاره   هیچگاه  و   است  مطلق  خاص  به  عام  نسبت
 عام  گزاره  مقام  در  و  جایگاه  در  تواندنمی  خاص،
نماید. از سوی دیگر،   ایفا  را   آن  نقش  و  شده  ظاهر

باید متذکر شدکه، ساینس، علم جزئی و روش 
 قرار  معادل   بنابراین.  مطالعه آن، استقرائی است 

 . باشدنمی جایز منطق، در خاص و عام دادن
عالم،  ➢ مجهوالت  همه  آیا  که،  است  این  سئوال 

علوم تجربی  -حسی دانشمندان  اینکه،  یا  و  اند؟ 
عالم  اجزاء  همه  که،  دارند  آنرا  ظرفیت  تجربی، 

 تجربی را آزمایش کنند؟ و اینکه -حسی
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آیا، ساینس، ظرفیت ذاتی آنرا دارد که به همه   ➢

 خ دهد؟مجهوالت عالم و مطلوبات آدم، پاس

ای از فلسفه دانیم منطق شاخههمانگونه که می 
از  را  ذهن  که  است  قواعدی  بر  و مشتمل  بوده 

دارد. به عبارتی، معیار  وقوع خطا در تفکر باز می 
باشد. یکی  درست اندیشیدن و یا تفکر صحیح می 

از موضوعات و مباحث مهم در تصورات منطق،  
نسبت نسبت  یا  و  چهارگانه  اربعه های  های 

باشد. یعنی، نسبت دو مفهوم کلی، با یکدیگر  می 
 عبارتند از: 

تباین،    -2نسبت تساوی،    -1 نسبت    -3نسبت 
و   مطلق  خاص  و  خاص   -4عام  و  عام  نسبت 

وجه. حال باید دید که علم و ساینس از نظر  من 
نسبت  از  یک  کدام  در  منطقی  های تصورات 

 گیرند.  چهارگانه قرار می
علم   نسبت  که،  است  ساینس)قطعاً(  بدیهی  با 

باشد. یعنی علم و  های تساوی و تباین نمی نسبت 
روش اجزاء،  تمامی  در  نه  و ساینس  ها 

مشتركاستدالل  مصادیق  دارای  خود،  اند های 
در   آنها  مصادیق  و  اجزاء  نه  و  تساوی(  )نسبت 
تضاد و خارج از حیطه یکدیگر عمل کنند)نسبت  

بایست تباین(. بنابراین، نسبت آنها با یکدیگر می 
یا عموم و خصوص مطلق باشد و یا نسبت عموم 

توان از وجه. در هر دو صورت، نمیو خصوص من 
نظر تصورات منطقی، آنها را، یکی فرض نمود و  
معادل هم دانست. بنا بر این ترجمه ساینس به  
علم غلط می باشد و عواقب ناگواری را در حوزه 
بر جای  اعتقادی  های مختلف خاصه، در حوزه 

 ی گذارد. م

 ( Scienceساینس)
های فکری، عملی و مطالعه به مجموعه فعالیت

از جهان فیزیکی و یا طبیعی، از  سیستماتیک
طریق مشاهده و تجربه را، اصطالحاً ساینس  

ای از  نامند. ساینس شاخه)شناخت تجربی( 
( است که، جهان مادی و یا Knowledge) نالج

فیزیکی را از طریق مشاهدات و آزمایشات مورد 
دهد.  برای روشن تر شدن بررسی قرار می 

مندانی که گاه و  موضوع و برای آندسته از اندیش
بیگاه و در مباحث خود و برای تلطیف نمودن 
موضوع بحث، نالج را همان علم می دانند  و  

ساینس را بخش تجربی آن می پندارند. مولف  
مقاله با استناد از منابع غربی، می گوید: اینگونه  

نیست. بی جهت و نداسته کار کرد، خشن و 
زمخت ساینس غرب ) مادیگرا ( را تلطیف 

ننمایند. به همین دلیل، عین متن انگلیسی  
نسبت و رابطه ساینس با نالج را از فرهنگ لغات 

 معتبر آنها ) در اینجا( درج می نمایم.
Science (from the Latin word scientia, 
meaning "knowledge")( Harper, Douglas. 
"science". Online Etymology Dictionary. 
Retrieved September 20, 2014. ) is a 
systematic enterprise that builds and 
organizes knowledge in the form of 
testable explanations and predictions 
about the universe (science". Merriam-
Webster Online Dictionary. Merriam-
Webster, Inc. Retrieved October 16, 
2011)             

 
نالج(  یعنی  ساینشیا،  التین  لغت  )از  ساینس 
)منبع(، امر مهم سیستماتیکی است که، نالج را 

قابل آزمون و قابل   به صورت شرح و یا توضیح
پیش بینی در باره جهان ساحته و سازمان دهی  

 می کند )منبع(. 
از کسانیکه نالج را همان علم می دانند پرسیده  
می شودکه، آیا وحی، نقل، ایمان، تقوا، کفر، و...  
آزمون   قابل  شود،  می  یاد  آنها  از  علم  در  که 

 )تجربی( است؟ 
   علمی از  فرهنگستان زبان و ادب فارسمتاسفانه،  

استفاده     Science  انگلیسیبه عنوان معادل واژه  
لوم  را به ع  food    scienceاست. برای نمونه  کرده
به     crop science،  تغذیه زراعیرا  و  علوم 

information science  به اطالعات را   علم 

اند  سازی  معادل مصوّب واژه)نموده  های 
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فارس ادب  و  زبان  وبگاه   ی، فرهنگستان 

رسد  1390آذر   29فرهنگستان.   می  نظر  به   .)
برای حفظ حرمت و جایگاه حقیقی علم و پرهیز  

دوگانگی    و  از  علم  رابطه  و  نسبت  توضیح  با  و 
صورت   به  فوق  کلمات  که  است  بهتر  ساینس، 
ساینس   زراعی،  علوم  ساینس  تغذیه،  ساینس 

 اطالعات و غیره ترجمه شوند )مولف مقاله(. 

 
متدولوژی  -سیاهه و یا چک لیست ساینس 

  -( ذاتی معرفت حسی Checklistو سیاهه )
 :(  به شرح ذیل خالصه گرددScienceتجربی )

Fucuses on the natural world 
 تمرکز بر جهان طبیعی،  

Aim to explain the natural world 
 اهداف آن تشریح جهان طبیعی است، 

Uses testable ideas 
 پذیر، های آزموناستفاده از ایده 

Relies on evidence 
 اعتماد به شواهد، 

Involves the scientific community 
 ی تجربی،هاکردن انجمندرگیر 

Leads to ongoing research 
 هدایت تحقیقات الزم،

Benefits from scientific behavior 
 های تجربی منفعت از رفتار 

آیا تعریف علم اینگونه است؟ کدام علم ) با کلیه   ➢
منابع شناختی( صرفاً در چارچوب دنیای طبیعی 

 )مادی( خالصه می گردد؟ 
که   است  شود، بدیهی  می  تالش  و  سعی  با 

( نمیScientistساینتیست  اما  شد،  هر (  شود 
( عالِم  را،  مبانی  Alemساینتیستی  با  دانست.   )

توان توان فیلسوف شد اما، نمیمحض تجربی می
( گردید و خشیت الهی را در دل Hakimحکیم )
  پروراند.

تا   عالِم شد  تربیت  و  تعلیم  تزکیه نفس،  با  باید 
را در دل  خردمند گردید.   عالِم خشیت خداوند 

العلما(   عبادی  من  اهلل  یخشی  انّما   ( دارد 

ساینتیست هم، اگر بخواهد می تواند با تهذیب  
 نفس و عقیده به خداوند، عالِم شود.

شوند؟ های تجربی) قانون( قانون نمیتئوری
صرف نظر از بدیهیات )مباحث منطق در باب   -

نتواند   ساینس  چنانچه  اواًل،  یک  علم(،  کل  به 
 Wholeموضوع و یا تمامی اجزاء یک سیستم )

system or subject  اجزای همه  و  یابد  دست   )
داخلی آن را مشاهده  و آزمون کند و به تک تک 

)دو  رابطه متقابل  جانبه،  های  چند  جانبه، 
درباره تواند  ترکیبی، مرکب و ...( دست یابد، نمی

به    کل را،  ای  نتیجه  هر  و  کند  نظر  کل اظهار 
سیستم  در  که  است  بدیهی  دهد.  های تعمیم 

های   سیستم  یا  بیولوژی  )سیستم  پیچیده 
دست  امکان  ساینس  را کهکشانی(،  کل  به  یابی 

ندارد. اظهار نظر ساینس منوط به آن بخشی از 
کل است که به آن دست یافته باشد، تشریح کند 

 و به قضاوت بنشیند.  
 سیستم  ثانیاً، هیچگاه در یک سیستم باز ) مثالً

رفتاراجزاء یک سیستم،   بیولوژی(، جمع جبری 
معادل رفتارکل نمی باشد، مفهوم این دو جمله 
آن است که، نه تنها ساینس به کل اجزا و اثرات  
متقابل چند جانبه یک سیستم دسترسی ندارد، 
چنین   به  بتواند،  هم  اگر  محال  فرض  به  بلکه، 
مرحله ای دست یابد، یعنی، تک تک اجزاء یک  

و  س بررسی  مشاهده،  یک  به  یک  را  باز  یستم 
آزمون کند، باز هم نمی تواند نسبت به رفتارکل  
سیستم اظهار نظر قطعی کند زیرا، همانگونه که  
اشاره شد در یک سیسم باز، هیچگاه جمع جبری 
رفتار مجموعه اجزاء معادل و یا مساوی با رفتار  
کل نمی باشد. در نتیجه هیچگاه، ساینس نمی  

)ظرفیت ذاتی آن را ندارد( نسبت به عالم  تواند  
هستی اظهار نظر کند، آنرا نفی و یا اثبات نماید. 
تحقیقاً چنین نقاط ضعف ساینس نسبت به کل،  
زمانیکه وارد عالم مجرد می گردد دو چندان می  
به   است(.  بینا  نا  غیب  عالم  در  )ساینس  شود 
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همین دلیل، حق هیچگونه اظهار نظر )نفعاً و یا  

تاً( در باره کل عالم هستی، عالم غیب و جهان  اثبا
 مجردات را ندارد.

رنگ    بایدمتذکر شد که، به هیچ وجه، قصد ما کم 
در کشف   ساینس  اهمیت  و  جایگاه  دادن  جلوه 

باشد، وظیفه ما صرفاً،  روابط جهان طبیعی نمی 
روشن ساختن مفاهیم اصطالحات و تعیین حدود 

روشن شدن آوار    و ثغور آنها )واژه ها( است، یعنی
و   ترجمه  طریق  از  که  است  مصیبتی  و 

سازی نابجا،گریبان دانشگا ها و حوژه های  معادل
ما را گرفته است. زیرا هر منبع شناخت )وحی،  
و   حس  ریاضیات،  نقل،  عقل،  شهود،  و  کشف 
راه   هر  و  دارند  انسان  نفس  به  راهی  تجربه( 

را می ملزومات خاص خود  نباید  شناخت  طلبد. 
چیک از آنها بسته بماند. شناخت تجربی  مسر هی

تجربه   و  آزمون  مشاهده،  سکوی  بر  )ساینس( 
مگر،  می  بنشیند.  علم  تواند جای  نمی  و  نشیند 

همه حقیقت عالم، فیزیکی است تا با ساینس حل  
و فصل گردد و یا مجموع رفتار جمع جبری اجزاء  
برابر با رفتار کل در یک سیستم باز می باشند؟  

تج )آزمایشات  (،   science experimentربی 
نماید) قوانین خاص خود دارد و از آن، تبعیت می 

البته هر یک از منابع شناخت قوانین خاص خود 
از آن تبعیت می کنند. این موضوع،   را دارند و 

 مخصوص علوم تجربی نمی باشد(:
مشکل و یا  –( Problemمسئله ) -1

 پیش رو، 

ایده اولیه  –( Hypothesisفرضیه ) -2
 انجام کاری بدون ارائه مستندات و آزمون، 

شرح یک فرضیه   –( Theoryتئوری ) -3
 ای از مستندات آزمون شده، و یا ایده با پشتوانه

آورد برای بر  –(  Replicationتکرار ) -4
 خطای آزمایش )کم کردن خطای آزمایش(،

انتخاب تصادفی متغیُر ها   -5
(Randomization)– از  برای حصول اطمینان

 های آماری وآوردبر

( یا Local controlکنترل داخلی ) -6
برای جلوگیری از تفسیر  –(Checkشاهد )

های مورد نظر نادرست آزمایش و مقایسه تیمار
 محلی.  با شاهد

 
قطعیت   عدم  و  اهمیت   -ساینس  حائز  نکته 

دیگر اینکه، همواره در آزمایشات تجربی، صحبت  
یا عدم قطعیت    ( وProbablityاز درصد احتمال )

اطمینان  می  عدم  از  درصدی  یعنی  شود، 
(uncertainty معلول و  علت  اصل  اساس  بر   .)
(Cause and effect هیچ پدیده ،) ای بدون علت

 نیست.  
آیا در عالم حقیقی و یا عالم تکوینی)مادی و یا  
فیزیکی( چیزی بنام عدم قطعیت، احتمال و یا  

های  تصادف وجود دارد؟ عدم قطعیت از ضعف  
متدولوژی و متد، معرفت تجربی است. در جهان 
آیا  نیست.  علت  بدون  معلولی  هیچ  طبیعی، 
چند  روابط  و  )اجزا  علّی  دالیل  همه  ندانستن 

تواند جانبه بین آنها در یک سیستم پیچیده( می 
ای باشد تا اصل تصادف و یا اتفاق را، رویه  بهانه 

تامه، از درك علت   کار قرار داد؟ و هر کجا که 
قلمداد  تصادفی  را،  پدیده  وقوع  بودیم،  عاجز 

 نمود؟ 
عمیق قدری  سیستم اگر  به  یک  تر  از  پویا  های 

ها(، تا موجودات پر سلولی سلول )میکروارگانیسم 
در  )یوکاریوت و  شود  پرداخته  انسان  مثالً  ها( 

منظومه  آسمان،  و  زمین  آن،  و امتداد  ها 
  ها و هماهنگی، ارتباط و تأثیر حرکت و کهکشان

کهکشان حیاتی،  چرخش  رفتار  حیات،  بر  ها 
مهاجرت و غرایز،  پرندگان  حیوانات،  فحلیت  ها، 

با   یکپارچه  هستی  عالم  سرانجام  و  گیاهان 
های فرعی و هر کدام میلیاردها میلیارد سیستم 
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شبکه و  اجزاء  میلیارد  میلیاردها  و  با  موثر  های 

انگیزه  با  کدام  هر  و  بیرونی  و  داخلی  و    متأثر 
به    اهداف حرکت  برای  الزم،  ملزومات  و  خاص 

می آیا  بگیرم،  نظر  در  را  مقصدی  توانیم  سوی 
عوارض   نهایت  بی  با  عالم  این  که، همه  بگوئیم 
آن، اتفاقی، تصادفی و بر اساس اصل عدم قطعیت  
بر روی  اگر چنین تصور شود سنگ  باشد؟  می 

 سنگ بند نخواهد شد. 
( ∞نهایت احتمال )بنا بر اصل عدم قطعیت، بی 

از سیستمبرای شکل های موجود گیری،هر یک 
باب   من  داشت،  خواهد  وجود  کائنات  عالم  در 
نمونه می خواهیم بدانیم که، چقدر و یا چند در  
صد احتمال دارد که، بنا به اعتقاد سانتیست های 
تطور گرا و بر اساس اصل عدم قطعیت و تصادف  

  (primate)و احتمال، انسان از پستاندار نخستین 
یافته    و تطور  بزرگ  های  میمون  خانواده  از  یا 

 باشد: 

( از  میمون های  بزرگ) درصد احتمال شکل گیری  انسان

=  
تعداد  نتایج  مساعد

تعداد  کل نتایج 
=  

عدد

نهایت بی 
=  صفر 

 
نهایت نتایج مساعد) حاالت ممکن(، و یا اینکه بی 

بی  بر  مبهم  تقسیم  نیز  آن  نتایج، حاصل  نهایت 
 است. یعنی، 

 𝑝 =
(𝜔) بی  نهایت

(𝜔) بی  نهایت 
=      مبهم 

 
قانون)   و  قاعده  کدام  اساس  بر  اینصورت  در 
تصادفی و با عدم قطعیت(، عالمی با چنین نظم،  
چنین   با  انسانی  و  هماهنگ  و  موزون  انسجام، 
ظرفیت فطری، ارادی، و علمی بصورت تصادفی  

 از خاندان میمون های بزرگ تطور یافته است؟ 

و حریم مشخصی برای بنا براین باید مرز معین  
هیچ   به  علم  در  زیرا  شد.  قائل  علم  و  ساینس 

 عنوان عدم قطعیت و یا احتمال وجود ندارد.
علم کلید واژه ای اَبَر معنی است،    –  ماهیت علم

واژه ای که، مِثل و مانند و قرینه ای ندارد و قابل 
ترجمه به هیچیک از زبان های دیگر نمی باشد.  

مجرد و فاقد حد است در   از آنجائیکه، علم، امری 
نتیجه، نه قابل تعریف است و نه قابل ترجمه. از  
سوی دیگر، علم همانند وجود و یا حیات، چون  
نتیجه   در  است  طبیعی  حد  فاقد  و  مجرد  امر 
آنچه که   بلکه  نبوده  مطالعه آن مستقیماً میسر 
مطالعه می شود تجلی علم بر موضوعات متکثر  

ریعی ) فقط برای عالم طبیعی و یا موضوعات تش
قابل   که،  چیزی  است  بدیهی  است.  انسان( 
تعریف،و حد نباشد را، نمی توان به کلمات دیگر 

ادبیات   در  نمود.  )    قرآنترجمه  عالِم  کریم، 
صاحب علم( کسی است که به وحدانیت خداوند  

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ  تبارك و تعالی ایمان داشته باشد )
إِلَ ، عالمان در الْعِلْمِ  وَأُولُو  الْمَلَائِکَۀُوَ  هُوَ   إِلَّا  هَٰ  لَا 

به   فرشتگان  و  تعالی  و  تبارك  خداوند  کنار 
سوره آل    18وحدانیت خداوند گواهی دهند، آیه  

 عمران( هر هر ساینتیستی را عالِم نمی گویند. 
باید مراقب بود تاعلم، به زبان های دیگر، دانسته 

درخت  و یا ندانسته به ساینس ) شاخه تجربی از  
علم( مصادره نگردد. هر واژه ای که به جای علم  
بکار گرفته شود، بخشی از حقیقت علم را در بر  

اللّهمی گیرد. علم نور است ) یَقْذِفُهُ  نُورٌ  ُْ أَلْعِلْمُ 
علم، نورى است که خداوند  ،  .فِى قَلْبِ مَنْ یَشآءُ

افکند مى  بخواهد  که  کس  هر  قلب  )  به 
و منظومه آن) علم(،   (224، ص  1بحاراالنوار، ج  

و   عقل  وحی،  همچون،  اقماری  مراتب  سلسله 
و  ریاضیات  نقلی،  براهین  و  نقل  عقلی،  براهین 
منابع   کلیه   ( تجربه  و  حس  از  حاصل  معرفت 
معرفت( دارد. وحی در عالی ترین مرتبه منظومه  
معرفت   و  داشته،  قرار  قمر(  نزدیکترین  علم) 
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مرتبه نازلترین  در  تجربه  و  حس  از  )  حاصل 

دورترین قمر( منظومه علم قرار دارند. به همین  
دلیل، هر معرفتی از هر منابع غیر از وحی، باید  

  ( وحی  )روش    قرآنبر  گردد  عرضه  کریم( 
تائید   صورت  در  و  شود  آزمون  استنطاق(، 

کریم( مجوز صعود به عالم باال را   قرآنآن)توسط  
مَلُ الصَّالِحُ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَکسب کند )...

پاك ...ٰ  یَرْفَعُهُ   روح  و  توحید  )ی  نیکو  کلمه 
نیک   عمل  و  رود  باال  خدا  سوی  به  آسمانی( 

 سوره فاطر(.  10، آیه خالص آن را باال برد
با چنین قداست، جایگاه و ماهیت علم، آیا واژه 
سراغ   ساینس(  )مثالً  آن  معادل  و  وزن  هم  ای 

جایگاه  دارید؟ از سوی دیگر برای درك حقیقت  
توسط   آن  ومعرفی  علم  ماهیت  کریم   قرآنو 

)وحی(، به گوشه هائی از مفاهیم مستتر در کلید  
 واژه علم، اشاره می گردد.

 ظرفیت معنوی کلید واژه علم 
علم، دیدن در مقابل ندیدن و نور در مقابل    –  1

یا ،  هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُظلمت است ) ...   
ب  و  و  ظلمات )شرك  )معرفت  نور  با  پرستی(  ت 

سوره مبارکه    16آیه    خدا پرستی( مساوی است؟
 رعد(،

الْحِکْمَۀَ  علم، خیر کثیر است )...  –  2 یُؤْتَ  وَمَنْ 
و هر که را به حکمت ...  ٰ  فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا  

و دانش رسانند در باره او مرحمت و عنایت بسیار  
 سوره بقره(،  269، آیه اندکرده

3  –    ...( است  الهی  خشیت  منشاء  إِنَّمَا  علم، 
و از میان اصناف  ، ...  یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

خدا   ،بندگان و  مطیع  دانا  و  عالم  مردمان  تنها 
 سوره فاطر(،   28، آیه ترسند

است)  –  4 ایمان  چشمه  سر  الَّذِینَ  علم،  وَیَرَى 
أُنْزِلَ   الَّذِی  الْعِلْمَ  الْحَقَّ  أُوتُوا  هُوَ  رَبِّکَ  مِنْ  إِلَیْکَ 

إِلَى که  ،  الْحَمِیدِ  الْعَزِیزِ  صِرَاطِ  ٰ  وَیَهْدِی  آنان  و 
و  مؤمنان  )یعنی  معرفت گردیدند  و  اهل دانش 

ی که بر تو  قرآننیکان اهل کتاب( یقین دارند که  

نازل شده است از جانب پروردگار تو به حق نازل  
خد راه  به  خلق  رهنمای  و  است  ای گردیده 

سوره مبارکه    6آیه    همتای ستوده صفات استبی 
 سبا(، 

است)    –  5 قدرت  تولید  منشاء  الَّذِى علم،  قَالَ 
بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ   أَنَا آتِیکَ  عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَابِ 

کسى که دانشى از کتاب   (امّا) ...( ، إِلَیْکَ طَرْفُکَ
]آسمانى[ داشت گفت: من پیش از آن که چشم 

آورد تو خواهم  نزد  را  آن  زنى،  هم  آیه  بر   ،40 
 سوره نمل(، 

الْکِتَابَ علم، عامل تزکیه است)...   –  6 وَیُعَلِّمُهُمُ 
وَیُزَکِّیهِمْ   و  ...،ٰ  وَالْحِکْمَۀَ  کتاب  علم  را  آنان  و 

ر زشتی( پاك  حکمت بیاموزد و روانشان را )از ه
 سوره مبارکه بقره(.  129آیه  و منزه سازد،

وَکَیْفَ تَصْبِرُ  علم، عامل صبر و شکیبائی است)  –7
و چگونه صبر توانی  ،  اخُبْرً  بِهِ  تُحِطْ  لَمْ   مَا   ٰ  عَلَى

کامل   آگهی  آن  علم  از  که  چیزی  بر  کرد 
سوره مبارکه کهف(، و ده ها    68آیه    ای؟نیافته 

 موارد متعدد دیگر.
در   آیا است؟  نهفته  ساینس  در  ظرفیتی  چنین 

نتیجه آیا می شود ساینس را معادل علم ترجمه 
 نمود؟ 

باید بدانیم که، عالَم )    -ترجمان عالَم به ِعلم  
  ( با ساینس  نمی شود  را  و شهود(  جهان غیب 
معرفت حاصل از حس و تجربه ( ترجمه و تفسیر 

تبی و  ترجمه  عِلم  با  را،  عالَم  باید  بلکه،  ن نمود 
عِلم،  وسیله  به  عالٌم  ترجمان  و  تبین  در  نمود. 

 توجه به چند اصل راهبردی، ضروری است:
، هر آنچه که، روزی از عالُم باال  اصل اول   –الف  

نزول تجافی( مثل   نه  تجلّی  نزول  یافتند)  تنزّل 
هستی   عالم  اجزاء  به  که،  روح  حیات،  علم، 
موضوعیت و موجودیت بخشیدند، روزی، به عالم  

  ...، ٰ  کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ    بر می گردند)...  باال 
سوره انبیاء(. زبان عالَم باال، ملکوتی و    104آیه  

و   مادی  )دنیا(  پائین  عالٌم  زبان  و  است  مجرد 
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طبیعی است. بنابر این، اگر روزی برای نزول از 
عالم باال، یعنی، از زبان ملکوتی و مجرد به زبان 

بیعی ترجمه شدند حال باید، برای مادی و یا ط
صعود، از زبان پائین )مادی و یا طبیعی(، دو باره  
به زبان عالم باال )ملکوتی و مجرد( بر گردانده و  
یا ترجمه شوند تا امکان صعود فراهم گردد. به 
یا   و  تبدیل  چنین  مادامیکه،  تا  دلیل،  همین 
ترجمه ای صورت نگیرد، امکان صعود هیچ عملی  

انسا از  از  بود.  نخواهد  ممکن  باال،  به  ن 
آنجائیکه،جنس عالم ملکوت مجرد پاك و طیب  
اعمال  و  پاك  کلمات  فقط  این،  بر  بنا  است، 
شایسته و طیب انسان صالحیت ترجمه و صعود  

یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ به عالم باال را دارند)...
 مبارکه فاطر(.  سوره   10...، آیه  ٰ  الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ 

، جنس و نوع اتصال بین فاعل  اصل دوم  –ب  
شناسا )انسان( با هر یک از منابع شناخت ) وحی، 
عقل، نقل، ریاضیات ، حسی و تجربی(، متفاوت 
رغم   علی  عِلم،  و  عالٌم  فلسفی،  تعبیر  به  است. 
خود،  ذات  در  کدام  هر  متکثّر،  و  متنوع  ظاهر 

اما، به حسب ظاهر،  واحداند) یک ابر سیستم اند(  
منابع   و  متکثر  و  متنوع  ظاهر(  به   ( عالٌم  اجزاء 
علمی ) به ظاهر( هم، متنوع و کثیر به نظر می  
رسند. همانگونه که در جهان طبیعی و یا عالم 
کوچکترین  فیزیولوژیکِ  زندگی  از  محسوس، 

)باکتری  )وال، سلول  جانداران  بزرگترین  تا  ها(، 
ن )دارای عقل، اراده و  فیل و زرافه و غیره( و انسا

انتقالی زمین،   و  ظرفیت علمی(، حرکت وضعی 
گردش منظومه شمسی و کهکشان راه شیری و  

کهکشان  که،  سایر  شده  تنظیم  ای  گونه  به  ها، 
بر  ابر سامانه  به صورت یک  و  موزون  یکپارچه، 

روزی) شبانه  ریتم  مثالً  دوّار   circadianمدار 

rthymن( می شوند  ( تعریف و تنظیم ) نظام تکوی
)کثرت در عین وحدت( و هر سامانه ای، از زیر 

پذیرد و زمینه، تشکیل  های خود تاثیر می سامانه 
تری را ) تا انتهای جهان  سامانه بزرگتر و وسیع 

کند، تا همگی در خدمت انسان هستی( مهیا می 
ترتیب،   همین  به  انسان(،  زیست  )بوم  باشند 

علم شناخت  یا  و  معرفتی  منابع  نیز،  تمامی  ی 
سامانه  )مستقل  همچون  وابسته  مستقل  های 

نسبی در منبع، وابسته و زمینه ساز منابع دیگر(،  
یک ابر سامانه معرفتی واحدی را شکل می دهند  
یا   با محوریت و  )وحدت علم و کثرت منابع( و 

کریم )وحی( یک مجموعه واحد،    قرآنمرکزیت  
آهنگ   یا  و  ریتم  نام  به  را  موزونی  و  هماهنگ 

میقرآن شکل  )ی  (.  Quranian rthymدهند 
انسان در مرکز مدار جهان مادی  همانگونه که، 
به   قرار دارد و همه عالم خلق) جهان طبیعی(، 
کعبه   گرد  بر  و  اند  انسان  مسخّر  خداوند،  اذن 

نیز، در مرکز مدار   قرآنوجود وی در طواف اند،  
معرفتی و علمی همه منابع شناخت، قرار داشته،  

کریم، معنی    قرآنع علمی در طواف  و همه مناب 
شده، حقیقت می یابند. حذف هر یک از منابع  

کریم    قرآنشناخت از چنین محوریتی، یعنی از  
یعنی، الشه و یا جسد منبع شناختی، بی روح و  

کریم حبل اهلل است و همه عالم   قرآنبی معنی.  
طبیعی و عالم معرفتی ) منابع مختلف شناختی(  

خداوند تبارك و تعالی( وصل    را به صادر مطلق )
کریم مرکز   قرآنمی نماید. الزم به ذکر است که،  

در  حتماً  و  است  شناختی  منابع  صامت  مدار  و 
معصومین   ائمه   ( ناطق  شارحان  مدار  با  و  کنار 
پیدا   تام و کمال  السالم( معنی و مفهوم  علیهم 

 می نمایند. 
با    ( این دو ثقل عالم، یعنی، عالم طبیعی  حال 

مرکزیت  مرکزی )با  شناختی  عالم  و  انسان(  ت 
و   قرآن نسبت  السالم( چه  علیهم  البیت  اهل  و 

رابطه ای باید باهمدیگر داشته باشند تا حقیقت  
کند،   پیدا  تحقق  الهی،  خلیفه  عنوان  به  انسان 
بحث مستوفائی را می طلبد که اگر عمری باقی  
بود در مقاله ای دیگر)در این زمینه( به بحث آن  

 ست. خواهیم نش
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، توجه به اصول یاد شده )اول و اصل سوم –ج 

دوم(یعنی، بیداری، بصیرت، معرفت، یعنی، درك 
انطباق   یا  و  تشریع  عالم  با  تکوین  عالم  انطباق 
با عالم ملکوت )باطن   عالم مٌلک ) ظاهر اشیاء( 
از   ) کل شئیً(  اشیاء  اینکه، همه  فهم  و  اشیاء( 

مَ یُرْجَعُونَ  وَیَوْاویند، و به سوی او بر می گردند)
(. همانگونه که اشاره شد، اما، در ریتم شبانه  إِلَیْهِ

( به Circadian  rthymروزی  خلق  جهان   )
مرکزیت انسان و به دلیل ماهیت اجزاء تشکیل 
و   زمان  به  وابستگی  و  پیوستگی  طبیعی،  عالم 

مثالً   زمانی  دوره   ، ماهیانه،    24مکان  ساعته، 
ر می گیرد و هر فصلی و دوره ای، مورد توجه قرا

محاسبه   زمانی خاص،  در چرخه  تغییرات  گونه 
درریتم    می  ) قرآنگردد،  (،  Quranian rthymی 

چون علم و مفاهیم نهفته در آن، از جنس مجرد 
اند، زمان و مکان در آن راه نداشته و معنی ندارد 

هستند که، در   (conception)بلکه، این مفاهیم  
می  پیدا  معنی  یعنی، آنها  باید،    کنند،  ای  بگونه 

مرکزیت  دار)با  زمان  طبیعی  عالم  مادی  زبان 

انسان ( به زبان مجرد بی نیاز از زمان و مکان )  
و اهل البیت علیهم السالم(  قابل    قرآنبا مرکزیت  

تعالی و ترجمه گردد. بنا بر این، قبل از صعود به  
عالم باال، باید رخت طبیعی خود را از تن به در  

ل و یا ترازوی الهی یعنی، وحی کرده، و با شاقو 
)   قرآن) السالم  علیهم  البیت  اهل  و  صامت(، 

راست  ناطق(  آزمائی  شارحان 
(verification)  گردند تا صالحیت صعود به عالم

عالم   جهان)  دو  این  فهم  باشند.  داشته  را  باال 
با   معرفت  عالم  و  انسان  مرکزیت  با  طبیعی 

نطباق  و اهل بیت علیهم السالم(، ا  قرآنمرکزیت  
الَّذِینَ  و هماهنگی بین آنها با هم، از طریق علم )

( تحقق می  وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ( و عمل صالح )آمَنُوا
دوم  فراز سوره  اینصورت، مشمول  غیر  در  یابد. 

یعنی،   خُسْرٍوالعصر  لَفِی  الْإِنْسَانَ  می   إِنَّ  قرار 
 گیرند. 

دارای آیا ساینس، معرفت حاصل از حس و تجربه   ➢
می شود   آیا  این،  بر  بنا  است؟  چنین جایگاهی 
ساینس را معادل علم تصور نمود؟ توخود حدیث  

 مفصل بخوان از این مجمل.
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 جستاری در علم و ساینس 

 
   زادهقربانعلی نعمت

 

 فناوری کشاورزی طبرستان  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست  
 ( gh.nematzadeh@gmail.comنویسنده مسئول: )

 
 چکیده 

(. نوع و یا گونه 30باشد )بقره/ موجودات کره زمین می ترین ویژگی انسان و فصل ممیزه وی با سایر علم اساسی 
انسان در بین ممکن الوجود، از حیث عقل، علم و ژنوم )مجموعه مواد ژنتیکی(، مِثل و مانند ندارد )البته چنین 
ویژگی در انسان، از الطاف خداوند و برای حمل امانت الهی است(. به برکت وجود جنین ظرفیت استثنائی )عقل، 

(. عالوه 13علم و اراده( بنی آدم، امتیاز تسخیر عالم هستی )عالم شهود( به وی واگذار گردید )جاثیه/   فطرت،
اللهی شدن )بصورت بالقوه( نیز به وی عنایت شده ها( و لیاقت خلیفهبر این، مسئولیت پاسخگوئی )از نعمت

زند، عقل را به منزله که از انسان سر می العلوم و سنجه صحت و سقم هر آنچه  (. وحی را بعنوان ام30است )بقره/ 
محک سنجش و هندسه معرفت، کشف و شهود را در کنار نقل و براهین آن، بانتمام ریاضیات و حواس مبتنی 
بر حس و تجربه )علم( را، مجموعه معابر ورود به جهان شهود و غیب ویا عیان و نهان قرار داد تا، هستی را 

و اهل   قرآنشناسی( و خدا را آنچنان که  باشد )انسانو انسان را آنچنانکه می شناسی(،  آنچنانکه هست )هستی 
نمایند بشناسد و طبیعت را آنگونه که الزم است درک کند و از آن، آنگونه که، شایسته البیت )ع( معرفی می 

عطا نمود. علم و  برداری کند )بقدر طاقت بشری(. به همین دالیل، ظرفیت علمی و ابزار آنرا به انسان است بهره 
باشند و نه تنها با حقیقت دین، گره خورده است کریم می   قرآنها در  ترین واژهمشتقات آن، یکی از پر بسامد 

باشد. در غیر  ناپذیر می دهی درست آن، امری اجتناببلکه، وجود آن بعنوان مکمل، در کنار ساینس و جهت
روح چیز دیگری نخواهد بود. نسبت علم به علمی و بی   اینصورت، ساینس )ساینس بدون حتور علم(، جز الشه

تواند در جایگاه و در مقام گزاره عام  ظاهر  ساینس نسبت عام به خاص مطلق است و هیچگاه گزاره خاص نمی 
را به طور کامل ایفا نماید. بنابراین، معادل قرار دادن گزاره عام با گزاره خاص در منطق، جایز  شده و نقش آن 

 تواند معادل علم باشد و یا به علم ترجمه گردد. . یعنی، هیچگاه ساینس نمی باشدنمی
 

 سازی واژگان.کلمات کلیدی: علم، ساینس، نسبت عام و خاص مطلق، معادل 
 

 مقدمه
سبک زندگی )فردی و اجتماعی( هر فرد، تابعی  

شناسی وی است.  شناسی و انساناز تصوّر هستی 
کند  زیرا انسان هر آنچه را )از هستی( قرائت می

می  هم،  نحو  همان  که  به  را  آنچه  هر  و  نگارد 
و  می  علمی  تولید  نیز،  سیاق  همان  به  نگارد، 

می  شکل  تجربه  را  اجتماعی  نظامات  نماید، 
نماید. دهد و سبک زندگی خود را تعریف میمی 

فاصله بین انسان تا کشف حقیقت و یا کشف واقع 
شناسی پر  لم( بوسیله تصویری از هستی )هدف ع

ای از شهود و گردد، یا هستی را در مجموعهمی 
بیند و برای آن مبداء و معادی قائل است غیب می 

مدار  غایت  و  شده  هدایت  هدفمند،  آنرا  و 
اینکه، آنمی  یا  را صرفاً فرآیند طبیعی  پندارد و 

نه   برای آن متصور است و  نه مبدائی  دانسته و 
ب می مقصدی  که  آنچه  هر  قائل.  آن  و رای  بیند 

های فیزیکی و شیمیائی  هست را، نتیجه واکنش
بی  تصادفی،  ها،  انتخاب  مولکول  و حاصل  هدف 

)هدایت طبیعی  تفسیر   undirectedنشده 
 نماید. می 
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عالم هستی یک اَبَر سیستم و یا اَبَر سامانه واحد 
)وحدت در کثرت(، سراسر تنوع و تکثّر است. چه  

های  (، چه در حوزهbio systemوزه زیستی )در ح
و هر آنچه در عالم    (natural systems)طبیعی  

می  تصور  طبیعی(  عالم   ( هویت  شهود  شود، 
عالم   )اجزائ  تماماً  آزاد،  ظاهر  به  و  مستقل 
شده،   تعریف  منطقی،  کامالً  بصورت  ممکن( 
هدفمند و غایت مدار به همدیگر، گره خورده و  

نهایت، یک پارچه و یک ت بی در عین تنوع و کثر
زنند. لذا هر متنی از این سیستم واحد را، رقم می 

زبان   دارای  فراطبیعی(،  و  طبیعی  )عالم  عالم 
خاصی است و شناخت زبان هر متن، کلید درك 
و فهم آن متن و ایجاد ارتباط با آن قسم از عالم 
هستی است و برای تعریف و تفسیر هر بخشی از 

با زبان همان بخش عالم، با آن عالم هستی، باید  
 سخن گفت.  

علم یک واژه اَبَر معنی است و زبان منظومه علم  
و   ریاضیات  نقل،  عقل،  شهود،  و  کشف  )وحی، 
حس و تجربه و شقوق مختلف آن( بسیار متنوع  
است و باید، به صورت فنی، دقیق، جامع، مستند  
و فارغ از هر گونه حدس و گمان به آن بخش از  

پردا )یونس/عالم  که،  36خت  است  بدیهی   .)
پیروی از حدس و گمان، انسان را بی نیاز از حق 

به نمی توجه  بدون  هستی،  عالم  به  نگاه  نماید. 
جنبه  زبانتمامی  و های  علوم  منظومه  های 

ظرفیت ذاتی آن، ناقص، تک بعدی و ناقض در  
شناسی است. از سوی دیگر، ابداع  حقیقت هستی 

رهنگ خاص و با نگاه  ویا خلق واژه ای در یک ف
شناسی خاص )اللهی و یا ماتریالیستی(  به هستی 

و اغراض مبدعان و یا شارحان آن در مبداء، بار  
اشتباه   دارد.  همراه  به  را  خود  خاص  معنائی 

های اَبَر معنی  راهبردی است که، تصور شود، واژه
در  )مثال  واژه  آن  پیدایش  مبدائ  در  انتزاعی  و 

غرب( ماتریالیستی  معادل  جهان  و با  سازی 
ترجمه کلمه به کلمه، همان معنی و مفهوم را در 

مقصد )مثالً در شرق و یا در جوامع ایرانی( داشته 
معادل خَلط  چنین  واقع  در  نقطه  باشد.  سازی، 

و   تولید  در  بزرگ  بسیار  انحراف  یک  آغازین 
که   ناگواری  اتفاق  بود.  خواهد  علمی  فلسفه 

نهضت ترجمه در  متاسفانه از دوره قاجار و عصر  
ایران رخ داد و نه تنها بر تاریخ و فلسفه علمی 
در   منفی  عمیق  تأثیر  بلکه،  گذاشت  اثر  کشور 
بجای   علمی  )تقلید  است  گذاشته  علمی  تولید 
تولید علمی و یا الشه علمی به جای علم(. اگر 
صدد  در  حدودی  تا  اسالمی  انقالب  از  بعد  چه 

بر  آن  جاترمیم  در  آن  اثر  اما،  علمی  آمدند  معه 
کشور همچنان باقی است. بدیهی است با کلید  

واژهواژه بستر  در  و  غربی   وارداتی  های  های 
اسالمی را بر پا    –توان، تمدن نوین ایرانی  نمی

اسالمی   انقالب  تراز  دانشگاه  و  استاد  نمود، 
 تاسیس و تربیت کرد.

اسالم ایزوتسو،  تشیهیکو  استاد  مرحوم  و  شناس 
 God andادا، کتابی دارد بنام دانشگاه مگیل کان

Man in the Quran    ( که  قرآن)خدا و انسان در
بوسیله احمد آرام ترجمه و چاپ هشتم آن در 

بازار گردید. ایزوتسو در    1392سال   ه.ش، وارد 
زبان   یا  و  کلمات  هوشمندانه  بسیار  کتاب،  این 

دسته  قرآنفهم   مختلف،  گروه  سه  در  بندی  را 
کل کلمات  یعنی:  ) نمود،  (،  key wordsیدی 

و کلمات محوری    (focal words)کلمات کانونی  
(axial words)ها . سپس به تشریح تک تک واژه

 شود(.پرداخت )به اختصار اشاره می 
کلمات کلیدی، کلماتی هستند که نقش اساسی  
اهلل،   کلمه  مثال  دارند.  بینی  جهان  ساختن  در 
ساینس   که،  است  )بدیهی  غیره.  و  اسالم 

(science)    هیومن تطور    (human)و  و 
(evolution)    ،هم، در فرهنگ ماتریالیستی غرب

جهان ساختن  در  کلیدی  دارند  نقش  بینی 
معادل یا  و  ترجمه  مقاله(،  این )نویسنده  سازی 

های دیگر، به هیچوجه جایز  نوع کلمات به زبان
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نمی  مجاز  )آرام، خداو  ، قرآن  در  انسان  و  باشد 

اصفه1392 رضائی  منطق ،  ، قرآن  تفسیر  انی، 
از  1359،  1396 آندسته  کانونی  کلمات    .)

کلماتی هستند که، دارای میدان معنا شناختی  
اند، مثال ایمان، اعتقاد و ... و دسته  نسبتاً مستقلی 

محوری  کلمات  موضوعات سوم،  و  آیات  که  اند 
پیوند می  به یکدیگر  را  دهد. مثال کلمه مختلف 

هر یک از نوع کلمات تقوا و ... کشف و تشخیص 
الذکر در هر متن و یا زبانی به مفسر  گانه فوق سه

می کمک  مترجم  یا  بکار و  ضمن  تا  گیری کند 
واژه بخشی  درست  یا  و  موضوعی  ارتباطات  ها، 

متنی، به نحو صحیح به یکدیگر گره زده شود و 
 قرآن آزار شیرازی،  مفاهیم رساتر انتقال یابد )بی 

بنا312،  1377ناطق،   این(.  ترجمه  گونه براین، 
کار   محوری  یا  و  کانونی  کلیدی،  کلمات 

 باشد. ای نمیشایسته
با بیان مختصر مطالب یاد شده،    -  جایگاه علم

( علم  واژه  آیا،  که  گردد  محرز  در Elmباید   )
یا  قرآنفرهنگ   و  کانونی  کلیدی،  کلمات  از  ی، 

های عادی محوری است یا خیر؟ و یا از جمله واژه
مص دارای  با  و  و  است  خارج  در  عینی  ادیق 

جمله معادل از  غربی  اصطالحات  با  آن  سازی 
( )scienceساینس  نالج  یا  و   )knowledge  ،)

هیچگونه خدشه و یا اثر منفی و بار فرهنگی و  
نحو،   به همین  نخواهد داشت؟  پی  در  اعتقادی 

های دیگر از جمله: انسان بسیاری از کلمات و واژه
(Ensan ( هیومن  با   )Human هستی شناسی  (، 

( هستی Elahistic ontologyالهی  با  شناسی  ( 
شناسی  (، انسانMaterialistic ontologyمادی )

(ensanology هیومن با  شناسی  ( 
(Humanology آنتروپولوژی یا  و   )
(Anthropologyو ده )  ها واژگان کلیدی، کاتونی

 و محوری دیگر. 
ساینس ساینس   -  جایگاه  فکری  منظومه 

(Science)  گرائی  و یا مکتب اثبات(positivism)  

مبتنی بر ساینس در فرهنگ غرب، بر نفی عالم 
می  حکم  الطبیعی  از ماوراء  خالق  حذف  کند. 

ها در سازی مولکول خلقت و باور بر خود همانند 
فرآیند طبیعی و پیدایش خود به خودی حیات  

(abiogenesis)   ها از طریق تبدیل  و پیدایش گونه
پیدایش    (transformation)انواع   نهایت  در  و 

 (graet apes)های بزرگ  انسان از خانواده میمون
کارکرد نگاه ماتریالیستی ساینس در غرب است. 
البته، ضروری است و باید توجه داشت، نه اینکه  
ساینس، ذاتاً دارای چنین ماهیتی است، بلکه در 
برای  را  ماموریت  چنین  غرب،  کنونی  جهان 

کرد تعریف  آنساینس  و  معرفی  ه  اینگونه  را 
به  می  نگرش  چنین  با  غرب  جهان  نمایند. 

درهستی  بر  شناسی،  غربی  تمدن  ساختن  صدد 
شناسی  ، هستی(humanism)پایه انسان محوری  

تجربه   و  حس  پایه  ،  (imperical ontology)بر 
طبیعی  دین تطور  پایه  بر  ستیزی 

(Islamophobia based on natural evolution)  ،
 values basedگرانی ) شناسی بر پایه لذتارزش

on hedonism  است. آیا در اینصورت و با چنین )
توان اَبَر واژه علم  (، می scienceتفسیر از ساینس )

(Elm واژه نمود؟  ترجمه  ساینس  معادل  را   )
کلیدی علم، مشتمل بر مجموعه منابع و معارف  
وحیانی، کشف و شهود، عقل و براهین عقلی، نقل  

اهین نقلی، ریاضیات، از جمله حس و تجربه  و بر
تفسیر آملی،  )جوادی  انسان،   به  انسان  است 

می29،  1390 آیا  اینصورت  در  را، (  علم  توان 
 معادل، هم تراز و هم سنگ ساینس دانست؟ 

نیاز مبرم بشر به علوم    -  ضرورت شناخت علوم
دینی در کنار علم اکتسابی )ساینس، نویسنده(  

اع مبانی  لحاظ  عرصه  به  در  چه  تقادی 
شناسی و چه در عرصه عمل و رفتار و نیز  هستی 

های علوم دینی در مقایسه با علوم برتری ارزش
هستی  در  انساناکتسابی،  و  شناسی،  شناسی 

علوم،  انگاری  اسالمی  ضرورت  اخالقی،  مبانی 
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معادل در  نظر  را تجدید  غربی  کلمات  سازی 

علوم با  وحیانی  علوم  میان  جدائی  و  و    محرز، 
سازد )اسدی ممکن میدستاوردهای بشری را نا

سازی علوم انسانی از منظر  نسب، ضرورت اسالمی
 (  1395در دیدگاه عالمه طباطبائی،  قرآن
اهلل جوادی آملی در مقابل گروهی که نسبت  آیت

پیش   در  را  افراط  راه  یا  و  تفریط  راه  عقل،  به 
میگرفته  شناخت  اند  طبیعی،  علوم  کار  گوید: 
مشغول    خلقت یعنی  است.  تعالی  خدای 
شناسی است و علم )منظور در اینجا علوم خلقت

تجربی یا ساینس است، نویسنده( محصول عقل 
و در متن گفتمان دینی قرار دارد و تمامی علوم، 
غیر   علم  گرفتن  نظر  در  فرض  و  هستند  دینی 

دین دینی محال است، حتی اگر دانشمند آن بی 
علم آملی،  )جوادی   و  هادیدگاه   دینی،  باشد 

می1395تحلیل،   ادامه  اگر  ( وی  علم  که:  دهد 
علم باشد نه وهم و خیال و فرضیه محض، هرگز  
غیر اسالمی نیست، علمی که اوراق تکوین را ورق  

گشاید می  می  آن  رموز  و  اسرار  از  پرده  و  زند 
  عقل   بناچار اسالمی است )جوادی آملی، منزلت

 (. 1394دینی،  معرفت هندسه در
هدف علم کشف واقع است و کاشف هم، غیر از 

تواند باشد) هیچ(؟ انسان چه موجود دیگری می
یا موضوع است، )کشف  و  هدف علم یک بحث 
واقع و یا تبیین واقعه( و هدف عالم و یا کاشف از  

می  چه  و علم،  راه  )هزاران  دیگر  بحث  باشد؟ 
بیراهه( و آنچه امروز در جهان ماتریالیستی غرب 

ساین می از  استفاده  سوء  دیگری س  بحث  شود 
است. علم بالذات الهی است، مصدر صدور علم از 
تولید   نه  است  علم  کاشف  انسان  و  است  خدا 
نا  حرف  علم  تولید  واژه  از  استفاده  آن.  کننده 
تولید علمی  به  و  باید اصالح  بلکه  بجائی است، 
)به   علم  شد،  اشاره  همانگونه  زیرا  یابد.  ارتقاء 

های دفتر رصدد هویدا نمودن برگ مفهوم عام(، د
هستی است، تبیین نظم و هدایت تکوینی برای 

ساحت مادی عالم هستی و قوانین تشریعی برای  
اندازه،   به  خلقت  تبین  و  تفسیر  انسان،  هدایت 

ای از عالم ای در هر نقطه هدفمند بودن هر ذره
می چگونه  الهی  وجود،  غیر  علمی  چنین  تواند 

 باشد؟  
الهی  این عالمان ه ستند که به علم، جهت غیر 

ها است  گراء غربی دهند، این نگاه فلسفی تطور می 
ماتریالیست نفع  به  را  ساینس  حقیقت  ها  که، 

و  عام  معنی  به  علم  اینکه  نه  کردند.  مصادره 
ساینس به معنی خاص، بالذات غیر الهی و یا غیر  
اسالمی باشد. اساساً فلسفه وجودی دین الهی، بر  

ست تا ضمن هدایت بشر به سعادت همین معنا ا
استاندارد نوعی  ایجاد  ابدی،  علما  بین  در  سازی 

منشاء  که  را،  آراء  تفرق  و  تشدد  و  کند 
میگرفتاری  بشر  و  های  نزدیک  هم  به  باشد 

وحدت به بخشد، تا در سایه وحدت علم و دین،  
 تعالی دین و دنیای بشر تضمین گردد. 

ن حس  چگونه میسّر است که زبان ساینس )زبا
آن   را،  حقیقی  معرفت  تنها  محض(  تجربه  و 
نظر  امروزه  متأسفانه  که،  بداند  معرفتی 

گرائی کنت در فرانسه و برزیل و بسیاری از اثبات
بشری   دین  بناهای  به  منتهی  دیگر،  کشورهای 

های بشری تحت، عناوین مختلف از گردید. دین
های )چاپل  chapels of Humanityجمله،  

اث معابد  )باتبشری(،   Temple ofگرایی 

positivist( اخالقی  (،  ethical society(، جوامع 
(، جماعت  ethical churchesکلیساهای اخالقی )

( ایست  هیومن   congregationalگرایان 

humanistسازمان و  هیومنی  (  های 
(  secular humanist organizationسکوالر)
 (. Davies, 1997:8-29گردید )

وان، دو واژه علم و ساینس  تآیا در اینصورت می 
را معادل هم دانست و ساینس را به علم ترجمه 
نمود؟ و یا علم و زبان علمی را که، مشتمل بر  
مجموعه معارف عالم عین و عالم غیب است را با  
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ساینس که صرفاً جهان طبیعی را مورد بررسی 
قرار می دهد، معادل هم قرار داد؟ متاسفانه، و با  

مسامح و  توجهی  محافل  کم  در  آسانی،  به  و  ه 
را معادل   علمی، کتب، نشریات و غیره ساینس 
هستی،   علم،  رفیع  بنای  و  نموده  فرض  علم 
منطقی   انداختند.  مخاطره  به  را   ... و  انسانیت 
نیست که با بی دقتی در معادل سازی و ترجمه  
کلمات از فرهنگی )مبدأ غربی( به فرهنگ دیگر 

مصن از  استقبال  و  اسالمی(  لغوی  )مقصد  وعات 
مادی  فلسفی  مکاتب  از  غرب، برخواسته  گرای 

مفسران   scientismمثال   باور  به  مربوط  که  را، 
علم   به  است  تجربه  و  حس  از  حاصل  معرفت 
گرائی، دانش محوری ترجمه گردد و این واژه را 

زدگی، اصالت  مداری، علمپرستی، علم معادل علم 
سکوالریسم،  )شاکرین،  نمود  تعبیر  جدید  علم 

1384 .) 
مغالطه چنین  )معادل چنانچه  گیرد  صورت  ای 

شواهد  تکلیف  ساینس(  و  علم  نمودن  فرض 
آنها چه خواهد    (imperical evidences)تجربی  

شد؟ بدیهی است که هر روش شناسی معرفتی، 
های تحقیق خاص خود را دارد و هر روش  روش

خود   خاص  شواهد  و  خاص  ابزار  نیازمند  هم، 
حسی   روش  و  تجر   –است.  عینی  شواهد  بی 

های وحیانی، مصادیق خاص خود را دارد و روش
 روائی و نقلی هم شواهد خاص خود را طلب می 
نمایند. بسیار واضح است که شواهد چنین منابع  

توانند عین هم معرفتی و روش شناختی آنها نمی
استداللی،   نگر،  کل  وحیانی  علوم  اساساً  باشند. 

اعتقادی اند، شهودی )حضوری(، عقلی، فطری و  
با  روش آنها  در  تحقیق  و  مطالعه  شواهد  و  ها 
است.  روش متفاوت  تجربی  علوم  شواهد  و  ها 

چگونه ممکن است دو گزاره ای که نسبت بین  
هم  معادل  را  باشد  خاص  به  عام  نسبت  آنها 
ارزیابی و در محافل علمی و نوشتاری علمی آنها  

 را به هم ترجمه و جا بجا نمود؟

ای باید زبانی برای  شت هر اندیشههمانگونه که پ
نباید   آیا  باشد،  دیگران  به  آن  انتقال  و  تبیین 
واژگان، تعابیر، اصطالحات، عالئم در هر اندیشه 
  خاصی در هر متنی ارزیابی، تجزیه و تحلیل گردد 

وینگشتاین  و  برهان   معنی،   نظریه  و  )غروی، 
انتقال درست مفاهیم صورت 1385عرفان،   تا   )

ی است چنین ضرورتی نه فقط برای  پذیرد؟ بدیه
باشد بلکه، انتقال مفاهیم بسیار حائز اهمیت می 

ای، زبانی برای برای حفظ و استمرار هر اندیشه
امری   نیز،  اغیار  تهاجم  از  اندیشه،  آن  پاسبانی 

 ناپذیر است. ضروری و اجتناب
های مورد نظر در یکی از روش  -روش تحقیق  

نطق در آوردن   این تحقیق، روش استنطاق ) به
مهم و    های روشیکی از  کالم الهی( است یعنی،  

 قرآنموکد اهل البیت )ع( در ارتباط با معرفت به  
می بعبارتی،  باشد.کریم  یا  دار    معنی حضور    و 

است )اژدری زاده،   در جوامع بشری ی  قرآنتفکر  
،  1393اجتماعی،    –شناسی نظریه معرفتی  روش

مقدم  و  ایزدی  و روش ،  اخوان  ماهیت  ضرورت، 
(.  1392،  استنطاق از منظر روایات اهل بیت)ع(

مفهوم این کالم این است که، سئواالت راهبردی  
جهان در  )مثل  که  گذارند  تاثیر  انسان  بینی 

استخراج   جامعه  متن  از  باید،  کلیدی(  کلمات 
کریم عرضه گردد و در    قرآن)توسط خواص(، بر  

آن پاسخ  از  مقابل،  در  کریم    قرآنها  و  دریافت 
جامعه تسرّیع یابد. همانگونه که در مقدمه اشاره  
حالیکه،  در  است،  الهی  واژه  کلید  علم  شد، 
ساینس شاخه تجربی درخت علم است. به همین  
دلیل ضروری است که، حد و حدود ساینس به  

منظر    قرآن از  آن  پاسخ  و  گردد   قرآنعرضه 
در دریافت و در جامعه تسرُی یابد. عالوه بر این )

تحلیل  روش  از  تا  گردید  سعی  تحقیق(،  این 
روش تحقیق در  محتوا نیز، استفاده گردد )دالور،  

تربیتی،روان علوم  و  نویسنده  1398  شناسی   .)
حدود  جمیع  رعایت  با  که،  است  معتقد  مقاله 
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از قرآن نوعی  به  نیازمند  تفسیری،  شئونات  و  ی 

روش تحلیلی از متون تجربی و یا به نوعی روش 
 رسد.  تجربی نیز، ضروری به نظر می  اجتهاد

 ساینس و دامنه شمول آن 
مطالعه  و  عملی  فکری،  فعالیت  مجموعه 
از  طبیعی،  یا  و  فیزیکی  جهان  از  سیستماتیک 
ساینس   اصطالحاً  را  تجربه  و  مشاهده  طریق 

(Science  بعبارتی نامند.  تجربی  شناخت  یا  و   )
باشد  ( می knouledgeای از نالج )ساینس شاخه 

هان مادی و یا فیزیکی را از طریق مشاهدات  که ج
دهد. نالج هم  و آزمایشات مورد بررسی قرار می

نامه یعنی، واقعیت و یا شرایط  طبق تعریف لغت
از طریق   با آشنائی بدست آمده  دانستن چیزی 
تجربه و یا ارتباطات. و یا آگاهی یا درك ساینس،  
هنر و یا تکنیک. نه ساینس و نه نالج، هیچکدام 

 باشند. معادل و هم عیار با علم نمی 
آیا ساینس به معنی و مفهوم یاد شده، مختص  

گرای غرب است و دین با آن در به فلسفه مادی 
می  )  تعارض  آن  با  وحی  و  عقل  یا  و  باشد؟ 

ساینس( مشکل دارند؟ و یا اینکه بهره برداری از  
تجربه و عقل، از    – جهان طبیعی از طریق حس  

 می باشد؟دستورات موکد دین 
و    انسان  آفرینش  فلسفه  از  بخشی  اساساً 

مأموریت وی در زمین، خالفت و عمران جهان  
 (. 61طبیعی است )... و استعمرکم فیها...، هود/

کشورهای  در  تجربی  حوزه  ماندگی  عقب  آیا 
اساس  بی  فریاد  و  اخیر  سده  چند  در  اسالمی 
ساینتیستیهای غربی در تعارض بین علم و دین  

رخی از اندیشمندان سکوالر داخلی، و همراهی ب
یک امر حقیقی، جوهری و ذاتی است و یا یک  
 تعبیر وارونه، سوء برداشت و توهم خیالی است؟

آیا مییشود ضعف و سستی خود و اسالف خود  
را، بر دوش دین تحمیل کرد و خود را در پیشگاه  

 خداوند و تاریخ تبرئه نمود؟

  قرآن فهم    ( بین عقل، علم  وlinkageهمبستگی )
بنائی   کریم، ناگسستنی است. ایمان بدون علم، 
بدون   علم  که  همانگونه  است.  لرزان  و  سست 
ایمان و جهت الهی، مصیبت است. دین همرا با 

می  میجهل  ایمان  بدون  علم  داعش.  شود شود 
سلطه. دینی که آغاز کارش را با فعل امر اقرأ آغاز  

)علق/ کند  علم 1می  را  بشر  که  خدائی  آن   ،) 
)علق/ آموخت  ساحتی  4نوشتن  چنان  از  قلم   .)

آن  به  و  شده  استناد  آن  به  که  است  برخوردار 
( و واژه علم و مشتقات 2قسم یاد می شود )قلم/

بار در   بنای    قرآنآن صدها  و  تکرار شده  کریم 
الهی آدم )انسان( بر پایه علم )بقره/ (  31خلیفه 

 استوار گردید،  عجیب اینکه، پیامبر مکرم اسالم، 
و پیروی دیگران از خود را،    قرآناساس دعوت به  

شمارد. چگونه  بر پایه بصیرت و آگاهی مجاز می 
 ممکن است چنین دینی با علم در تعارض باشد؟ 

عام   )به معنی  با علم  چگونه ممکن است دینی 
کریم، به   قرآنکلمه( در تعارض باشد در حالیکه  

می اعالم  الَّصراحت  یَسْتَوِی  هَلْ  قُلْ  ذِینَ  دارد 
یَعْلَمُونَ   لَا  وَالَّذِینَ  أُولُو   ٰ  یَعْلَمُونَ  یَتَذَکَّرُ  إِنَّمَا 

 (.9الْأَلْبَابِ  )زمر/
چگونه ممکن است دینی با علم در تعارض باشد  

سوره مجادله، مقام    11در حالیکه، نص صریح آیه  
 شمارد: دو گروه را رفیع بر می 

 اهل ایمان و  -الف
 اهل علم.    -ب

ائمه  و  )ص(  خاتم  پیامبر  زندگی  سراسر 
در  روایتی  و  احادیث  از  ماالمال  )ع(  معصومین 

 شأن علم و پاکدامنی است. 
به    ای برد آب زین بحر فیروزه

 ایگنجایش خویش هر کوزه 
حکمت   )ع(   147در  علی  البالغه حضرت  نهج 

گوید: روزی آمده که، کمیل ابن زیاد نخعی می
ستم را گرفت و با خودش به خارج از علی )ع( د

)تَتَنَفسُ   عمیق  نفسی  ای  لحظه  رفتیم،  شهر 
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الصَعداء( کشید و فرمود ای کمیل: اِنَّ هَذا القلوبِ  
اُوعیهٌ، فَخیرها اُوُعاها )این قلب من ظرفی است و 

آن  گشادهبهترین  آنها  فَاَحفِظُ  ترین  است(،  ها 
م ضبط کن( گویعَنّی ما اَقُول )هر آنچه به تو می 

 سپس فرمود: الناسُ ثالثه. 
رَبَّانِیٌّ   ربّانی(،  فَعَالِمٌ  سَبِیلِ    وَ)عالم  عَلَى  مُتَعَلِّمٌ 

  هَمَجٌ رَعَاعٌ  وَ( و،  و آموزنده اى بر راه راست)نَجَاۀٍ،  
کسانى که از پى  ، )أَتْبَاعُ کُلِّ نَاعِقٍ(،  همج رعاع)

و با وزش )  یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِیحٍ(  روندهر آواز مى
مى  میل  راست  و  چپ  به  باد  لَمْ  (کنندهر   ،

الْعِلْمِ بِنُورِ  دانش )  یَسْتَضِیئُوا  فروغ  از 
و به  )  ، وَلَمْ یَلْجَؤُوا إِلَى رُکْنٍ وَثِیقٍ(اندورنشدهبهره 

پناه نجسته  کُمَیْلُ،  .(اندرکن استوارى  الْعِلْمُ     یَا 
(،  ال استاى کمیل، علم بهتر از م)  خَیْرٌ مِنَ الْمَالِ

 چرا علم بهتر از ثروت و دارائی است؟

نگه    علم تو را)  الْعِلْمُ یَحْرُسُکَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ المَالَ 
، وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ  (دارىدارد و تو باید مال را نگه مى 

اال  عَلَى  یَزْکُو  وَالْعِلْمُ  هزینه  )  فَاقِ نْالنَّفَقَۀُ،  به  مال 
ه، از علم هر چه  کردن کاسته مى شود و حال آنک

شود افزونتر  کنى،  یَزُولُ (انفاق  الْمَالِ  وَصَنِیعُ   ،
با زوال مال  )  بِزَوَالِه به مال پرورده شود  آنچه  و 

 (. یابدزوال مى
وقتیکه امام و معصوم این مکتب، اینگونه از علم  

توان چنین دینی را، متهم  زند، آنگاه میدم می
 را معارض با علم دانست؟ نمود و آن
رسد که مدعیان چنین وهم و خیال، یا  بنظر می 

نمی را  علم  دین معنی  از  بیگانه  یا  و  دانند 
با  می  معاند  بیمارند،  اینصورت  غیر  در  باشند. 

 اند. حقیقت اند، دشمن علم و دین
اندیش بر این ادعا باشند  ممکن است جمعی ساده 

که، مراد از این همه تأکید از علوم، از علوم تجربی 
باید  نمی اواًل،  است.  دینی  علم  مراد  بلکه،  باشد 

ندارد  خارجی  وجود  دینی  غیر  علم  که  گفت 
دین باشند اما، علم غیر  )ممکن است عالمان بی

وج ثانیاً  دینی  ندارد(،  هدایت   قرآنود  کتاب 

هدایت  مأموریت  در  و  الناس  بصائر  ها،  انسان 
در   چقدر  است.  شیء  لکلّ  تبیاناً    قرآن خویش، 

کریم در باب هدایت انسان تحقیق و تفحص از 
طبیعت، عالم طبیعی، آیات آفاقی و انفسی تأکید  

 شده است؟ 
در    1300قریب   تجربی  علوم  درباره   قرآنآیه 

باشد؟ و فی خَلقِکُم و مایبثُ  وید چه می کریم، م
من دابهٍ آیاتٌ لقومٍ یوقنون یعنی چه؟ در وجود  

تریلیون سلول،    37خود شما خلقت شما )بیش از  
از    3 بیش  نوکلئوتید،  ژن،    20میلیارد   2هزار 

نوع    20نوع سلول در    200میلیون نوع پروتئین،  
های بنیادی، تقسیم نامتقارن،  ساختمانی، سلول

ژنتیک  گوی بیان ژن، حکاکی ژنوم، ژنتیک، اپی ال
و هزارن عوامل ریز و درشت دیگر، نظم، هدایت،  

نقشه  اندازه، هدفمند،  به  و  خلقت  مفهومی  های 
غیره( در خودت، تمامی جنبندگان پیدا و ناپیدا  

ها، اشاراتی بر  در زمین، یعنی چه؟ آیا همه این
تظار  باشد؟، نکند انپرداختن به علوم طبیعی نمی 

که کتابی هستی شناسی، کتاب    قرآندارید که  
هدایت، کتاب تدبر و تفکر است همانند و در قد  
و قواره یک کتاب موضوعی مثالً فیزیک، شیمی، 

گردد.  زیست ظاهر   ... و  ژنتیک   قرآن شناسی، 
آمده، تا انسان را بسازد و به انسان مأموریت دهد 

د که که جهان را بسازد. نه تنها به وی می آموز
آموزد که، جهان جهان را بسازد بلکه، به وی می 

)عالم   تکوین  اوراق  که  علمی  بسازد؟  چگونه  را 
می ورق  را  الهی  هستی(  مادی  و  و  طبیعی  زند 

می بر  آن  رموز  و  اسرار  از  )جوادی  پرده  دارد، 
منزلت دینی،    معرفت  هندسه   در  عقل  آملی، 

 تواند در تعارض با دین باشد؟ (. آیا می 1394
)است تجربی  علوم  زبان  تنها  Scienceخدام  نه   )

برای برخورداری از نعمات طبیعی عالم هستی،  
کریم    قرآندر زندگی دنیوی ضروری است و در  

برای  که  این  و  است،  توصیه شده  آن،  به  کراراً 
انسان جز آنچه تالش کرده )بهره دیگری( نیست  
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( و قطعاً ثمره کوشش خود را خواهید 39)نجم/

( نه تنها یک قاعده و اصول بنیادی 40دید )نجم/
آیات   از  بسیاری  تبیین  و  فهم  برای  بلکه  است، 

کریم، یک امر حیاتی و واجب است.    قرآنآفاقی  
او است خدا، که شما را از زمین بیافرید و برای 
عمارت و آباد ساختن آن برگماشت )... هُوَ الذی  
آیه   ... فیها  استَعَمرکم  و  االرض  من  انشاکُم 

توان زمین را آباد کرد بدون (. چگونه می 6)هود/
کردن  آباد  توان  شناخت؟  را  زمین  اجزاء  آنکه 
زمین را به شما داده و از شما آباد کردن زمین را 

 خواسته است. 
بلند   از مضامین   قرآنتسخیر عالم هستی یکی 

کریم در رابطه با عالم طبیعی است، مفهوم این 
از   ت متعددی  باشد؟ آیاکریم چه می   قرآنفراز 

در این زمینه، انسان را به این اصل بنیادین فرا  
)جاثیه/می  ابراهیم/13و    12خواند   ،33   )... و 

تسخیر در اصطالح یعنی، فاعل، فعل خویش را  
گونه  دهد  به  انجام  را  او  اوامر  که  دهد  قرار  ای 

ال) تفسیر  فی  المیزان  جقرآنطباطبایی،   ،16  ،
تا،342ص فرمود  مقرر  کائنات   ( خداوند چنین 

مقهور اراده انسان شوند و علم تنها مسیر عمومی  
آیه   است.  حاکمیتی  چنین  سوره    33تحقق 

الرحمن ناظر بر این مدعا است که، در زمین و  
و  مسافرت علمی  سلطه  با  فقط  فضایی  های 

صنعتی و قدرت مادی میسر است. قاعده اصلی  
پایه  بر  طبیعیات،  در  هستی  عالم  های چینش 

ستوار است. )عالم تکوین( و اهداف علوم تجربی ا
برداری از منفعت اولیه بشر از این حاکمیت، بهره 

اهداف آن در  مستقر  و  ثانویه  اهداف  و  است  ها 
اولیه، شامل شکر )زبانی و عملی( از نعمات الهی 

هستی 16)حج/ در  تعقل  و  تفکر  شناسی  (، 
انسان  13و    12)جاثیه/ منزلت  ارتقاء   ،)
 باشد. تعدد دیگر می( و موارد م70)اسراء/

( بارت  متکلمین  Karl Barthکارل  از  یکی   )
(Theologian  معروف پروتستان در قرن بیستم )

(MC Girath 2011 می آن (  دین  غایت  گوید: 
است که شخص را برای مواجهه با خداوند مهیا  
کند، اما معرفت ساینتیفیک درصدد آن است تا  
بشناسند   را  تجربی  جهان  بر  حاکم  الگوهای 

 (.  1395)اسدی نسب 
دانشمندان   سایر  و  بارت  کارل  مطلب  کجای 

وجود هستی  اصالت  به  باور  یا  و  گرائی 
یا  باور  خدا  های  )اگزیستانسیالیست 

های مسیحی( از جمله ژان پل اگزیستانسیالیست
م( سورن کی    1915  –  1980سارتر فرانسوی )

م(    1913  –  1960یرکگور دانمارکی، آلبرکالو )
ی در تشویق  قرآنهای  یگران با آموزه فرانسوی و د 

انطباق   هستی  عالم  تسخیر  به  انسان  ترغیب  و 
صرفاً بدنبال    قرآنکنند که،  دارد. چرا تصور می 

انسانی است تا رابطه وی را با خداوند اصالح کند.  
آیات   این همه  است پس  اینگونه  ی در  قرآناگر 

باب تسخیر عالم هستی بدست و ارائه بشر و با 
 م، چه معنائی دارد؟عنصر عل

البته از یک نظر )اگر معاند نباشند( حرف درستی  
است. زیرا اگر کسی بتواند رابطه حقیقی خود را 
توانست  خواهد  تحقیقاً  کند،  تنظیم  خداوند  با 
)رابطه  دیگران  با  فردی(،  )رابطه  خود  با  رابطه 

با طبیعت )زیست  و  به اجتماعی(  را  انسان(  بوم 
 خواهد تنظیم کند. همان نحوی که خدا می

زمین بعنوان گهواره انسان و یکی از منابع اصلی  
که،  دارد  ای  ویژه  جایگاه  آنقدر  تولید،  پایه  و 

کند  خداوند تبارك و تعالی به آن سوگند یاد می
داند (، خلقت آن را حق و هدفمند می 12)طارق/
دخان/  173)انعام/ اگرچه  386و  کریم   قرآن(. 

ها( را بزرگتر و  ان خلقت آسمان و زمین )کهکش
( اما،  57داند )غافر/پیچیده تر از خلقت بشر می 

در عین حال انسان را بعنوان خلیفه خداوند در 
زمین معرفی نموده و وی را از چنان عزم و اراده  
ای برخوردار ساخته تا به برکت عقل، علم و اراده، 

های ظاهره و باطنه زمین را هویدا تمامی نعمت 
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(. اتفاقاً در ابتدا  20انند )لقمان/و مسخر خود گرد

اشاره   انسان  به درك حس و تجربه  آیه،  همین 
تجربه  و  با حس  آیا  یعنی،  است.  مستقیم شده 

نمی  انواع مشاهده  خداوند  که  تَرَوا(  )اَلَم  کنی 
ها و زمین اند را مسخر  موجوداتی که در آسمان

های ظاهر و باطن خود را برای شما کرده و نعمت
قرار   نگاه  شما  از  بشر  است؟  کریم،   قرآنداده 

موجودی است که برای سکونت در زمین آفریده 
وی  از  را  زمین  آبادانی  خداوند  و  است  شده 
بر   انبیاء  دعوت  اساسا  است.  خواسته  )انسان( 
بندگی خداوند و بر عمران و آبادانی زمین، استوار  
به  ثمود  قوم  با  پیامبر  صالح  مناظره  در  است. 

مأم چنین  می صراحت  اعالم  هُوَ  وریت   ... شود 
(.  61انشاکُم مِنَ االرضِ و استَعمَرکَمُ فیها )هود/

چگونه ممکن است زمین آباد گردد بدون آنکه 
گیاهان،   )جانوران،  زمین  در  اشیاء  خواص  علم 
خاك، آب و هوا( شناخته نشوند. همانگونه که در 

شود )...  سوره مبارکه لقمان مالحظه می   20آیه  
علیکم نِعمَه ظاهِرهً و باطِنهً ...(، باید توجه  و اسَبَغَ  

های الهی هم گسترده و فراوان داشت که نعمت 
آن به  دسترسی  امکان  هم  )السبغَ(،  ها است 
متنوع  بسیار  هم  و  میسر  علم  با  اند  )علیکم( 

 )ظاهرهً و باطِنهً(. 
آنچه که مهم است و باید به آن توجه شود تقدم  

اسجهان تمدن  بر  دینی  انجام  بینی  اساساً  ت. 
ی قرآنکارها با سستی و زبونی با روح و فرهنگ  

نمی  )سازگار  بِقُوَّۀٍ  باشد  آتَیْنَاکُمْ  مَا  آنچه  خُذُوا   ،
( و  63که به شما داده شد با قوت بگیرید، بقره/

برای برپائی قسط و داد در زمین، پیامبران با بینه  
روشن، کتاب، سنجش، به همراه حدید به رسالت  

)حدید/برخواس بیانگر  25تند  حدید  کلمه  و   )
ابزار  و  صنایع  با  انبیا  رسالت  و  دین  انطباق 

 پیشرفته است. 
 
 

 بندی ساینستقسیم
التین   واژه  از  نالج    scientiaساینس  یعنی، 

(knowledge  مجموعه شامل  و  شده  گرفته   )
قالب  در  که  است  سیستماتیکی  فعالیت 

پیش و  دربارهبینی توضیحات  آزمون  قابل   های 
می  سازماندهی  طبیعی  ساینس  جهان  شود. 

( مدرن  یا  و  باید Modern Scienceجدید   (  ،)
متذکر شد که علم، علم است. اگر علم حقیقی  
باشد، نه یک فرضیه و یا تئوری، جدید و قدیم 

به  ها ترفند غربی ندارد، این ها است که درصدد 
باشند(،  رخ کشیدن تمدن خود برای دیگران می

کشف و اختراعی است که به دلیل  در واقع نوعی  
بصورت   تواند  می  طبیعی  جهان  بر  حاکم  نظم 
بدیهیات و تئوری های مختلف شرح داده شود و 

اختراع دستگاه  به  تکنیک ها، روشنیازمند  و  ها 
انتظام  و  انسجام  نظم،  سازماندهی،  تا  است  ها 

( بگذارد.  نمایش  به  را  طبیعی   ,Heilbornعالم 

2003, Merriam Webster dictionary  بدیهی .)
مختلف مربوط به ساینس،     است در موضوعات

مثال  تئوری  دارد.  معنی  جدید  یا  و  قدیم  های 
تئوری  از  جمله، بسیاری  از  گذشته  جعلی  های 

تئوریهای جعلی تطور طبیعی داروینیسم، تئوری 
وراثت ژنهپان قدیمی  تئوری  یا  و  داروین  سیس 

تئوری  و  غیره  مندلی  و  مولکولی  وراثتی  های 
می  و  دارد  آمعنی  درباره  کرد  نتوان  ها صحبت 

این جمله حرف  ندارد.  و جدید  قدیم  علم،  اما، 
معنائی است که ساینس، به علم ترجمه گردد  بی 

اند و ساینس  و سپس بگویند علوم دینی قدیمی
باشد.  ساینس  از علوم جدید و یا علم مدرن می 

طبیعی   ساینس  به  نوعاً  معاصر،  عصر  در 
(Natural Science اجتماعی ساینس  و   )
(Social Scienceمی تقسیم  ساینس (  شود. 

طبیعی   یا  و  مادی  جهان  مطالعه  به  طبیعی، 
پرداخته و ساینس اجتماعی هم به مطالعه مردم  

(People( و یا اجتماعات )Societies  و ساینس )
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پردازد. در اینصورت جایگاه  رسمی )ریاضیات( می

 شود؟خالق هستی، مبداء و معاد چه می
جربی متمرکز شده که،  برخی آنقدر بر ساینس ت 

حقیقی   ساینس  جزء  هم،  را  ریاضیات  حتی، 
(True Scieuce نمی حساب  به  با (  زیرا  آورند، 

مشاهدات فیزیکی امکان آزمون آن وجود ندارد  
(Bishop, 1997  در حالیکه، برخی هم چنین ،)

می  نفی  را،  )دیدگاه  و Bunge, 1998نمایند   )
ا دیسیپلین هائی همچون مهندسی و پزشکی ر

( کاربردی  ساینس  (  applied Scieuceبعنوان 
تئوری  ساینس  را  بقیه  و  شناخته 

(Theoritically Science  این بر  و  دانند  می   )
و  عقیده  بوده  تحقیق  با  مرتبط  ساینس  که  اند 

دانشگاه  بوسیله  تحقیقاتی  اساساً  موسسات  و  ها 
می  مالحظه سازماندهی  که  همانگونه  شوند. 

های دینی نیت و حوزهگردد نقشی برای روحامی 
 باشند. قائل نمی 

می  ➢ ساینس  آیا  که،  بود  باور  این  بر  هنوز  شود 
 معادل با علم است؟

ساینس  آن،  قبل  ما  قرون  و  نوزدهم  قرن  در 
( نالج  از  بخشی  خیلی  Knowledgeبعنوان   )

اما امروز در جهان غرب،  بود.  به فلسفه  نزدیک 
(،  Natural Phylosophyاصطالح فلسفه طبیعی )

زمینه ع شامل  حوزه  موماً  در  مطالعاتی  های 
معطوف    ... و  پزشکی  و  شناسی  ستاره  فیزیک، 

)می  امروز، David, 2007گردد  مدرن  ساینس   )
( و موفقیت در نتایج  approcheکامال در روش ) 

(results خالصه می ،)( گرددHeilborn, 2003  .)
غرب،  جهان  در  ساینس  تاریخ  نوشته  بر  بنا 

(  Milesian schoolیله سین ) فیلسوفان مدرسه م
( بنا نهاده شد و بعدها  Thalesکه بوسیله تالس )

( و آنکسیمنز  Anaximanderتوسط آنکسیماندر )
(Aneximens  کسانی اولین  جزء  یافت،  ادامه   )

پدیده  تا  داشتند  آن  بر  سعی  که  های بودند 
نیروی ماوراء   بر  طبیعی را بدون تکیه و اعتماد 

(. فیثاغورث Grady, 2016الطبیعی پاسخ دهند )
فلسفه را توسعه داد و بطور چشمگیری به علم  

(. نظریه اتم Burkert, 1972ریاضی کمک کرد )
لئوسیپیوس  بنام  یونانی  فیلسوف  بوسیله 

(leucippus دانش و  دموکریت  (  بنام  آموزی، 
(Democritus( ارائه گردید )cohen et al, 2017  )

پدر علم   ( هم بعنوانHipocratusو هیپوکریت )
( شد  شناخته  (.  Touwaide 2005پزشکی 
(  Medieval Scienceساینس در قرون وسطی )

مقابل،   در  و  نهاد  اضمحالل  به  رو  غرب  در 
تمدن  صاحب  ایران،  خاصه  اسالمی،  کشورهای 

اسالمی بودند و انقالب علمی در   –عظیم ایرانی 
ها به اوج خود رسید. تا اینکه در حمله  همه زمینه 
  616غول به ایران در بین سال های  وحشیانه م

میالدی(، ویرانی شهرها،    13)قرن    656هـ ق تا  
به   را  علمی  رکود  و  فرهنگ  و  تمدن  در  تزلزل 
همراه داشت )در این زمینه می توانید به کتب  

، ترجمه ابوالقاسم حالت،  26الکامل ابن اثیر جلد  
زمان  از  ایران  تاریخ  جوینی،  جهانگشای  تاریخ 

ا تا  با  باستان  روسی  نویسندگان  نوشته  مروز 
ترجمه کیخسرو کشاورزی و سایر کتب تاریخی  

 مراجعه شود(. 
هیثم   ابن  چون،   بنام  دانشمندان  از  برخی 
ریاضیدان، فیزیکدان و اولین دانشمند فیزیک نور 

ذره مخترع  جهان،  عکاسی،  در  دوربین  و  بین 
سرعت نور و غیره، از جمله دانشمندانی بود که،  

ی مبتنی بر آزمایش، تحقیقات خود را هابا روش
( داد.  می   ,encyclopedia, 2007, Niallانجام 

ابوعلی سینا در طب، رازی در کشف و  2012  .)
رصد   سازنده  الدین،  نصیر  خواجه  الکل،  تولید 

( اینان چه کسانی بودند  1993خانه مراغه )نصر،  
بخش کشف  به  موفق  چگونه  علوم و  از  هائی 

 طبیعی شدند؟ 
اً همه چنین افراد قبل از آنکه، ساینتیست  تحقیق

باشند حکیم بودند، عالم بودند و از خداوند مدد 
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علمی  می  جهاد  خدا  رضای  برای  و  گرفتند 
کردند نه صرفاً برای مال اندوزی و ثروت دنیا. می 

دهندگان علم  از توسعه  نصیرالدین محمد طوسی
ها در سراسر  مثلثات بودکه دستاوردهای وی قرن

(.  1395،  فناییگرفت ) دنیا مورد استفاده قرار می
شناس، ریاضیدان و ابداع  ابوریحان بیرونی ستاره 

کتاب   زمین،  شعاع  محاسبه  برای  روشی 
االسطرالب را نوشت )آرام، تاریخ نجوم اسالمی،  

الی سنج )ابزاری برای  (، اپیکتوگرام یا چگ1349
تعیین وزن مخصوص در فیزیک( را اختراع نمود 
و صدها موارد دیگر زیر ساخت تمدن بشری را  
فراهم نمودند. متاسفانه غرب همه چیز را به نام 
قدرت   گرفتن  اختیار  در  با  و  کرد  تمام  خود 

ای خود )از تکنولوژیکی، اقتصادی، نظامی و رسانه 
بعد  به  میالدی  هیجدهم  رویه  قرن  با  و   )

های علمی سایر استکباری، سعی در محو تالش
 ملل نمود.
(  Alhazenالهازن )  -(  Renaissance)  رنسانس

شناسان،  و یا ابوعلی الحسن بن الهیثم از ستاره 
ریاضیدانان و فیزیکدان عصر طالئی اسالم )قرن 

هـ ق   354هشتم الی چهاردهم میالدی(، متولد 
( با رد مدل  2985  –  1021هـ . ق )  430متوفی  

( و Ptolemy, s theoryبطلمیوس )زمین محور( )
(  Smith, 2001شناخت عمیق فلسفه ارسطوئی )

یکی از دانشمندان موثر در انقالب علمی تاریخ 
ها تئوری الهازن را  ها غربی باشد )بعدبشریت می 

مصادره  خود  نفع  به  بطلمیوس  نظریه  رد  در 
آغاز در  انقالب ساینس غرب  رنسانس،    کردند(. 

در استمرار مدل های تحقیق دانشمندان تجربی 
جهان اسالم بوده و یکی از دالئل عمده رشد و 

بهره  اروپا،  کتابشکوفائی  از  دوران  گیری  های 
می  اسالم  )طالئی   ,Grierson, 2007باشد 

Farmer, 1988  اتفاق رنسانس،  خالل  در   .)
عناصر   تدریجی  حذف  آن  و  داد  رخ  ناگواری 

حکمت، متافیزیکی   اخالق،  جمله  از  ارسطوئی 

( غائی  )teologyعلل  علیت رسمی  و   )formal 

causality  دانشمندان مطالعات  مجموعه  از   )
دوران اولیه رنسانس بوده است. تحقیقاً مدل های  
مصادره   و  هستی  جهان  از  کلیسا  تفسیر 

های مادی و معنوی جامعه به نفع اربابان  ظرفیت 
ت، نقش بسیار  کلیساها و تحریف مکتب مسیحی 

جهتکننده تعیین  در  اندیشه ای  و  فکر  گیری 
  ( وسطی  از  بعد  قرون  اندیشمندان  و  محققان 

پیشرفت  داشت.  غرب  در  رنسانس(  های دوران 
و   اخالقی  اهداف  رعایت  بدون  فیزیک،  حوزه 
معنوی ساینس، بتدریج به سمت فیزیک محض،  
هدایت گردید. یعنی، عناصر ماوراء طبیعی دیگر،  

وری در تولیدات علمی نداشتند. توسعه  نقش مح
در اپتیک هم، نقش کلیدی در رنسانس داشته و 
نوری،  های  فناوری  سایر  و  فیزیک  کمک  به 
همانند دوربین، تلسکوپ، در به چالش کشیدن  

(  perceptionعقاید متافیزیکی در زمینه ادراك )
کوپرنیک   شانزدهم  قرن  در  شدند.  متحد 

(copernicus 1473 – 1543  ) بدور دّوران  مدل 
( مدل  Helio centricخورشید  تقابل  در  را   )

نمود،  فرموله  زمین(  بدور  )دّوران  بطلمیوسی 
(Bernard, 2002( کپلر .)1630-1571  kepler,  ،)

( دکارت  Galilei, 1564-1642گالیله  رنه   ،)
(Reno – Descar, 1596 – 1650  فرانسیس  )

(، مدلی  Francis Bacon, 1561 – 1626بیکن )
ز استدالل فلسفی را درباره ساینس جدا از مدل  ا

متافیزیکی ارسطوئی ارائه نمودند و بر این عقیده  
بودند که اصالت از آن تجربه است و این ایده را  
مطرح نمودند که، ساینس باید قوانین طبیعت را  

 ( کند  موضوعات  Modern scienceمطالعه  نه   )
در را.  طبیعی  فرا  آزمایش  و  مشاده  قابل    غیر 
حالیکه، در عالم حقیقی اصالت از آن علم است  
و ساینس شاخه ای از درخت علم، امر اعتباری  

 است. 
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معادل   باوریم که، ساینس  این  بر  آیا هنوز هم، 
علم است؟ آیا علم مأموریت دارد که فقط قوانین  
طبیعی )مادی( را حل و فصل کند. اگر اینگونه  

اه  باشد، پس جایگاست و ساینس معادل علم می 
معرفت های وحیانی، روائی و کشف و شهود را  

 چگونه و با چه ابزاری مورد مطالعه قرار دهیم؟
روشنگری   - (  Age of enlightment)  عصر 

( گوتفرید  Newton, 1624 – 1726نیوتن   )
(Gottfried, 1646 – 1716 پیشتازان بعنوان   )

)مکانیک   جدید  فیزیک  روشنگری،  عصر 
دادند و در این ایام ) عصر کالسیک( را، توسعه  

( بتدریج Scienceروشنگری(، اصطالح ساینس )
( نالج  از  نوعی  تجربی، خاصه،  Knowledgeبه   )

نالج طبیعی، گرایش بیشتری یافت. و به اصطالح، 
(  بسیار  Natural philosophyبه فلسفه طبیعی )

 نزدیک گردید. 
نویسنده مقاله معتقد است که، بکار گیری چنین  

تصادفی    واژگان  )... و  مدرن  روشنگری،  )عصر 
می دنبال  را  غَرضَی  بلکه،  می  نبوده  و  کنند 

خواهند بطور غیر مستقیم در اذهان چنین القاء  
کنند که، هر عصری غیر عصر ساینس را کهنه،  
عقب مانده و سنتی جلوه دهند. ساینس در دوره  

قرن   فلسفی  جنبش  )عصر  در    18روشنگری 
ها و مراکز تحقیقاتی  گاه اروپا( موضوع غالب دانش

گردید و بعبارتی حاکمیت علم )متاسفانه یعنی  
یافته  دولت های فقط  دست  از  و تجربی(  ها 

فعالیت  محدوده  در  و  خارج  های کلیساها 
ها دانشگاهی قرار گرفت و به موازات آن، دانشگاه

های ستون فقرات و انکوباتور)پرورشگاه( تخصص
شدند. مطبوعات    (Scientific profesionتجربی )

های رونق گرفتند و رقابت جدی برای ارائه تئوری 
تجربی، خرد و کالن، صواب و ناصواب، راست و  

حوزه در  رسید.  دروغ  خود  اوج  به  مختلف  های 
تئوری  و  و ترجمه متون  المعارف ها  به  دائره  ها 

فیزیک، زبان ریاضیات،  پزشکی،  مختلف،  های 

از همه  شیمی و غیر رشد چشمگیری یافتند و  
گسترده تالش  قوانین  مهمتر  تا  آمده  بعمل  ای 

فیزیکی را، بر مجموعه نظام زیستی تعمیم دهند 
دستآورد مقابل  در  در  و  را  زیستی  حوزه  های 

نظامات اجتماعی و سبک زندگی ساری و جاری 
 سازنند. 

داروین تطوری   Darwin,s)  تئوری 

evolutionary theory طبقه و  بندی  ( 
کارلوزیست )شناسی  لینه   Carl Linnaeusس 

classificationای ) بدون توجه به  ( شهرت ویژه
صحت و سقم آن( یافتند. فالسفه عصر روشنگری 
مدافع   فرانسوی،  وُلتر  و  دیدرو  دنیس  از جمله، 
)متفکر   روسو  شدند،  سیاست  از  دین  جدائی 
جان  هابس(،  توماس  از  تر  رادیکال  و  سوئیسی 

قرارد )نویسنده کتاب معروف  اجتماعی( الك  اد 
روح   کتاب  )نویسنده  فرانسوی  مونتسکیو  امیل، 
القوانین(، امانوئل کانت )مبدع فلسفه جدید(، از 
تجربه گرائی جان الك، باد کلی و دیوید هیوم و 
عقل گرائی رنه دکارت، باروخ اسپینوزا، گوتفرید  
به   توجه  با  کردند.  حمایت  شدت  به  دیگران  و 

م تجربی از جمله، سابقه کوتاهی از پیشینیان علو
تجربی   مفاهیم  کاربرد  نیوتن،  و  بویل  گالیله، 

های مختلف طبیعت و قوانین طبیعی را در زمینه
فیزیکی و اجتماعی، شالوده و مبناء حرکت علمی 

(.  Cassel, 1996)ساینتیفیک( خود قرار دادند )
روشن  ماورای  بعبارتی  مفاهیم  بتدریج  تر، 

قوان علل  مجموعه  از  را،  )قوانین  الطبیعی  ین 
های ساینتیفیک را گیری تکوینی( حذف و نتیجه 

شناسی را  تنها مالك حقیقت قرار دادند و هستی 
 صرفاً در جهان طبیعی )مادی( خالصه نمودند. 

نوزدهم   )  - قرن  دالتون   ,John Daltonجال 

ایده 1844 – 1766 اساس  بر  را  اتمی  تئوری   )
نمود،   پیشنهاد  اتم  بنام  دموکریت  چارلز اصلی 

( (  charls Darvwin, 1809 – 1882داروین 
تئوری تطور را بر مبناء انتخاب طبیعی )هدایت  
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 on theمیالدی در کتاب )  1859نشده( در سال  

origin of species ،منتشر نمود و بر این اساس )
با قوانین طبیعی   به نوعی، پیچیدگی زیستی را 
متقن   ادله  چندین  با  حالیکه  در  نمود.  تشریح 

مردود  ت و  جعلی  داروین  تطور  تئوری  جربی، 
می  نعمت شناخته   ( فرآیند    1399زاده  شود  در 

جرم،  و  حرکت  انرژی،  با  مرتبط  قوانین  چاپ(. 
جهان پایدار، ظهور موتور بخار و انقالب صنعتی  
انرژی  کیفیت  )کاهش  ترمودینامیک  قوانین  و 
تجمعی جهان و افزایش آنتروپی جهان در طول  

الکترومغناطیس، کشف اشعه هزمان(، نظریه ای 
x مواد رادیواکتیو و ذرات زیر اتمی و غیره، همه ،

تالش سایه  در  همه  بر  و  مبتنی  تحقیقات  های 
آزمایش و مشاهده، راه ساینس را، برای ورود به  
افکار و اندیشه جوامع بشری و دنیا گرائی، هموار 
تر و تسریع نمود. حقیقت این است که، قدرت و  

ساینس نمودند.    توان  خارج  علم  کنترل  از  را، 
جاده   در  روشن  اتوبوسی  مثابه،  به  عمل  چنین 
شیب دار تند و پر از سر نشین و بدون فرمان و 
سر  چه  ویژه،  شرایط  چنین  در  ماند  می  ترمز 
اتوبوسی   چنین  نشینان  سر  انتظار  در  نوشتی 

 باشد؟  می 
فلسفه ساینتیفیک جهان غرب به چنین اتوبوسی  

ها( همه آدم ها درکره  نه )به زعم آن ماند و متاسفا
می )اتوبوس(  آن  نشینان  سر  باشند.  زمین، 

می نمونه  را  آن  بارز  موضوعات  های  در  توانید 
سازمان در  جمله  از  بین مختلف  اللملی، های 

بین  جهانی  آژانس  صندوق  اتمی،  انرژی  المللی 
اقتصاد،  فرهنگ  تجارت،  سازی  جهانی  پول، 

... به وضوح مشاهده نمود.    ژاندارم بین الملل و 
ادیان،   با  غرب  دشمنی  سِرّ  حقیقت  در 

ایران  آزادی  با جمهوری اسالمی  خواهان، خاصه 
سلطه نگاه  همین  غرب در  ساینتیفیک  گرایانه 

است. این است رمز دشمنی غرب با اسالم و شعله 

ور نگهداشتن جدائی دین از علم، دین از سیاست  
 و ...  

علم  آن،  موازات  وحی  گریزی  به  مفهوم  به   (
هراسی ستیزی، اسالم بنیادی(، خدا گریزی، دین

مراکز  رسمی  غیر  و  رسمی  کار  دستور  در 
دامنه  بر  بروز  روز  و  گرفت  قرار  اش دانشگاهی 

رفت   پیش  آنجا  تا  راهبرد  چنین  افزوده گشت. 
  ( تجربی  معرفت  از  غیر  معرفتی  منبع  هر  که، 

 Pseudoساینتیفیک( را، با بر چسب علم کاذب )

scienceرا )  ( از میدان بدر کردند و طرفداران آن
و   مرتجع  طبیعت(  ماوراء  عالم  به  اعتقاد  و  علم 
راهبرد   چنین  خواندند.  مدرن  مقابل  در  سنتی 

بلکه، فقط در جغرافیای اروپا خالصه نمی گردد 
همراه استعمار، تجاوز، اشغال، تطمیع و تهدید،  به

حقیقت، در  گردید.  صادر  دنیا  سراسر  آوار   به 
هارا، به وارونگی فکر و اندیشه و جابجائی اولویت

قرون   )در  دنیا  دارد(    20و    19سراسر  ادامه  و 
 دیکته کردند. 
تئوری نسبت انیشتین و توسعه   -قرن بیستم  

مکانیک   جایگزینی  به  منجر  کوانتومی  مکانیک 
اول  نیمه  در  گردید.  فیزیک جدید  با  کالسیک 

آنتی  توسعه  و  با کشف  بیستم  و بیوتیک قرن  ها 
جمعیت  رشد  سریع  زمینه  شیمیائی  کودهای 
داشت.   پی  در  را  کشاورزی  تولیدات  و  جهان 
همزمان کشف ساختمان اتم و هسته، راه را برای 

هسته انرژی  هستهآزادسازی  )قدرت  ای(  ای 
زمینه در  مختلفی  دستاوردهای  و  های هموار 

راه  با  خاصه  صنعتی،  جنگمختلف  های  اندازی 
های مختلف و جهانی، انقالبی در حوزهمنطقه ای  

 رخ داد.
برخی به غلط تصور کردند که، چنین دستآوردها، 
حاصل نگاه تجربی به عالم هستی و پشت کردن 
به علم و اعتقادات مذهبی و کنار گذاشتن تفکر  
توسعه  برای  غرب  البته   ( است  الطبیعی  ماوراء 

ای بسیار، هم خود هزینه کرده و  چنین اندیشه
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تحمیل  هم   دنیا  بر  را  جبرانی  قابل  غیر  هزینه 

کرده است(. در حالیکه، ماهیت ذاتی ساینس به  
عنوان شاخه ای از درخت علم این نیست و هیچ  

های ارتباطی با عقاید پوچ مادیگرائی ساینتیست 
 غرب ندارد.

  1953ای در سال  انکشف ساختار مولکولی دی 
حوزه  در  ژنتیک  مهندسی  توسعه  میالدی، 

ی، فضاپیماها در نیمه قرن بیستم، فرود در زیست
فناوری  انقالب  و  ای  ماهواره  ماه، مدارهای  کره 

گوشی  اینترنت،  و  مدل اطالعات  و  همراه  های 
و  متعدد  موارد  صدها  و  کامپیوتری  سازی 

حوزه در  زمینه  دستاوردها  آنقدر  تجربی،  ها 
گری تجربی را توسعه داد تا جائیکه، حتی  افراط

ریاضیات ساینس    برخی  یعنی،  علم  هم،  را 
دانند، زیرا معتقدند  ( نمیTrue Scienceحقیقی )

نمی را  ریاضیات  فیزیکی که  مشاهدات  با  توان 
( نمود  چگونه  Bishop, 1997آزمون  بنابراین   .)

نماید، ممکن است، ساینسی که غرب معرفی می 
 معادل علم ترجمه گردد.

اده  علمی که به تعبیر عالِم فرزانه عالمه حسن ز 
آملی: یعنی، معرفت واقعی به مصنّف کتاب نظام  
هستی و کلمات وجودی آن به قدر طاقت بشری  

داود،   شارح  آملی،  زاده  ادامه  1387)حسن   .)
های مختلف بیولوژی ها تجربی در حوزهپیشرفت 

توسعه  انسان،  ژتوم  کامل  توالی  تعیین  خاصه، 
های سلول های بنیادی، همانندسازی  تکنولوژی 

ت تک سلولی و پر سلولی و هزاران موارد  موجودا
جوامع  برای  را  آسایش  لوازم  سو،  یک  از  دیگر 

مهیا می  آرامش بشری  از سوی دیگر  اما،  نمود، 
)درونی( را از جامعه جهانی سلب کردند. بسیار  
طبیعی است که عقل خود بنیادی، انسان گرای 
سعادت  برای  جهتی  هیچگونه  محور،  تجربه 

ندارد. با عقل خود بنیادی فردای جوامع بشری  
چنین می پندارند که، در یک ترانس موتاسیون  

(Transmutation اولیه پستانداران  از  طبیعی،   )

(Primate به انسان تبدیل شده و در یک ترانس )
ماشین   به  تبدیل  انسان  از  دیگر،  موتاسیون 

( دیگر، چه دلیلی 1396خواهد شد )نعمت زاده،  
گوئی  پاسخ  نگران  که  نعمت  دارد  الهی  به  های 

یافته همین  براساس  ساینتیفیک،  باشند.  های 
خود را مرکز ثقل عالم تصور کرده و همه چیز را  

خود   به  محاسبه    (egocentrism)نسبت 
 نمایند.می 

ساینیفیک   بدنبال    -روش  ساینیفیک،  روش 
عینیت بخشیدن به وقایع طبیعی در یک فرآیند 

اشد. یعنی  ب( می reproducible wayتجدیدپذیر )
طریق  از  مادی  یا  و  فیزیکی  جهان  شناخت 
مشاهده، حس و تجربه و شواهد کمی و یا کیفی.  
بطور کلی ساینس را می توان در دو شاخه اصلی، 

( و ساینس physical scienceساینس فیزیکی )
( تقسیم نمود. البته  bidogical scienceزیستی )

یا   باید توجه داشت که علوم زیستی مصطلح و 
)ه بیولوژی   تواند  Life scienceمان  نمی   )

الحیاه   یا معادل علم    (elmolhayat)جایگزین و 
و  ساینتیفیک  نگاه  اساس  بر  زیرا،  گیرد،  قرار 

تقسیم مادی  با  و  هستی  عالم  به  بندی  گرائی 
عمومی جانداران مبتنی بر بیولوژی ساینتیفیک،  
با   لینه،  بندی  رده  و  داروین،  تطوری  تئوری 

خود شکل  پیدایش  و  حیات  خودی  گیری  به 
لوکا   همه   (LUCA)تصادفی  مشترك  جد 

به   تبدیل  زمین،  کره  کنونی  موجودات 
ها، سپس به گیاهان، و از گیاهان  میکرواورگانیسم 

هیومن   به  حیوانات  از  سپس  و  حیوانات  به 
(Human being خواهیم )به مسامحه انسان ( )

هم  این  از  را  پا  ساینس،  بر  مبتنی  بشر  رسید. 
شاخهف را  انسان  و  نهاده،  خانواده راتر  از  ای 

بزرگ  میمون به    (great apes)های  تطور  و 
گونه   و  جنس  به  و  مدرن   Homeهیومن 

sapiense    یا    Homo sapiense sapienseو 



 

1072 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
ساینتیفک  می  و  علمی  ادله  کدام  با  شناسند. 

 اند؟ چنین ادعا دروغین را بر دنیا تحمیل نموده 
پیشرفته   حیوانی  را  انسان  آنجائیکه،  از 

بزرگ می  های  میمون  تطور  از  که  شناسند 
اشتقاق یافته و به همین دلیل ساینس زیستی را  
به ساینس اجتماعی )به مسامحه علوم اجتماعی( 

دادند   را  تعمیم  باطل  تئوری های  از  بسیاری  و 
پالئونتروپولوژی  در  ریشه  که، 

(Paleonthropologyیا دیرینه مردم و  شناسی  ( 
موضوعات   چنین  کردند.  صادر  دنیا  به  دارد، 
مرتبط با ساینس بدان معنی است که، متاسفانه  

می  معرفی  غرب  که  هیچگونه  ساینسی  نماید، 
ا نکرده  برقرار  اشیاء  ملکوت  با  ست  ارتباطی 

شیء،   کل  ملکوت  بیَده  الذی  )فسبحان 
مضامین  83یاسین/ چنین  با  غرب  ساینس   .)

مجردات(   عالم  و  نفس  روح،  )ملکوت،  معرفتی 
باشد زیرا، کامالً بیگانه است. البته طبیعی هم می 

تجربی   ساینس،  روش  و  عمق  محدوده،  شعاع، 
کلی  مفاهیم  در  پرواز  قدرت  و  است 

یگر باید بدانیم  شناسی را ندارد. از سوی دهستی 
تئوری  قانون  که،  هیچگاه،  ساینتیفیک  های 

شوند و در همان حد فرضیه و یا تئوری باقی  نمی
تئوری می  که،  است  اینجا  و مانند.  قدیم  های 

کند. تصور باطلی است که  جدید معنی پیدا می 
می  گمان  تئوری برخی  که  نظریهبرند  یا  و  ها  ها 
ی، به قانون  ای با تحقیقات کافتجربی و مشاهده

از  تبدیل می اولیه،  تصدیقات  و  )بدیهیات  شوند 
شناخت تجربی مستثنی است(. دلیل آن روشن  

جزء ذاتاً  ساینس  زیرا،  منطق  است  با  و  گرا 
می استدالل  و  عمل  به  استقرائی  و  نماید 

شناسی، کل یک موضوع و یا یک پدیده هستی 
(whole system هم اگر  و  ندارد  دسترسی   )

داشت تحلیل دسترسی  و  تجزیه  ظرفیت  باشد  ه 
متغیر و اثرات متقابل    Nمجهولی با    Mمعادالت  

های چند جانبه و ترکیبی را ندارد. یکی از ضعف 

که،   است  این  ساینتیفیک  روش  بنیادی 
به  می  اجزاء  رفتار  از طریق جمع جبری  خواهد 

رفتارکل برسد، در حالیکه همواره رفتار و علمکرد 
رفتار و عملکرد اجزاء   کل، متفاوت با جمع جبری 

مثالً   باز  این موضوع در سیستم های  است.  آن 
سیستم بیولوژی )مبادالت آزادانه ماده و انرژی  
به داخل و خارج سیستم( حقیقتی است که هیچ  

باشد یعنی، در یک سیستم باز  نقدی بر آن نمی
)سیستم زیستی(، رفتارکل معادل جمع جبری 

 باشد. رفتار اجزاء نمی
استیون مجاگوله، دیرینه شناس می    -لم  انبار ع 

( و Factsها )گوید: باید توجه داشت که واقعیت
)نظریه متفاوتیtheoriesها  چیزهای  در  (  و  اند 
شناسی و سلسله مراتب هستی، هیچگاه از هستی 

نیستند.   برخوردار  یکسانی  اطمینان  درجه 
داده واقعیت،  و  حقایق،  هستی  حقیقی  های 

)جهان در  Facts are the world,s dataاند.   )
تئوری  ایده حالیکه،  از  انسان،  ها، ساختاری  های 

تفسیر  و  تشریح  برای  دانشمندان  یا  و  محقق 
)حقایق  Theoris are Structuros of ideaاند 

that explain and interpret facts(  )lauri, 

می2004 چگونه  بنابراین،  تئوری  (.  توان 
(theories)    را جای حقیقت(facts)   نشاند. برای

علم،  منشاء  است،  نیاز  علم  به  حقیقت،  بیان 
طبیعت نیست، طبیعت انبار علم است و انسان 
هم، خالق علم نیست. انسان کاشف چنین انباری 

ها )علم( است. حقیقت علم از خدا، خالق هستی
است. به همین دلیل، هیچگاه چیزی بنام تولید  

تولید هر چه هست  بلکه،  نداریم  علمی  علم  ات 
است، نه تولید علم، زیرا جهان طبیعی انبار و یا  

 ها است.خزانه علم است و هنر انسان کشف آن
ارائه یک   -طراحی آزمایش مبتنی بر ساینس  

باید از  Proposalپیشنهاد ) ( مبتنی بر ساینس، 
 جامعیت الزم به شرح زیر برخوردار باشد: 
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( مشکل پیش رو و یا Problemطرح مسئله )  -1
 شف مجهول و یا رسیدن به هدف خاص. ک
( یعنی، ایده اولیه  Hypothesisارائه فرضیه )  -2

 انجام کاری بدون مستندات، 
( شرح یک فرضیه و  Theoryتنظیم تئوری )  -3

پشتوانه با  ای  ایده  )با  یا  اولیه  مستندات  از  ای 
 آزمون( 

4-   ( هدف  goalsاهداف  است چندین  ممکن   ،)
در آزمایش گنجانده    جزئی و اولیه و اهداف اصلی

 شود.
( و  random treatmentsتیمارهای تصادفی )  -5

( خطا replicationsتکرارها  کردن  کم  برای   )
 آزمایش و اثرات محیط،  

6-  ( داخلی  شاهد  local checkکنترل  یا  و   )
(check مورد تیمارهای  تطبیقی  مقایسه  برای   )

 و   نظر و قضاوت
شواه  -7 بعنوان  کیفی  و  کمی  د  معیارهای 
(evidences  .) 

قطعیت عدم  و  نکات   -ساینس  از  یکی 
ای که در باره ساینس و آزمایشات مبتنی  برجسته

شناسی،   کل  مطالعات  در  ساینس،  بر 
انسانهستی  یا  و  واقع  شناسی  مغفول  شناسی 

 probabilityشده است، مسئله درصد احتمال )

percentage  قطعیت عدم  درصد  یا  و   )
(uncertainlity percentage می )  باشد، متاسفانه

شناسی کمتر  این بخش از ضعف ساینس در کل
قرار می  توجه  یعنی، هیچگاه، تحت  مورد  گیرد. 

هیچ شرایطی، بخشی از رخداد، نتایج و قضاوت 
آزمایش، در دسترس و یا در اختیار محقق قرار 
آزمایشات   ضعف  چنین  از  رهائی  برای  و  ندارد 

احتم به درصد  باید  بناچار  عدم  تجربی،  یا  و  ال 
از بن بست حتمی نجات  تا  قطعیت تن در داد 

 یافت.  
می  حادث  سئوالی  نکته،  همین  آن از  و  شود 

 اینکه،

آیا در حقیقت جهان هستی و روابط بین اجزاء  ➢
عالم هستی )عالم تکوین(، چیزی بنام احتمال و 

 یا عدم قطعیت وجود دارد؟ 

مثالً، سدیم در صد بار تماس با کلر ممکن است 
 چند بار، ترکیب کلرور سدیم ندهد؟ 

دانید که، اگر این فرض را بپذیرید) در صد آیا می  ➢
ترکیب   با  سدیم  کلرور  تشکیل  عدم  احتمال 
عالم   تکنولوژی  سر  بالئی  چه  کلر(  با  سدیم 

 آورید؟  می 
مگر در عالم حقیقی و در جهان علی و معلولی  

عالم تکوین )روابط بین اجزاء عالم هستی(،    و در
فیزیکدان  هایزنبرگ  دارد؟  معنی  قطعیت،  عدم 

میالدی، اصل عدم قطعیت    1926آلمانی در سال  
مرکز   اما،  نمود  مطرح  کوانتوم  فیزیک  در  را 

( اسپانیا  نوری  علوم  خاصه  ICFOتحقیقات   ،)
برنده   و  نظری  فیزیک  متخصص  فایمن  ریچارد 

نوبل در فیز میالدی   1965یک، در سال  جایزه 
در کتاب خود و معرفی کشف جدید از رزونانس  

 ( قطعیت  MRIمغناطیسی  عدم  اصل  صراحتاً   ،)
در فیزیک را منتفی دانست. فایمن جمله معروفی 

می و  باهوش دارد  چقدر  که  نیست  مهم  گوید: 
می  که  کشف  هستیم  را  فیزیک  قوانین  توانیم 

 کنیم بلکه، باید گفت که:  
ر هوشمند است که باید به آن توجه  طبیعت چقد

 How clever nature is to pay attentionشود )

to it?( )Richard Feyman, 1965 .) 
می  عرض  طبیعت  من  هوشمندی  که،  کنم 

از خودش   وی  زیرا، هوشمندی  نیست  ستودنی 
اراده نمی فرمان  تحت  تکوین،  )نظام  باشد 

طبیعت  تکوینی( بلکه، ستودنی آنکسی است که  
چنین هوشمندی را، آفرید )فتبارك اهلل احسن 
خداوند  بر  سجده  که،  است  جا  این  الخالقین(. 

پیدا می تعالی معنی حقیقی  این  تبارك و  کند. 
جا است که عبادت عالمانه، عاشقانه است )نه با  

 اکراه و سستی(. 
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واقعیت موضوع  که،  است  جا  این  ها  بنابراین، 

(Facts( قطعیت   ،)Certainlityداده یا  و  های ( 
(data  آزمایشات نتایج  با  هستی  عالم  حقیقی   )

در  همواره  زیرا  داشت.  خواهند  فرق  تجربی 
آزمایشات تجربی، با عدم قطعیت، درصد احتمال، 

ها،  ها، تئوری بریم که، نظریهروبرو بوده و پی می 
انسان ذهنی  ساختارهای  که،  همه،  هستند  ها 

جهان   حقایق  تفسیر  و  تشریح  طراحی برای 
نمی می  ساینس  هیچگاه،  نتیجه  در  تواند شوند. 

حقیقت هستی و عالم طبیعی را در سطح هستی  
یا کل ) و  که  Wholeشناسی  یعنی همانگونه   ،)

 هست به نمایش بگذارد. 
همواره  ساینس،  قطعیت  عدم  اصل  اساس  بر 

مولکول ذرات،  رفتار  از  )به بخشی  ماده،  یا  و  ها 
تصاد یا  و  ندارند  علتی  می ظاهر(  آیا فی  باشند. 

تکوین(  )جهان  طبیعی  عالم  در  و  حقیقتاً 
اند؟ و یا نقص، در متدولوژی و متد علوم  اینگونه 

تجربی   ساینس  ذات  در  حقیقت  در  و  تجربی 
 است. 

کیهان استیون  با  هاوکینگ،  و  انگلیسی  شناس 
روحیه ضد دینی نیز، معتقد به اصل عدم قطعیت  

ر بزرگ، تا  است )محجوب، تایخچه زمان، از انفجا
نظریه 1393ها،  سیاهچاله  راستا،  همین  در   .)

( و Chaos Theoryنظمی )آشوب و یا نظریه بی 
ای نیز، به نوعی، بدنبال عینیت  یا همان اثر پروانه

پدیده به  تصادفی  عمل  به  عالم  بخشیدن  های 
 (. Tim palmer 2008طبیعی است )

خلق   یا  و  ایجاد  در  تصادف،  عنصر  واقعاً  آیا 
دخیلرفتا آشوبی  قطعی رهای  عوامل  یا  و  اند 

(deterministics نمی ما  که  عواملی  (  شناسیم؟ 
ها که ما در حال حاضر، قادر به تعیین رفتار آن

 (.  Boeung, 2016باشیم )در یک سیستم باز نمی
هستی  جهان،  انسانتفسیر  و  شناسی   شناسی 

مبتنی بر ساینس )علوم تجربی(، همانند سنجش  
جبال   با  سلسله  زمین  کره  یا  و  ترازو  با  البرز 

تفسیر  آملی،  )جوادی  است  معمولی    باسکول 
 (.  1390انسان،   به انسان

همه عالم هستی    - وجوه مشترک اجزاء عالم  
تا  گرفته  اتم  و  اتم   زیر  )از  جمادات  حتی 

سلولیکهکشان تک  از  انسان(،  ها،  تا  گرفته  ها 
دارای   یعنی،  مشترك  ویژگی  دو  دارای  همگی 

اند. زیرا، همه عالم هستی در نظام  و علمحیات  
در حرکت ذات تکوین،  با حرکت جوهریه  و  اند 

تراز   در  موجودی  )هر  کمال  سوی  به  خویش، 
برای رسیدن به حد کمال   خاص حیات خود و 
خویش( رهسپارند. بدیهی است که، سطوح و تراز  
حیات یک سنگ و یا کوه با حیات یک باکتری و  

با حیات گی یا  و  با حیات  قارچ  یا  و  اه و حیوان 
انسان متفاوت است )تراز حیات متفاوت اما، اصل 
که   همانگونه  است(.  ثابت  همگان  برای  حیات 
در  ممکن(،  )عالم  هستی  عالم  همه  شد،  اشاره 

ها اند، از بودن به شدن، همه آنحرکت تدریجی
ساز بستری، مدار و هدفمنداند. همه زمینهغایت

باشند. انسان برای می   برای موجودی بنام انسان
 که؟ 

برای خودش   بسنجی  نگاه ساینس غرب  از  اگر 
(egocentrism)    بینی، برای   قرآناما، اگر از منظر

و من  ،  الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ  مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ  وَ خدا )
)به   اینکه مرا  برای  نیافریدم مگر  را  انس  جنّ و 

(.  البته خدا  56)الذاریات/   یکتایی( پرستش کنند
صمد است و هیچ نیازی به انسان ندارد. عبادت 
و بندگی خداوند هم عین آزادگی و برای سعادت  
ابدی انسان است. بدیهی است که این همه امتیاز  

بی  انسان  و برای  حساب  بی  و  تصادفی  جهت، 
باشد. حتما حکمتی در کار است و آن، کتاب نمی 

د حیات  در  انسان  آزمایش  و  و امتحان  نیوی 
باره نعمت پاسخ  های داده شده در  گوئی وی در 

جهان اخروی است )لیبلوکُم ایکُمّ اَحسنُ عمالً، 
(. عجیب است، تازه آن امتحان هم باز به  2ملک/

شود، زیرا خداوند دوست دارد نفع انسان تمام می
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که انسان، بهشتی شود و برای ابد از نعمات الهی  

 الَّتِی  الْخُلْدِ  جَنَّۀُ  أَمْ  خَیْرٌ  لِکَقُلْ أَذَمند گردد )بهره 
)ای   بگو وَمَصِیرًا،    جَزَاءً  لَهُمْ   کَانَتْ   ٰ    الْمُتَّقُونَ  وُعِدَ

بهتر است یا بهشت  )دنیا فانی(  : آیا این  پیامبر(
بهشت   آن  که  دادند  وعده  متّقیان  به  که  ابدی 

 (.15ت )فرقان/پاداش و منزل ایشان اس
موجودات   همه  دیگر،  سوی  )جمادات، از  عالم 

نباتات و حیوانات و جسم مادی انسان( در نظام  
ها است  اند و بدلیل عِلم تکوینی آنتکوین، عالِم

مقاصد   برای  را  تکوینی  افعال  هوشمندانه،  که، 
انجام  مطلوب  بنحو  هستی  باالتر  ترازهای 

دهند. بعبارتی دیگر، علم تکوینی برای تجلی، می 
مولکول  ها،  اتم  به  مند  ماده،  هنیاز  ترکیبات،  ا، 

نیازمند   حتی  و  حیوانات  نباتات،  اشیاء،  جسم، 
انسان فیزیولوژیک  بدن  و  مادی  است.  جسم  ها 

در  علم  از  مملو  )انباری  است  علم  سراسر  عالِم 
 های عالم(.قالب اجزاء و پدیده 

همانگونه که روح آدمی مجرد است و برای تجلی 
تکامل   از  یعنی،  است  آدمی  جسم  به  نیازمند 

ها  ریجی ناشی از حرکت جوهری تولید اسپرمتد
کروموزومی    2nو تخمک، لقاح و تشکیل سلول  

های بنیادی( زایگوت، تولید جنین، تمایز )سلول
و تجلی روح بر بدن )جسمانیه الحدوث و روحانیه  
البقاء بر اساس حرکت جوهریه مالصدرا( و سر  

گیری هیئت انسان با ظرفیت تکوینی  انجام شکل
و  )فطری(   عقل  برکت  به  هم،  آن  تشریعی  و 

روح   همانند  نیز،  علم  ارادی،  و  علمی  ظرفیت 
و  تکوین  نظام  در  روح،  همانند  و  است  مجرد 
سطوح  )در  مادی  جسم  به  نیازمند،  تشریع 
مختلف خواه به صورت جزء مثل عناصر عالم و  
خواه به صورت ترکیبی مثل گیاهان، جانوران و 

ابد، انباشته شود.  یا انسان( است تا در آن تجلی ی
هنر انسان کشف علم در میان اجزاء عالٌم است  

می  زمینه  این  در  قسمت  )عالقمندان  به  توانند 
جوانه عنوان  با  مقاله  این  تکمیلی  و  های  دوم 
نعمت  کنند،  رجوع  علم  درخت  از  زاده، ساینس 

 (. 1399آینده بشریت، 
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 قرآن حق زیبایی و آراستگی در موجودات با نگاه ویژه به انسان از منظر 

 
 2غالمعلی یخکشی و  1رعنا خلیلی

 

)نویسنده مسئول:  و حدیث، مدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری قرآنکارشناسی ارشد علوم -1
khalili.rana@yahoo.com ) 

 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، کارمند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-2

 
 یده چک

طلب است و لذا خداوند   یبایی خود ز   ی دارد و در رفتار اجتماع  یلم  هایبایی خود به ز  ی در ساختار فطر  انسان
  ی گواه  به  را در وجود انسان قرار داده است.  یدند  یبابودن و ز  یباحق ز  یباست،که خود هم ز  هایبائی خالق ز

و حس    یی حس دانا  یکی،حس ن  یمه یضم  به   است، که  یاز چهار بعد روح انسان  یکی  یباییروانشناسان، حسن ز
و هنر  یفظر یعصنا ی، شعر ی،ادب یبائیهایو معتقدند تمام ز دهندیم یلرا تشک یروان آدم یابعاد اصل یمذهب
 یل حس اص  ینا  یح،قانون صح  یکممکن است،    هچگون  ینحس هستند. با وجود ا  ینهمه موارد ا  یواقع   ی به معن

در اسالم استفاده کردن از    لذا  !یرد؟بگ  یدهآن را ناد  یحرا در روح انسان خفه کند و عواقب سوء عدم اشباع صح
که   ی و باطن  یمعنو  آراستگی های    ینو همچن   ی و ظاهر  یجسمان   آراستگی هایو داشتن    یعت طب  یبائیهایز

افراط    یچاز آن بدون ه  ی مندبه بهره   است، نه تنها مجاز شمرده شده بلکه  ی و صفات انسان  یهمان ملکات اخالق 
 آراستگیو    یباییمفهوم ز  کتب لغت،و    یقرآن   یهااز آموزه   یریگمقاله با بهره  این  سفارش شده است.  یطیو تفر
که شامل   قرآندر    یانواع آراستگ  و مفردات این واژه را بررسی و  قرآندر    ینتکاربرد واژه ز   ، سپس  بیینرا ت

در آخر به حق انسان در داشتن انواع  آراستگی    نموده است.  بیانرا    شودیو انسان م  یعتخداوند متعال، طب
 ظاهری و  باطنی پرداخته است.  

 
 موجودات  ی،ظاهر  یآراستگ ی،باطن یآراستگ ینت،جمال، ز حق، : واژگان کلیدی

 
 مقدمه

بودن    یبااز جمله حقوق موجودات زنده حق ز     
آفر است.  بودن  آراسته  همه    یدگارو  موجودات 

داع کرد و با  یباییتناسب اعضا و ز  ی را دارا  یزچ
  . یستتنها مخصوص انسان ن  ینیآفر  یباییز  ینا
فطر  یکی  یبایی،ز حرکات  م  ی از    باشد؛ یانسان 
بلکه   یباییز عرصه وجود،  به  انسان  نهادن  پا  با 

از   م  آنقبل  پا  گرددیآغاز  تا  را  انسان    یان و 
.  کند یم  یهمراه  یز،بلکه تا پس از مرگ ن   ی،زندگ

.  باشدی انسان م  یزندگ  ینفکاز مسائل ال   یبایی،ز
به   یکمال خواه  یهر انسان  یعتدر خلقت و طب

  ی از و جمال جزئ  یباییز  ه است.نهاده شد  یعهود
ز و  است  دوست  یباجوییکماالت  جمال  از   ی و 

دوست در    یزهاییچ  جملهاز    یجمله  که  است 

انسان    یهتعب  یآدم  سرشت ارزش  بر  و  شده 
مطهرافزایدی م استاد  گفته  به  گرای .  هر    یش:» 

ز به  جمال    یبایی انسان  خواسته  یکیو   ی هااز 
ز  ی فطر از  لذت  و احساس  و    یباییانسان است 

پاک  و  آم  هایزگیتناسب  انسان  سرشت    یخته با 
 یت اهم  در.  (80، ص1362ی،)مطهر  شده است

 یبس که انسان در رفتار اجتماع  ینهم  یآراستگ
 یبه برقرار  یطلب است و لذا آراستگ  یباییخود ز

روابط   استحکام  و  و  رساند.  می  یاری  اجتماعی 
این حقیقت انکارناپذیر در سراسر هستی مشهود  
از هر شخص دیگری  است و پیشوایان ما بیش 

داده تذکر  آن  به  و  بسته  بکار  را  از  آن  و  اند 
آیا   اند.د خداوند خبر دادهنز  یآراستگ   یتمحبوب 
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ز  یآراستگ  قرآندر   است؟    یباییو  شده  مطرح 
دارد؟    ی؟ و چه اقسامآن تا چه اندازه است  یتاهم

که توجه به   یابیمی در م  یمکر  قرآنبا مراجعه به  
در کالم خداوند مشهود است و با بکار   یآراستگ

واژه آراستگ   ی هابردن  انواع  ب  یمختلف،    یان را 
است    یاز جمله مخلوقات اله  تین کرده است. ز

برا همه   ی که  و  است.  فرموده  خلق  بندگانش 
انسان    ینکهتا ا  یدآفر  یباز   ی به نحو  راموجودات  

  ش و خداوند بر خلقت  یدآفر  یباییز  یترا در نها
الخالقاهلل    ستود.» فتبارك  یشتنخو   « یناحسن 

 ( ینمؤمن 14)
استناد  مقاله      روش  با  بهحاضر  مفهوم    ی 

در کتب لغت و    یو آراستگ  یباییواژه ز  یشناس 
پرداخته    قرآنکاربرد آنها در    ین به، همچنقرآن

در موجودات    یاست. و در ادامه به انواع آراستگ 
ی  که شامل آراستگ  ،پرداخته است  قرآناز منظر  

طب   در مناظر  متعال،    ین، زم  ی رو  یعیخداوند 
جانوران   م  وآسمان،  آخر  باشدی انسان  در  به  . 

آراستگ انواع  شامل    یاختصار  که  انسان  در 
 پرداخته است.  شودی م  ی و باطن  ی ظاهر  یآراستگ

در فرد به اوج   یعیطب  یباییکه ز  یجوان  در     
به    یبایی،به ز  یلم  ینا  رسد،یخود م او را  روح 

و    یشخو کرده  سردرگم  یکیمشغول   های یاز 
رس ز  یدگی جوان  به  افزودن  و    یبایی کردن 

  یجسم خاک  یشهمه آرا  یناست. اما ا  اشیجسم
و   قرآن. از نگاه یانسان   یقتحق  ی است نه آراستگ

هم در ظاهر فرد   یدبا  ستگیآرا  ینکالم معصوم 
  یباتر درون ز  ینتز  یباشد و هم باطن فرد و حت

جوان   یکانسان خصوصاً    یکبرون است.    ینتاز ز
  یبا،ز  ی و هست  ی هست  ای هیبای با ز   یدمسلمان با

ارتباط کند،  برقرار  واقع  یارتباط  و   یدرست، 
 ی و هم ظاهر  یاراید دوستانه تا هم روح خود را ب

 و جسم خود داشته باشد.  ردر کالم و رفتا یباز
  ۀرا گرانقدر ساخته و او را از رست  یآدم  آنچه     

به    یانو از صف آدم  یان جنبندگان به صفت آدم

به    دهد، آراستگییپرواز مان فرشتگان  جهاوج  
 یفاست. با توجه به تعر  یستهشا  ی هاادب و منش 

آراستگ واقع  در  که  و م  ی ظاهر  یادب  شروع 
رعا  یاری اخت است؛  فرد   یتانسان  و    ی آداب 

که در مراکز   یکسان  یادانشجو و    یکاز    یاجتماع
و    رودیم  یشتری انتظار ب   کنندیم   یتفعال  یعلم

انتظا  یاثمره  ین نخست عالم  و  آگاه  فرد  از    ر که 
مؤدبانه است،   ی و رفتار   یستهشا  ی ظاهر  رودی م

  یه از همه سزاوار است از طال  یدهاگر آداب پسند
و    یاتروح  یجهداران دانش سزاوارتر است. . در نت

البال   یاتخلق جلوه   ی در  انسان  رفتار  و  اعمال 
 . کندی م

 یو آراستگ  یباییز یمعناشناس
قشنگ،    یل،جم  یکو،ن  یسته،شا   یعنی،  زیبا

خوب   یزهر چ  یعنی   یباخوشکل، مقابل زشت؛ ز
  ی به معنا  ینو آراسته. و همچن  یکوو با مالحت و ن

ال  ز  یق،درخور،  و  برازنده    یبنده سزاوار، 
 واژه( یل، ذ1374است.)دهخدا، 

ک  زیبایی و  و   یفیتیحالت  نظم  از  که  است 
وجود   ی در ش  ی همراه با عظمت و پاک  ی هماهنگ

تخ  دارد و  عقل  تما  یلو  را   یعال  یالت و  انسان 
پد  یکتحر انبساط  و  لذت  و  آن   یدکند  و  آورد 
 واژه( یلذ 2، ج1371  یناست. )مع ینسب ی امر

 زیباشناسی 
است و   ی از روانشناس  ی ارشته   یبایی، ز  شناختن 

جمال و هنر   یدنشناسان  ی،شناس  یباهدف آن ز
است و آن درباره مجموعه انفعاالت و احساسات 

  یره ل و فکاهت و غزو ه  ی و زشت  یباییو ز  یدرون
 یل، ذ2، ج1371ین)مع  کند؛ علم الجمال  گفتگو
 واژه( 
 یبایی ز انواع

  یگری مطلق؛ جز ذات خداوند، نمونه د  یباییز-1
ز تمام  کانون  و  نمونه  خدا   ی ها  یباییندارد، 

چنان است  نو    موجودات  فلسفه  طرفداران  که 
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الیتناهی    کامل و  یخدا زندگ  گفتند،ی افالطون م

 است.  یو منبع و کانون زندگ
نبوغ    ی؛آرمان   یباییز  -2 ادراك  از  است  عبارت 

)نه چنان    باشد  یدکه موجود را چنان که با  ی بشر
 گیرد؛ی ( در نظر مشودی م   یافت  یعتکه در طب

کماالت ممکن   یعرا که شامل جم  ی موجود  یعنی
 . کندی روان مجسم م یینهباشد. در آ

ز  یعی؛طب   یباییز  -3 در    یباییهمان  که  است 
آن را به سه نوع    توانیو م  شودی م  یافت  یعتطب

 کرد.  یمتقس
ز الف مانند    یجسم  یبایی(  محسوس؛  اَشکال 

 یباچهره ز
 ی تصور عال یا  یبامانند فکر ز ی؛عقل یبایی( زب
مانند رفتار بزرگوارانه   ی؛اخالق  ی هند  یبایی( زج

 یب و نج
خود    یباییز   ینا  ری؛هن  یباییز  -4 بشر  را 
را    یآرمان  یباییز   یکو مفهوم    یو معن  آفریندی م

 یککه درباره آن تأمل و تعمق کرده است، مانند  
موس    یان، )منوچهر.  مجسمه  یاشعر    یقی،قطعه 

 ( 23ص   1368
انسان، سبب   ی و احساس هنر   یباییبه ز  یلتما   »
گوناگون هنر در فرهنگ بشر   ی هاشاخه   یدایشپ

از  یبخش  یو حت یرفتهآن را پذ  یزشده و اسالم ن
  ریزییهپا  یباییبراساس هنر و ز  یمکر  قرآن اعجاز  

با هنر  البته  است.  و   یدشده  تعقل  خدمت  در 
ابزار  یقت حق نه  آن«    یقتشو  یبرا  ی باشد، 

 ( 439، ص 1ج ،1374 یندگان،نو زا ی)جمع
و جواهر   یرایشو پ  یش،آراستن، آرا  یعنی  زینت

که   یزی و رونق و فروغ و لباس و هر چ  یباییو ز
برهنگ  )دهخدا    ی بپوشاند  ذ1374را  کلمه   یل، 

زَینتز است  آمده  العرب  لسان  در  به    ین(  هم 
 یعنی)  آیدی م  یزشت   ی و هم به معنا  ینتز  ی معنا
( ) ابن یدنآراسته د  یشرا بر گمان خو  های زشت

  ینت ز  ین(؛ همچن222، ص3، ج1977م    ر،منظو
معنا آراستگ خوش  ی به  بودن،  در    ینما  آنچه  و 

ن  کند  جلوه  خوش  است  یزنظر    ی،)قرش.  آمده 
ص  4و  3ج  تا،ی ب شوشتر195،  ،  1374  ی ؛ 

 ( 214ص
 ینتز انواع

 یح مثل علم و اعتقادات صح ی؛( باطنالف
 بودن  یرومندمثل ن  ی؛( بدنب
ز  ی؛خارج(  ج وسا  یورآالت،مثل  و   یلمال 

راغب 196،ص  2ج  تا،ی ب  ی،)قرشیزندگ ؛ 
 (. 202ق، ص1412 ی،اصفهان 

با    قرآندر    زینت  :قرآن در    ینتکاربرد واژه ز 
 بار بکار رفته است. 44مشتقاتش  

 دهندگان  ینت(. زالف
الش  یّنزَ)فَ  :یطانش-1 / 48(اعمالهم  یطانلهم 

  (: شیطان عنکبوت 38ل و من24نحل،   63انفال،  
 داد.  ینتآنها اعمالشان را ز ی برا
اله-2 ز  ): یماموران  الدن  یناانا  ز  یاالسماء    ینه به 

همانا/صافات6  (الکواکب دن  :  آسمان  به    یاما  را 
آراست  ینتز ز  ).یمستارگان  الدن  یناانا    یا السماء 

همانا ما آسمان را : فصلت  12ملک و  5یح(بمصاب 
 . یم آراست یبا ستارگان 

 هاداده شده ینت(. زب
 :   ینقتل فرزندان مشرک -1
ز  و قتل    ینالمشرک  یرینلکث  ینکذالک 

داده شده   ینتز   ینچن  ینا  : و/انعام137اوالدهم
 قتل فرزندانشان را ینمشرک ی برا
ا  نوما کا  یطانلهم الش  ین : و ز  یناعمال مشرک  -2

داد   ینتآنها ز  ی برا  یطان ش  : و/انعام43  یعملون
 . یدادندآنچه انجام م

الح  ینللذ  زین  :   یادن   یزندگ  -3   یا الدن   یاۀکفرو 
  ی زندگ  یدندکه کفر ورز  یکسان  : برای /بقره212

 داده شده.  ینتز یاییدن
 های یسه ک-6فرزندان پسر،    -5حب شهوات،  -4

  - 9ها،  دام  -8نشاندار،    ی هااسب     -7طال و نقره،
 کشتزارها:
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هَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ  زُیِّنَ

الْخَیْلِ   وَ  الْفِضَّۀِ  وَ  الذَّهَبِ  مِنَ  الْمُقَنْطَرَۀِ  الْقَناطِیرِ 
 عمران /آل14الْمُسَوَّمَۀِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ 

  /توبه37لهم سوءُ اعمالِهم    زُیّنَ  اعمال بد :   --10
 داده شده.  ینتاعمالشان ز ی آنها بد : برای 

کافر  -11 کفرو   ینللذ  زین  :  ینمکر 
که   یکسان  ی داده شده برا  :زینت  /رعد32مکرهم

 مکرشان.  یدنکفر ورز
12-  : ف  وآسمان  جعلنا  و    یلقد  بروجاً  السماء 

در آسمان    یمقرار داد  : و/حجر16  ینللناظر  ینّاهاز
 .یمداد ینتز  ینندگانب ی و آنها را برا ییبرجها

ک  ی ال  ینظروا  افلم فوقهم  و    یناهاب  یفالسماء 
 /ق6یناهاز

سرشان که چگونه   ی به آسمان باال  نگرند ینم آیا
 . یمداد  ینتو آن را ز یمآن را بنا کرد

13-   : ما ظهر    ینتهنز  یبدین  وال   وجود زن  اال 
را جز آنچه    ینتشانآشکار نسازند ز  :و/نور31منها  

 .یباییاز ز شودی که ظاهر م
قلوبکم    یف  ینۀو ز   یماناال   یکمال  حب   :  یمانا  -14
ایمان  /حجرات7 داشتن   ی برا  :  و    یشما دوست 

 داد. ینتشما ز ی هاآنها را خدا در قلب
15-  : درازگوشان  و  استران  و    ولخیل   اسبان 

اسبان   : و/نحل8  ینتۀلترکبوها و ز  یروالبغال والعم
برا و درازگوشان  استران  آن است که سوار   ی و 

 هستند.  ینتو ز یدشو
لها   ینتاالرض ز  ی))انا جعلنا ما عل  :  نیزم  -16
است    ینآنچه بر زم  یمما قرار داد  : همانا/کهف7
 آن. ی برا ینتیز

 مال و فرزندان : ـ17
  : مال /کهف46  یاالدن  یاطالح  ینۀو البنون ز  المال

 هستند.  یاییدن  یزندگ ینتو فرزندان ز
: /طه59  ینۀالز  یوم موعدکم    قالروز جشن :  -18

 موعد شما روز جشن باشد.   گفت

لفرعون   -19 زیّن  وکذلک   ( فرعون:  بدی عمل 
غافر(: و این چنین برای فرعون  37سوء عمله( )

 بدی عملش زینت داده شد. 
اعمال اسراف کاران: )کذلک زیّن للمسرفین   -20

( یعملون(  کانوا  برای 12ما  چنین  ای  یونس(: 
شده   داده  زینت  دادند،  انجام  آنچه  اسرافکاران 

 ت. اس
 ؟  یچه کسان یبرا زینت

  ینمن المشرک  یرلکث  ینکذالک ز  )و  :ین (.مشرک1
اوالدهم )قتل  وانعام  137  (   :  ی برا  ینچنینا  ( 

 داده شده.  ینتقتل فرزندانشان ز ینمشرک
کافران:2 ح  ینللذ  )زین  (.    یا( الدن  یاۀکفرو 
 یات ح  یدنکه کفر ورز  یکسان  (:  برای   /بقره 212)

 داده شده.  ینتز یادن
مردم: 3 الشهوات  )زین  (.  حب  / 14()  للناس 

  ینت مردم دوست داشتن شهوات ز  ( : برای عمران
 داده شده. 

ما   ینللمسرف  ینز  )کذالک  (. اسراف کنندگان:4
اسراف   ی برا یونس( :اینچنین/12 یعملون()کانوا 

 .یمداد ینتکنندگان آنچه را انجام داده بودند ز
 ()للفرعون سوء عمله  ینکذالک ز  )و(. فرعون:5

و/غافر37 بد  ی برا  ینچنین ا  (:  عملش    ی فرعون 
 داده شده.  ینتز

 قرآنمفردات مشابه زینت در 
 جمال الف(

جمال یعنی حسن و زیبایی بسیار ؛موجودی که  
د.) قرشیبی  دارای تناسب و اعتدال در اعضا باش

(  202ق،ص1412؛ راغب اصفهانی،  52ص2تا، ج
خوب   یعنی  جمال حُسن،  ف  ی،رونق،    یها )ولکم 

برا و  رونق  یجمال...(  آنها  در    ی تجملو  شما 
 ( 153، ص1374 ی،( )شوشتر6است)نحل

 جمال انواع
 بر دو نوع است:  جمال

جان و بدن و فعل    یژهکه و  یبایی: آن گونه زاول
 و کار انسان است.
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زدوم سا  یبایی:  غ  های یدهپد  یردر  از   یرعالم 

شده   یت)ص( روا یامبروجه از پ  ینانسان، و بر ا 
جم اهلل  که)إن  که   یُحبُّو    یلاست  الجمال( 

آگاه و  ا  ی هشدار  بر  از    یاد،ز  یراتخ  ینکهاست 
  ینرا که به ا  یو خدا کس  شودیخداوند افاضه م 

باشد دوست    یراتشأ خمن   یعنیصفت،   متصف 
 ( 411، ص1، ج 1374 ی،اصفهان  اغب.)رداردی م

 ی و لذت طلب یدوست جمال
عالقه به جمال و   ی،لذت طلب  ی هااز شاخه  یکی

  یل تشک  یاست که از شعب مختلف  یجمال دوست
 :شودی م

کوه،    یدنمثل د  ی؛جماد  یا  یعی( جمال طبالف
و   یا،در ماه  ستارگان،  آسمان،  ساران،  چشمه 

 . یدخورش
گب جمال  ز  ی؛نبات  یا  یاهی(  مناظر   یبای مثل 

بوستانگلستان باغ ها،  از   ی هاها،  پر  و  سرسبز 
خرم سر به فلک   ی هارنگارنگ و جنگل  های یوه م

 . یده کش
که خلقت در آنها به    ی؛انسان   یا  یوانی ( جمال حج

 . یباستاشکال مختلف، ز 
عقلد و    ی؛( جمال  نظم  از  را،  آن  عاقله  قوه  که 

 . کند یانتظام و کمال موجودات، درك م 
عرفان ه جمال  ا  ی؛(  هست  ینشب  ینبا   ی همه 
تر است از بهره  که کامل   ی و هر موجود  یباستز

برخوردار خواهد بود و انسان از   یشتری ب ی وجود 
 .بردی لذت م یشتردرك آن، ب

 یبه ذات اله  یجمال را حت  ی؛( جمال ذات اله و
م نسبت  کسان  دهیمی هم  مشاهدات    ی و  که 

نه    یدی توح مشاه  یکدارند  از  به   دتاتشانباب 
اله جمال  صفات  و  مربوط    یاسماء 

 (61، ص 2، ج1376.)مصباح،  شودی م
 

 با جمال ینتز تفاوت
امر   ینتدو وجود دارد؛ ز   ینا  ینب  یفیظر  تفاوت
است که به واسطه   یءش  یتخارج از ماه  ی،عارض

آرا  یشیداپ ش  یشو  آن    یجاد ا  یباییز  یء با 
است.    یءو ذات ش  یت . اما جمال در ماه شودی م

شخص خود به خود و به   ینا  شود؛ی مثالً گفته م
طب جم  یباستز  یعیطور  آن»  به    یا «    یلکه 

مالك عمل در آن دو   ین. بنابرایند«گو  یله»جم
 . هاستیباییز یاندناست و آن نما یکی

 : قرآن در  مشتقات آن جمال و کاربرد واژه 
در    واژه و   یکبار  قرآنجمال  است  رفته  بکار 

 : رساندی را م یانآمد و رفت چهارپا یباییز
حِینَ   » وَ  تُرِیحُونَ  حِینَ  جَمالٌ  فِیها  لَکُمْ  وَ 

 /نحل6تَسْرَحُونَ«
هنگام   بر    یو  چراگاه  از  شبانگاه  را  آنها  که 
و   ینتز  بریدیصبحگاه به چراگاه م   یا  گردانیدی م
 . باشدی م یباییز

 قرآنواژه جمیل که از مشتقات جمال ست ، در 
 کریم با چهار ترکیب به کار رفته است:  

جم  -  فَاصْفَحِ  یلصفح  لَآتِیَۀٌ  السَّاعَۀَ  إِنَّ  وَ   «  :
 /حجر 85الصَّفْحَ الْجَمِیلَ« 

زم  و و  آسمانها  ب  ینما  در  که  را  چه  هر   ینو 
و   یح صح  ی مقصود  ی آنهاست جز به حق )و برا

 .یمابزرگ( خلق نکرده یحکمت
فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى    »  :یلصبر جم-

  یوسف/18مَا تَصِفُونَ « 
 صبر بدون جزع و فزع یباصبر ز پس

أَمْرًافَصَبْرٌ  » أَنْفُسُکُمْ  لَکُمْ  سَوَّلَتْ  «    بَلْ  جَمِیلٌ 
 .یوسف/83
جلوه داد در نظر شما نفس    یباز  یاربلکه بس  پس

 کند.   یباز  ی زشت را در هر صورت صبر  ی مکار امر
 /معراج5«  یالًفَاصْبِرْ صَبْراً جَم »

 داشته باش.  یباز ی صبر پس
جم  - وَأُسَرِّحْکُنَّ    »  : یلسرح  أُمَتِّعْکُنَّ  فَتَعَالَیْنَ 

 /احزاب  28سَرَاحًا جَمِیلًا «
با    یبه زنان خود بگو اگر شما زندگان  یامبرپ  ی ا 
تا من مهر شما    یاییدپس ب  یخواهیدرا م  یادن  یورز
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ساختن رها  سازم  رها  را  شما  و  بپردازم  به    یرا 

   یو خوش یخوب
   » جَمِیلً  سَرَاحًا  وَسَرِّحُوهُنَّ  فَمَتِّعُوهُنَّ   «49 
 احزاب /

رها    یهمهر  پس را  آنها  رها ساز  و  بپرداز  را  آنها 
 . یباز یطالق

جم  - «  »  :یلهجر  جَمِیلًا  هَجْراً  اهْجُرْهُمْ   10وَ 
 مزمل/
کافران و مکذّبان صبور و    گویییاوه بر طعن و    و

مدارا   ی ا)که مقتض  یکون  ی باش و به طرز  یبا شک
 .ینگز  ی است( از آنان دور ی و حلم و بزرگوار 

 : یَه( حِلب
معنا لِ  یحل  ینت،ز  یور،ز  ی به  زَی)حُ   یورها، ( 

و    یواژه( و حل  یل، ذ2، ج1374  ید،)عمها  ینتز
ز  یعنی  یحلی ز  یداستپ  یوربا  شد)راغب   ینتو 
بَ  ی( تحل528ّ، ص1، ج1374  ی،اصفهان   یِحلال، 
آرا  ینتز  یعنی ه،  1905  ی،کرد)الراز  یشکرد، 

 :قرآن در   یهواژه حل( اکربردئ 199ص
با مشتقاتش در    این بار بکار    7  یمکر  قرآنواژه 

فعل)حُلّ بصورت  سوره  سه  در  است  ، وارفته 
شده که با    یانبهشت   ی هابه نعمت  یر( تعبیحلّون

بندها نقره)  ییدست   31طال)  یاانسان(    21از 
اند. در سه سوره  داده شده  ینتحج( ز  23کهف و  

 ی ( آمده که به معنایَهِبصورت اسم مفرد)حِل  یگرد
ز  روزی   18رعد،    17فاطر،  12.)باشد یم  ینتو 

سوره اعراف بصورت جمع    148 یهزخرف( و در آ
.  باشد ی م  یورهاز  ی ( آمده که بمعنایهممکسر)حُلّ

است که در   ییهاواژه هم از واژه  ینا  ینو بنابرا
 . باشد یم  یآراستگ ی به معنا یمکر قرآن
 ( سَوَّلَ:ج
را که خوش نبود، خوش نما    یکرد، سخت   یّنمز 

،  ،بی تا  شی/ قر234، ص1374  ی،نمود)شوشتر
 یبرا  یعنی( سَوَّلَت لَه نفسهُ امراً  354، ص 4و3ج

  یل سوت( ال395ه، ص 1905  ی،)الراز  داد  ینتاو ز
چ  یعنی دادن  نفس  یزهاییجلوه  آن  که  ها  بر 

 یبرا  ینمودن قبح و زشت  یراست و تصو  یصحر
  ی، )راغب اصفهان  است   یاو به صورت حسن و خوب

ج1374 ص 2،  منظور،  285،  ابن  ج997؛    3م، 
 ( 371،ص
 
 
 : قرآن کاربرد واژه سَوَّلَ در  

بکار رفته و بصورت    قرآن  ی جا  چهارواژه در    این
ماض آباشدی م  یفعل  در  مبارکه    25  یه.  سوره 

ش  یباز  ،محمد دهنده    ی معرف  یطانجلوه 
نفس    یگرد  یههم( و در سه آلسَوَّلَ    یطانشده)الش

 طه(96/یوسف  83و    18شده است)  یانسان معرف
  ف:ر( زخد

 یباییو ز  ینقش و نگار، خوب  یور،زر، ز  ی به معنا
و به دروغ آراسته، و جمع   یهودهسخن ب  یزی،چ

است)عم زخارف  واژه(   یل، ذ2ج،  1374  ید،آن 
معنا رزخ به  چ  ینتز  ی ف  حُسن  کمال   یزی و 

منظور،   ج1997است)ابن  ص3م،  و 176،   )
  ی، )راغب اصفهانیندرا گو  ییو طال  ینزر  یشیآرا

ج1374 ص 2،  مزخرف  139،  و    ینتز  یعنی( 
 ( 335ه، ص1905 ی،شده، آراسته شده)الراز 

 قرآن واژه زخرف در  کاربرد
بار به    چهار  یمکر  قرآنواژه با مشتقاتش در    این

سوره به نام زخرف در    یک  یزکار رفته است و ن
آباشد یم  قرآن انعام  سوره  در    112  یه. 

 القولِ   زخرفَ  بعضٍ  إلیبعضُهم    یوحی )خوانیمی م
خوش   یکدیگر   یبفر  ی ...برا  :  غروراً( سخنان 

. و در  کنندی القا م  یبنده اساس و فر  یظاهر و ب 
آالت و آراسته شده    یورز  ی به معنا  یگرسوره دسه  

 است. 
   :یش( ره

)در اصل بال پرنده(  ینتیرونق، جامه ز  ی به معنا
)راغب یندرا گو  یرهو تجمالت خانه از فرش و غ

ج1374  ی،اصفهان  ص 2،  منظور،  12،  /ابن 
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  ی هر پوشش  ی ( و به معنا156، ص3م، ج1997
کلمه در اصل   ینو جمال باشد. ا  ینتز  یهکه ما

  ینکه پر مرغان است و به اعتبار ا  ی غت به معنال
استعمال    یزمرغ ن   یراست در غ   ینتز  یهما  غپر مر

ن  شودی م و      آن  اثاث خانه  به  بسا    یزو چه 
 (95، ص8،ج1363  ی،)طباطبائشودیاطالق م

 کریم: قرآنکاربرد واژه ریش در 
بکار رفته)قد أنزلنا    یکبار  یمکر  قرآن واژه در    این
ر  یُواری لباساً    یکمعل و  لباس    یشاًسواتکم  و 

شما را بپوشد و   یهاکه عورت  ی ا (: جامعهی التقو
 ( 26.)اعرافیزگاری و جامعه پره یجامه تجمل

در    ینتکه به عنوان مفردات مشابه ز  یواژگان  این
فقه  قرآن متون  مصاد  یو  از  و  رفته  بکار    یقما 

جا  یآراستگ به  و  ز  ی بوده  کار    ینتواژه  به 
 .روندی م
 

 انواع آراستگی :
 الف(. خداوند متعال :

هاست در روایت خداوند متعال که خالق زیبایی 
 و دعاهای فراوانی به زیبایی توصیف شده است. 

ان اهلل جمیل و یحب الجمال و یحب ان یری اثر   -
عبده  هنعم را :  علی  زیباییها  و  زیباست  خداوند 

که نمود نعمتش را در دوست دارد و دوست دارد  
ببیند اش  کاشانی،  بنده   11ج1371)فیض 

 (93ص
والجمال - البحجۀ  لبس  من  پروردگارا :  سبحان 

در جمال   یتویی منزه کسی که ذاتی با فروغ اعل
 (71ص1382)قمی،  خود دارد

علیه   - جعفر  بن  موسی  امام  نماز  در  دعایی  در 
فرمودند:   که  نقل شده  فی  السالم  البهی  انت  و 

اعل  جمالک فروغ  تویی  جمال    یپروردگارا  در 
 (76)همان، صخود

جمیل - یا  جلیل  و :  یا  جالل  صاحب  ای 
نیمه رجب،  جمال )همان، دعای مشلول، مجیر، 

 شب عید فطر( 

والجما  - ذالعز  جمال:  یا  و  عزت  دارنده  ) ای  ل 
 همان،  داعی حضرت زهرا.........س.(

جمیل   - الی  النظر  عن  مشتاقیک  تحجب  وال 
به :  رویتک نظر  از  را  جمالت  مشتاقان  خداوندا 

نفرم محروم  از دیدارت  سوم  مناجات  همان   ( ا 
 مناجات خمس عشر (

جمالِکَ...:   - کُنه  ادراك  عن  القلوبُ  عَجَزَت  و 
  خداوندا عقول آدمیان از ادراك حقیقت جمالت 

 ناتوان شده است) همان مناجات خمس عشر( 
برمی  مذبور  منابع  از  جمالی آچنانکه  صفات  ید 

خدا یکی از صفات اوست که با نظر به مفهومی  
اراده و   و  از حیات و قدرت و علم  که دارد غیر 

 باشد. دیگر صفات ذاتی و فعلی او می
های قابل تصور را او با توجه به اینکه همه زیبایی

شود که جمال او مافوق ه معلوم می بوجود آورد
های محسوس و معقولی است که در دو زیبایی

  باشد. البته قلمرو انسان و جهان قابل دریافت می
خداوندی   جمال  دریافت  استعداد  داریم، رما  ا 

نبود  ما  درون  در  استعدادی  چنین  اگر  چون 
الهی  خداوند این صفت را به پیامبران و اولیای 

که آنرا بر مردم القا کنند مانند  فرمود تلقین نمی 
به  که  خداوندی  کمال  و  جمال  صفات  دیگر 
آن   در  که  شده  داده  دستور  اولیاء  و  پیامبران 

 ( صفات بیندیشند و عظمت خدا را دریابند.
 کان جمال دل، جمال باقی است 

ساقی    حیوان  آب  از  دولتش 
 ،دفتر دوم(1366است)مولوی،

 طبیعت : ب(زیبایی و آراستگی در
 گوید: ت)فیلسوف( مینکا

شد نخواهم  سیر  هرگز  منظره  دو  تماشای  :  از 
از   تجسمی  که  پرستاره  الجوردین  آسمان 

وجدان آدمی که شگفتی هایش  ؛  بیکرانگی دارد
 قابل توصیف نیست. 

در دنیا تماشاگهی بزرگ  می گوید:  ویکتور هوگو  
می  نامیده  دریا  که  دارد  تماشاگهی  وجود  شود، 
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دریا   از  نامیده  بزرگتر  آسمان  که  دارد  وجود 

تر از این دو وجود دارد  شود، تماشاگهی عظیم می 
 که وجدان آدمیست. 

مورد  تماشاگه  دو  عظمت  مذکور  عبارت  دو  در 
اتفاق دو متفکر بوده است. شبیه این تعبیرات و 
و  اسالمی  متفکران  مغز  از  آنها  از  باالتر  گاهی 

بنیادی  گاهی  که  زبردستی  اصول ترین  شعرای 
بینی  کردند جهان  عرضه  شعری  غالب  در  را   ها 

است. نموده    (298ص  1381)جعفری،  بروز 
مادامی که در تفسیر و جمال هستی استناد آن  
بگیرید  نادیده  اصلی  نقاش  و  مهندس  به  را  دو 

کاوش و  تحقیقات  از  یک  درباره   اهای شمهیچ 
مقدمه   آنها  شناخت  که  هستی  جمال  و  نظام 

آسمان   ملکوت  بجایی  شناخت  است  زمین  و 
 (302)همان، صنخواهد رسید.
 ها در طبیعت می پردازیم:به انواع زیبایی 

 :آسمان با ستارگانش( زیبایی 1-ب
آیات    در از  مورد  با    قرآنچند  آسمان  زیبایی 

ستارگانش گوشزد شد و خداوند عمل آراستن آن 
ور مستقیم به خود نسبت داده  ط صحنه زیبا را ب 

السما  است. زینا  بزینۀ  انا  الدنیا  ء 
زینت  /صافات(:  6)الکواکب به  را  دنیا  آسمان  ما 

 .ستارگان آراستیم 
سورهضمم در  آیه  این  ف ون  آیهصهای  ،  12لت 

نیز آمده    7و6، ق آیات  16، حجر آیه5ملک آیه
 است. 

نظر در بعضی از همین آیات و دیگر آیات    البته با
شود که ستارگان این حقیقت روشن می   مشابه

کار در  و فضایی  طبیعت  مقتضی  به  هستی  گاه 
آنهاست   جریان  و  وجود  در  که  هدفی  و  نظم 
واقعیاتی هستند که در نقشه هندسی کل هستی  

 کنند. فعالیت می 
 جانداران: ( زیبایی 2 -ب

مطرح   قرآنخداوند زیبایی را درباره جانداران در  
است و :  نموده  تریحون  حین  جمال  فیها  ولکم 

تسرحون نحل(:  6)حین  شماس/  آن برای  در  ت 
به   آنها  شامگاهان  در  که  زیبا  منظره  جانداران 

برجایگاه خود  که  می   های  صبحگاهان  و  گردند 
 .بریدآنها را به چرا می 

قابل   بسیار  این  تنکته  به  تذکر  در  که  وجهی 
ه زیبایی در  نوع کزیبایی وجود دارد این است  

دسته  یا  انفرادی  بطور  جانداران  که  حرکت 
از خود   کیفیت    دهندنشان میجمعی  محصول 
آنان می به  حرکت  که  باشد. حرکت صبحگاهی 

میدشت در  های سرسبز  پویندگی  و حال  روند 
می  بروز  را  خود  حیات  حرکت  ادامه  و  دهند 

حت و آرامش و دیدار و انس  اشامگاهی برای استر
 دهند. های خود انجام می ها و بچهکه با آشیانه 

 مناظر طبیعی روی زمین:( 3-ب
 تَرَی الْأَرْضَ هامِدَۀً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ

مِنْ أَنْبَتَتْ  وَ  رَبَتْ  بَهِیجٍ  وَ  زَوْجٍ  و   :/حج(  5)کلِّ 
می  را  و زمین  است  پژمرده  و  که خشک  بینیم 

و  حرکت  به  فرستادیم  آن  به  آب  که  هنگامی 
کشد و ید و موادی در آن سر می آمی  احتزار در

ت انگیز  جر نوع جفت نباتات و درختان و بهاز ه
 .رویاندمی 

وَأَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ 
 /نحل(  60)بَهْجَۀٍ

برای شما از آسمان آبی فرستاد بوسیله آن آب 
 . انگیز رویانیدیم هایی سرورباغ 

گل و  زیبایی  چمنزارها  و  درختان  و  دیگر  ها 
عالیروییدنی از  زیباییها  انواع  که  ترین  هاست 

ها ورد و غمآخداوند متعال برای بشر بوجود می
زداید  ها و مالمت یکنواختی زندگی را می و اندوه

ایجاد می بهجب و سرور در دلها  کند چنانکه  و 
می  بروز مالحظه  خداوند  نیز  آیات  این  در  شود 

ه است و اثبات  نمودهای زیبا را  به خود نسبت داد
ها شوند که خداوند متعال بوجود آمدن زیبایی می 

را با مشیعت عالیه خود خواسته است، نه اینکه  
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بشر با بازیگری ذهنی خود زیبایی را برای خود  

 بندد.کند و دل به آن می تلقین می 
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ  

 /حج(   63)خْضَرَّۀً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ مُ
اید که خداوند از آسمان آب فرستاد و آیا ندیده

زمین سبز و خرم شد، قطعا خداوند لطیف و آگاه  
 . است

نکته بسیار مهم در این آیه این است که به دنبال  
بیان بروز نمو زیبایی در روی زمین بوسیله آب 

ت، یعنی بروز نمود صفت لطف الهی را آورده اس
بر   خداوندی  لطف  معلول  تیره  خاك  از  زیبایی 

زیبایی تماشای  از  که  است  نشینان  ها  خاك 
 برخوردار شوند، به قول مولوی: 

چه  »   از  گلستان  گلخند  در  نه  «)    ؟!سترَور 
 ( 835، غزلیات غزل شماره  1366مولوی 

جعفرصادق السالم  امام  مُ  علیه  به  ل  فضّخطاب 
 فرمودند: 
نام این جهان در نزد یونانیان قوسموس بدان که  

است. این کلمه به معنی آراستگی است. کسانی  
که دعوی فلسفه و حکمت دارند نامش را اینگونه  

اند. آیا این نامگذاری جز برای این است که  نهاده 
در آن حساب و کتاب دقیق و نظم و حکمت را 
دیدند و راضی به اینها نشدند و در نهایت جهان  

ا آراستگی و زینت نام نهادند تا بگویند  هستی ر
که با تمام استواری و حکمتی که در آن نهفته  

)مجلسی،  در نهایت حسن و بهاء و زیبایی است.
 ( 176ص  68ق ج  1404
 انسان:  زیبایی و آراستگی درج(.

خداوند  مخلوق  انسان  بویژه  موجودات  همه 
 هستند. 

 /زمر( 62) اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ
است  هرچیزی  خالق  خدا  .  خداوند  را  هرچه  و 

 آفریده در نهایت زیبایی و آراستگی است. 
 /سجده(  7) خَلَقَهُ ءٍالَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ 

و انسان  .  خدا کسی است که نیکو آفریده هرچه را
خلقتش   بر  خداوند  که  است  موجودی  تنها 

  خودش را ستود و فرمود:
 /مومنون( 14)  أَحْسَنُ الْخَالِقِینَفَتَبَارَکَ اللَّهُ 

 .و برای بهره مندی او همه چیز را آفرید
  29)  األَرضِ جَمیعًا  ما فِی  هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُم

 بقره( /
خداوند کسی است که همه آنچه در زمین است  

کرد خلق  شما  جمله .  برای  از  نیز  زینت  و 
خلق  بندگانش  برای  که  است  الهی  مخلوقات 

 است. نموده 
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَۀَ اهللِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ 

 /اعراف( 32)مِنَ الرِّزْقِ
هایی را که خدا برای بندگانش پدید  بگو زینت  

های پاکیزه را چه کسی حرام کرده آورده و روزی 
 است. 

در این آیه خداوند زینت را به خود نسبت داده 
ک کسانی  با  و  بدون است  عقیده  یا  عمل  در  ه 

ها  اطاعت از خدا و از پیش خود استفاده از زینت
کنند  را ممنوع دانسته و خود را از آنها محروم می

کند. بنابراین آیه انسان باید خود را مخالفت می 
 زینت کند.  

برای اینکه انسان موجودی دو بعدی است که از 
روح و جسم تشکیل شده است. همانطور که روح 

ید آراسته به فضایل اخالقی باشد جسم او نیز  با
مهمی   نقش  پاکیزگی  و  آراستگی  باشد.  آراسته 
در جانبه ظاهری فرد داشته و تا حدودی حاکی 

از آشفتگی می  به دور  باطنی  آراستگی  از  باشد. 
عاملی برای آرامش روحی و روانی آدمی است و  
مقابل،   در  و  است  افراد  وقار شخصیت  از  نشان 

بینظمی  بی  از  نشان  عدم ظاهری  و  ثباتی 
 طمأنینه روحی دارد. 

همراه   به  ظاهری  آراستگی  این  اگر  حال 
رسیدگی به درون و آراستگی باطل باشد موجب  
تعادل شخصیت آدمی و نفوذ فرد در دل دیگران  
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و محبوبیت را افزایش خواهد داد، اما بسیاری از 

توانیم تمایزی بین آراستگی بخصوص در  ما نمی 
های کاذب  ظاهری آن با آرایش و آراستگی وجه  

می  فکر  و  آوریم  از بوجود  صحبت  وقتی  کنیم 
محیط  در  بویژه  میان  آراستگی  به  کاری  های 

های جذاب و جلب آید منظور آرایش و پوششمی 
توجه کننده است، غافل از اینکه نظم و آراستگی  

های نامناسب و  ای جدا از آرایش و پوششمقوله 
 دگرایی است. به زعم بعضی م

تونیم آراسته و تأثیرگذار باشیم اما نه  بنابراین می 
جذابیت  ما  با  ظاهری  زیبایی  بر  تنها  که  هایی 

خواهد افزود و جزء لذت برای دیگران و برآوردن 
نیازهای شخصی از جمله جلب توجه نتایج مهم  

 دیگری را در بردارد.
توان یافت که وقتی از  امروزه کمتر کسی را می

شود نیم نگاهی در آینه نیندازد.  منزل خارج می 
در جوامع امروزی مرتب بودن لباس و سرو وضع  
انظار عمومی  در  هنگام حضور  به  افراد  ظاهری 
این   فراگیر شده است، در  امور عادی و  از  یکی 
میان تفاوتی بین کودك و بزرگسال، زن و مرد، 
ثروتمند و کم درآمد وجود ندارد و همه به نحوی  

استگی خود را هنگام برخورد با دیگران حفظ آر
پسندیده  می  و  خوب  بسیار  عادت  این  و  کنند 

معلمان   و  آموختگان  دانش  برای  بویژه  است 
 صاحبان شغل. 

 فرمودند:  اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم پیامبر
ان اهلل تعالی یُحِبُّ من عبده إزا خَرَجَ إلی إخوانهِ  

یَتَجَمَّلَ   و  لهم  یتهیّأ    5ج   1404)مجلسی  أِن 
ج  11ص دوست  (:  5756،  تعالی  خداوند  همانا 

دارد بنده اش را هنگامی که به سمت برادرانش 
شود خود را برای آنها آماده و از خانه خارج می

هنگام   فقط  که  باورند  این  بر  برخی  کند.  زیبا 
حضور افراد غریبه باید خود را بیارایند و در دیدار  

ر صرف  آشنایان  و  دوستان  خودمانی  با  و  فاقت 
را بودن  آراسته  لزوم  می طبر   بودن  سازد رف 

نقل شده    علیه السالم  درحالی که از امیرالمومنین
 است: 

هر یک از شما برای برادر مسلمانش هرگاه او را 
همچنان   کند باید خود را آراسته کند، دیدار می

ای که دوست دارد او را به بهترین  که برای غریبه 
 ( 5755)همان، ج کنند.می  شکل ببیند آراسته

توان به دو نوع آراستگی و زیبایی در انسان را می
به توضیح    آراستگی ظاهری و باطنی تقسیم کرد.

 پردازیم. هرکدام می 
 ( آراستگی ظاهری:1-ج

ب  یآراستگ بر  ماست  روح  و    ینندگانلبخند 
و استحکام    ی رو به برقرار  ینهمراهانمان و هم از ا

انکار    یقت حق  ینا  رساند،ی م  یاری   یروابط اجتماع
 است.  دمشهو یدر سراسر هست یر،ناپذ

  ی، کمال خواه  ی، آزاد  ی انسان او را به سو  سرشت
دوست  ینتز جمال  م   یو  انسان دهدیسوق  و   .

  یکو و پوشش ن  یعال  یشچهره و آرا  یباییفطرتاً ز
آن را   یات،را دوست دارد و همواره در عرصه ح

 .گیردی به کار م 
حالت تا بدان  ی ظاهر  یو آراستگ  یباییز  اهمیت

: » التَّجَمُّلُ مِنْ اخْلَاقِ فرمایدی )ع( میکه امام عل
آراستگ  ینالْمُوْمِنِ مؤمن   ی«  اخالق    ین از 

 ( 435ش، ص1378 ی،است.)آمر
 الف( آراستگی در گفتار:

زبان از نعمتهای بزرگ خداست که همچون دیگر 
برداری در جه بهره  برای  ت نعمتهای خداوندی 

رشد و کمال به انسان ارزانی شده است. انسان  
های   موقعیت  شناسایی  با  فرهمند  و  فرزانه 
مناسب ، از چنین نعمتی به درستی استفاده می  

و آفرینش   قرآنکند؛ نعمتی که پس از آموزش  
آدمی   به  متعال  خداوند  لطف  باالترین   ، انسان 

 ست چنان که فرمود:
سان* عل*مه * خلق األن قرآن» الرّحمن* علّم ال

رحمن( پس باید قدر این نعمت را   4-1البیان« )
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دانست و خدای را بر آن سپاس گفت.) مجتهدی  

 (23،ص 1390تهرانی،
که از   قرآننمونه هایی از آراستگی گفتاری در   

 همه مردان و زنان خواهان است عبارت ند از: 
 /بقره(83قولوا للناس حسنا   )

 نساء(/8و قولوا لهم قوالً معروفاً  )
 /احزاب( 70)   یداًو قولوا قواًل سد

 /اسراء( 53أحسن  )  یه یللت یقولوا ی لعباد قل
  ی با قرار دادن آراستگ  یدبا  یهر مرد و زن  بنابراین

تفر افراط و   یط و حجاب و ادب در گفتار دچار 
 .نشود
آ ش   یگری د  یهاما  به  که  از   ی مخصوص  یوهاست 

اجتماع تعامل  در  آن  کارکرد  و  گفتن   ی سخن 
 این است؛  زنان نظر دارد

)یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ  
الَّذی فی قَلْبِهِ مَرَضٌ    فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ 

( مَعْرُوفاً(  قَوْاًل  قُلْنَ  ا  32وَ  ان  همسر   ی /احزاب(: 
 یگروآله وسلم شما مانند د  یهاهلل عل  یصل  یامبرپ

تا آنکس    ید، ناز سخن مگوئ  هپس ب  یستید زنان ن 
است طمع ورزد و سخن به    یماری که در دلش ب

 . یدمتعارف گوئ
و روا بودن    یتفرض مشروع  یشبا پ  یفهشر  آیه

اصل سخن گفتن زن با مرد نامحرم سخن گفتن  
کرده   یم ه تقسزنان با مردان نامحرم را به دو گرو

 است: 
معمول1 گفتن  ه   ی(سخن  بدون  متعارف    یچو 
آهنگ صدا  ییری تغ واژه   ی در  بردن  بکار  و  زن 
 .یمعمول ی ها
غ2 گفتن  واژه  یرمتعارف(سخن    یف،لط  ییهابا 

طن  یزآم  یکتحر ا  ین با  سخن    ینخاص،  گونه 
از   یری آنرا جلوگ  یلکرده و دل  ینه   قرآنگفتن را  

کرده    یاننان بآ  ییو بهره جو  یضطمع افراد مر
 است. 

ب  این آزار  به   یماردالنتعرض و  تا  امروز و  به  تا 
  ی صل  یامبرو لذا خطاب به زنان پ یستباق  یامتق

عل مومنه    یهاهلل  زنان  هم  و  وسلم  وآله 
 (346ص 1ج  1382 ی،است.)عسگر

آ  اینکه در  پ  یهچرا  و دختران  زنان    یامبر عنوان 
شده است جدا    یاد  یژهوآله وسلم بو  یهاهلل عل  یصل

م  نزول  شأن  ا  تواندیاز  که    ینبه  باشد  جهت 
 یوآله وسلم در اجرا  یه اهلل عل  یصل   یامبرخانواده پ

احساس   یشتری ب  یتمسئول  ین د  ی هاآموزه
 یرعرصه همانند سا  یندر ا  یشگامیو با پ  کندی م

 یمانیجامعه ا   ی برا  یو عمل  ینیع  ی ها الگوعرصه
تا د ببا سهولت و    یگرانارائه دهند    یشتر رغبت 

 . انجام دهند
وَإِذا   در وصف عبادالرحمن آمده است :  قرآن در  

سَالماً) قالُوا  الْجاهِلُونَ  اگر :  /فرقان(  63خاطَبَهُمُ 
ن با  کنند  بد صحبت  آنها  با  جاهل  و    یکیافراد 

 . گویندی با آنها سخن م یدهسنج
امل اجتماعی بسیار با اهمیت است و  عزبان در ت

از   آدمی  و  شخصیت  لغات  و  کلمات  میان 
رود پدیدار    هایی که در حین سخن بکار میواژه
های بزرگ در بدترین شرایط  شود. لذا انسانمی 

به هیچ وجه حاضر نیستند زبان خود را با کالمی  
سخن ، هویت و    ن آنها نیست بیاالیند.أکه در ش

 شخصیت هر انسانی را می نمایاند. 
              آدمی مخفیست در زیر زبان         

 این زبان پرده است به درگاه دهان
کشید          درهم  را  پرده  بادی  که  چون 

ما    بر  شد  خانه  صحن  سر 
 ( 21دفتر دوم،بخش1366)مولوی،پدید

سخن گاه بهترین و ظریفترین عبادت است که 
شخص را آسمانی کرده، به معراجش می برد، و 
نکوهیده   و  کیفر،  الیق  گناه  ترین  سنگین  گاه 
ترین رفتار نزد مردم است. امیر مومنان علی .ع.  
می   معرفی  شری  و  خیر  هر  کلید  را  زبان  نیز 
به   ایمان  با  انسان  که  می شود  یادآور  و  فرماید 
حفاظت و صیانت خویش از آلودگی به گناهان  
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کلینی،   است.)  موظف  عضو  ،ص  1365این  ش 

 (10ح114
گفتگو هم کلمات و هم    باید کوشش کرد که در

دبانه باشد و هم نحوه بیان و در کنار آنها  ؤم  ظالفا
وضع صوت و کیفیت آهنگ و حرکات سر و دست  

 . و آراسته به فضائل اخالقی باشددبانه  ؤو چشم م
 آراستگی در پوشش:ب(

ترین و سودمندترین قانون آفرینش یکی از عمیق
برای جامعه آراستگی مردان و زنان در حجاب و 

روابط جنسی   است تا  دهپوشش است. حجاب آم
تبدیل   جنس  دو  انسانی  روابط  به  را  انسان  دو 

 کند. 
فرهنگ   بشری  جوامع  بر  حاکم  فرهنگ  امروزه 
به  نگاهی  با  است.  حجابی  بد  و  برهنگی  نیمه 

بینیم که همه  اوضاع حجاب در قرون گذشته می 
پوشش   دارای  نیز  غربی  زنان  حتی  عالم  زنان 

بوده  نسبتاً  که  مناسبی  زمانی  از  ولی  بشر اند، 
ضامن   که  الهی  بخش  حیات  و  کامل  قوانین 

هاست را کنار زد و اسیر  سعادت او در همه زمینه 
های نفسانی و انحرافات فطری خود گشت هوس

حجاب، انتخابی    و در انجام فرامین الهی، خصوصاً 
و  خود  شقاوت  و  انحراف  موجب  و  کرد  عمل 

 جامعه شد. 
دارای  باید  دو  هر  مرد  و  زن  اسالم،  دیدگاه  از 

کریم به کیفیت    قرآنپوشش مناسب باشند و در  
شده   تاکید  بیشتر  زنان  خاطر  حجاب  به  این  و 

در  خداوند  است؛  آفرینش  در  ومرد  زن  تفاوت 
زینتهنّ  قرآن والیبدین  ظهر   میفرماید:»  ما  إاّل 

/نور(: ... و آشکار نکنند زینتهایشان  31منها...« )
آیه  .طبق  پیداست...  که  زینت  از  آنچه  جز  را 
شریفه تمام وجود زن زینت معرفی شده و دارای  
ویژگی اثرگزاری و جلب توجه است که خود آثار 

روانی، اجتماعی و فقهی و... در پی خواهد داشت؛  
 های یب نفر از آس  یک  حجاب تنها  یتبا رعاو لذا  

  ماند، ی جامعه معصون نم  های یماری و ب  یاجتماع

افراد توسط    ی بلکه  که  هستند  او  اطراف  در 
بس از  او  ا   یاری حجاب  حفظ   یناز  انحرافات 

 خواهند شد. 
بنابراین با توجه به زینت بودن جسم زن و عامل  

در زمینه روابط زن و مرد میزان انجذاب بودن او،  
ز زن و توان اثر گذاری زن از مرد اثر پذیری مرد ا

بیشتر است. سازمان ملل متحد حضور اجتماعی  
زنان را به عنوان یک شاخص فرهنگی در تعیین  
کرده   معرفی  کشور  یک  یافتگی  توسعه  درجه 
است. در این بازار گرم جذب و انجذاب و حضور  
زنان در اجتماع در ارتباط با نامحرم تنها بوسیله  

شود.  جامعه تضمین می   حجاب است که تقوای 
اگر زن و مردی در محیط آموزشی و کاری در  

باشند  کنار یکدیگر مشغول به کار و تحصیل می 
پوشش   و  رفتار  گفتار،  در  آراستگی  رعایت 

 ننمایند، یقینا موجب افساد جامعه خواهد شد. 
کارکردهای  ها  انسان  فردی  زندگی  در  لباس 

کارکرده جمله  از  دارد.  متنوعی  و  ای گسترده 
فردی این مقوله ، پاسخگویی به نیاز فطری »خود  
استتاری« است. بر اساس این نیاز ، انسان در هر  
شرایطی حتی در محیطی که کسی نباشد،تمایل 
پوشش   میزان  حداقل  از  برخورداری  به  درونی 
تأمین   پرهیزد.همچنین  می  برهنگی  از  و  دارد 
و   از گرما  بدن  از جهت محافظت  فردی  امنیت 

شرلیط متنوع جوّی )آفتاب شدید، باد و  سرما و  
تحریک   از  جلوگیری  و  حشرات  گزند  باران(، 
پوشش   رعایت  برای  مهمی  عامل  بازان،  هوس 
محسوب می شود. پوشش و لباس به نیاز طبیعی  
خودآرایی و زیبایی دوستی انسان نیز پاسخ می  
دهد.از سوی دیگر از جمله کارکردهای اجتماعی 

خاص بخشی  هویت  به  حتی   لباس  و  افراد  به 
جوامع اشاره کرد. الگوهای مختلف پوشش ضمن  
ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر  
سنت ها، ارزش ها و نوع فرهنگ حاکم بر جوامع  
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توان  می  حتی  لباس  به  توجه  با  امروزه  باشند. 

 ملّیت و تابعیت افراد را تشخیص داد. 
 در رفتار یآراستگج(

با    یکدیگرمل و مشارکت با  و مردان در تعا  زنان
را در    ای یژهو  های یام در رفتار پ  یآراستگ  یترعا

سو آلودگ  ی دو  و  مقابل    یطهارت  طرف  به 
نمونه دهندی م آراستگ  ییها.  در   یاز  رفتار  در 

 عبارتند از: یمکر قرآن
 : یغض بصر و پاکدامن( 1-ج

لِلْمُؤْمِنِ وَ    یَغُضُّوا  ینَ)قُلْ  أَبْصارِهِمْ    یَحْفَظُوامِنْ 
لِلْمُؤْمِناتِ   قُلْ  و  لَهُمْ...  أَزْکى  ذلِکَ  فُرُوجَهُمْ 

  30فُرُوجَهُنَّ...( )  یَحْفَظْنَمِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ    یَغْضُضْنَ
 نور(  31و 
(  یچشم پوش  ین:ع  ضم)غیببا دقت در دو ترک 
م  )غضّ  و قواعد  در  نگاه(  کاستن   ی ااورهحبصر: 

هم نهادن پلک   ی رو  ی بصر به معنا  عرب، غضّ
طبرس  عالمه  است.  اصفهان   یچشم  راغب  و    یو 

به معنا  ی در رازلقاابن عبدا کاستن و   ی غض را 
معنا کرد نگاه  و  از صوت    ی، ند)طبرسکم کردن 

اصفهان615، ص18، ج 1387 ، 1387  ی،، راغب 
(خدا با توجه به  576تا، ص    یب  ی،/ الراز  607ص

آ نزول  د  یهسبب  و  مفسدان  نظر  نصوص   یگرو 
که مرا از غص بصر استهرار   شودی روشن م  ییروا

 شدن است.  یرهنظر دوختن و خ یانگاه و 
و یَحْفَظُوا    »یهمسأله پوشش فرج طبق آ  همچنین

فُرُوجَهُمْ « خطاب به مردان و » یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
به زنا  ا  شودی ن معلوم م« خطاب  از   ینکه  حد 

ب است.  فروج  به  مربوط  که  و   ینپوشش  زنان 
تفاوت و  ن   ینب  یمردان مشترك است  .  یستآنها 

برالزام   لتکه دال   یستن   یاوالً... شک  یه،اما خود آ 
ثان ا  ۀ کلم  یاًدارد؛  در  معنا  یه،آ  ینحفظ   ی به 

است.)طبرس فروج  ج 1350  ی، پوشاندن  ،  7ش، 
 (138و  137ص
تب  (2-ج ارّج:  عدم  از    ین خداوند  خاص  نوع 

اجتماع پ  یرفتار  زنان  بر  خصوصاً    ی نه   یامبررا 

واژ است.  معنا  ۀفرموده  به  لغت  در   ی تبرّج 
ز کردن   ینتآراستن،  آشکار  را  خود  محاسن  و 

)جرّ،   ص 1376است.  طبرس518،  ،  1350  ی، ، 
آشکار کردن    ی( و در اصطالح به معن 356، ص7ج

جلوه مردان)ابن   ی برا  ،زن  های ینتز  ی گرو 
و    ینتاظهار ز  یا( و  1/9/239هـ ،1404فارس،  

بوس  که  برانگ   یلهآنچه  مرد  شهوت    یخته آن 
منظور،  باشدی م  شود،ی م ج1997.)ابن  ،  3م، 

 (34ص
» ... وَلَا   در راه رفتن:  یگرعدم عشوه(3-ج

یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ «  
نزنند تا    ین خود را به زم  ی اه رفتن پاهاو هنگام ر

خلخال   ی دانسته شود] و صدا  شان ی پنهان  ینتز
 نور( 31که بر پا دارند به گوش رسد[ )

آ  با به  نما  یفهشر  یهتوجه  تنها    ی جا  یاندننه 
ن  ینت،ز روا  مؤمن  زنان  شنواندن    یست بر  بلکه 

 . یستن روا یز،به نامحرم ن ینتز ی صدا
زِینَتَهُنَّ(    یُبْدِینَ  فقره)لَا  و  یَضْرِبْنَ...(  فقره)ال  از 

م نما  شودی برداشت  ز  یاندنکه    یباییهرگونه 
 یکشهوت مرد، با استفاده از هر    یختنبرانگ  ی برا

  ین بر زم  ی پا  ینکها  یگراز حواس، نارواست. نکته د
با  یدن، کوب ن  های یستهجز    یعنی   یست،راه رفتن 

 ی ابه گونه   ینبر زم  یکوب  ی بدون پا  تواندیزن م
 شناخته شده و معمول، راه رود.

 یدر رفتار آدم  یدر مورد آراستگ  یفراوان  روایات
  ۀ که از انسان در حوز  یکه شامل هر فعل  یمدار
اجتماع   ی فرد م  یو  سر  او  و باشد ی م  زند،یاز   .

هم    یو اجتماع  ی آن را جزء آداب فرد  توانی م
 . امیدن

پرداخته شده است.  آن    کتب اخالق فراوان به  در
تعر در  ادب   یفهمچنانکه   « شده:  گفته  ادب 

پسند  یباز  یأتیه سل  یدهو  و  که طبع    یقه است 
م  ینچن مشروع  داندیسزاوار  عمل  هر  بر   یکه 

: ادب  یگرواقع شود. به عبارت د  یأتطبق آن ه
ز و  ظرافت  از  است  عمل   یباییعبارت  و  عمل؛ 
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ثان  اًلاوکه    یباستز  یوقت و   یاری اخت  یاً مشروع 

،  256و  255، ص6، ج1363  ی،باشد.« )طباطبائ 
 سوره مائده(  120 یهآ یلذ

و    ی ظاهر  یآراستگ   بنابراین رفتار  و  گفتار  در 
 ی و اجتماع  ی آداب فرد  یترعا  یپوشش خود نوع 

فرد عالم و   یککه از    ی انتظار  ین است. و نخست
رفتار  یستهشا  ی ظاهر  رودی م  کردهیلتحص  ی و 

رعامؤ و  است  آراستگ  یاآداب    یتدبانه    یهمان 
  یت و نشانگر شخص  یحاالت درون  یانگرب  ی ظاهر
 یدر البال   یاتو خلق  یاتروح  یرااست؛ ز  یانسان

 . کندی اعمال و رفتار انسان جلوه م
آراستگ  پرداختن همه  که   ی ظاهر  های یبه 

شده است در   یان ب  بیت.ع.  در لسان اهل  تریش ب
حد بسنده    ینو به ا  گنجدیمقاله نم  ینمجال ا

 . کنیم ی م
 
 
 :آراستگی باطنی 2 -ج

تر از آراستگی بیرونی  آراستگی درون بسیار مهم 
در اندیشه دینی هم به آراستگی ظاهری    است.

افراد و هم به آراستگی باطنی آنها اهتام ورزیده 
است؛   علی  شده  السالمامام    فرمایند: می  علیه 

زینت به زیبایی اعمال درست است نه به زیبایی  »
«.)  لباس، زینت درون زیباتر از زینت بیرون است

(. همچنین می فرماید:»  1745،ح  1366آمدی،  
زینت  الظواهر«:  زینه  من  أجمل  البواطن  زینه 
ح  همان،  بیرون.)  زینت  از  است  بهتر  درون 

5503 ) 
می فرق  مخلوقات  دیگر  با  اشرف انسان  او  کند، 

خلوقات و گل سرسبد آفرینش است پس زینت  م
   متفاوت باشد. موجودات او نیز بایستی با دیگر

از جمله زینت های باطنی در کالم معصومین .ع.  
صبر،   عفاف،  توکل،  رحم،  صله  عقل،  ایمان، 
سخاوت، خوشخویی، خشوع در عبادت، اطاعت  

خداوندف رعایت عهد و پیمان، عدالت گستری، 
 ت است. زهد، تواضع و قناع

کریم می فرماید:» ... ولکنّ اهلل    قرآنخداوند در  
حبّبَ إلیکم اإلیمان و زیّنه فی قلوبکم...«: ... ولی  
در   را  آن  و  کرد  شما  محبوب  را  ایمان  خداوند 

بیاراست.) از 7دلهایتان  یکی  پس  حجرات( 
آراستگی های باطنی ، ایمان است. امام علی.ع.  

در پاکی   ، ایمان  زیور  فرماید:  و می  است  ون 
 ( 5504، ح1366نیکرفتاری برون.) آمدی، 

فرد با بهره مند بودن به این نعمت الهی آراستگی  
و  صبر  حقیقی،  آرامش  جمله  از  دارد  هایی 
بردباری در مشکالت و مصائب، محبوبیت در بین  
مردم و رستگاری در دنیا و آخرت. پس آراسته  
فرد   قلب،  در  آن  رسوخ  و  ایمان  زیور  به  بودن 
مومن را به آراستگی های ظاهری هم مزیّن می  

 کند و اینها از آثار و فوائد ایمان است. 
کالم   در  که  باطنی  آراستگیهای  از  کدام  هر 
خداوند و معصومین آمده و به آن اشاره شد، آثار 
و فوائدی دارند که در زندگی فرد نمایان می شود 
ظاهری  آراستگی   ، باطنی  آراستگی  بنابراین،  و 

می  بسیار .ع.  علی  امام  دارد؛  دنبال  به  هم  ی 
و   بالناس  خَلَطَک  ما  الزّیِّ  أحسن  إنّ  فرمایند:» 
همانا   عنک«:  ألسنتهم  کفّ  و  بینهم  جمّلک 
به   را  تو  که  است  آن   ، زندگی  شکل  نیکوترین 
مردم نزدیک کندو در میان آنان زیبایت گرداند 
و زبان آنان را از }گفتگو درباره{ تو باز دارد. )  

شهری،محمد ری  به  8021ح  1385،1697ی   ،
 (3470نقل از غرر الحکم 

امام صادق.ع. می فرمایدك » اگر خواهان زیبایی 
در دنیا هستی ، خلق نیکو کسب کن که مایه ی 
نزدیک می  به خدا  را  تو  کمال در دین است و 
آورد.)  می  ارمغان  به   را  آخرت  خرمی  و  کند 

 ( 393ف ص 68، ج1404مجلسی، 
)ع( است که  یعل   یرالمومنینام  جامع از  حدیثی
  یان باما کامل    ید را مختصر و مف  یباطن  یآراستگ
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ا  کندی م به  آخر  بسنده    ینو در  سخن حضرت 
 کنیم. ی م
وَالشُّکْرُ  فرمایدیم  ایشان  الْفَقْرِ  زینَۀُ  ألعِفافُ   «  :

زینَۀُ  وَالتَّواضُعُ  البَالءِ  زینَۀُ  وَالصَّبْرُ  الْغِنى  زینَۀُ 
وَالفَ الْکَالمِ  ۀُصاحَ الْحَسَبِ  زینَۀُ   و  زینَۀُ  العَدلُ 

اإلیمانِ، و السَّکِینَۀُ زینَۀُ العِبادَۀِ ، و الحِفظُ زینَۀُ 
حسن األدب    اجِ زینَۀُ العِلمِ وجن الخفضُ الرِّوایَۀِ ، و  

زینه الزهد، و بذل المجهود زینه النفس، و کثره  
البکاء زینه الخوف، و التقلل زینه القناعه، و ترك 

نّ زینه المعروف، و الخشوع زینه الصاله، وترك الم
الورع«   زینه  یعنی  ال  ،    ق 1404ی،)مجلس  ما 

 ( 80، ص 78ج
 
 
 

 گیری نتیجه 
مقاله از   ینکه در ا  یمکر  قرآن  یاتتوجه به آ  با

برا ز  یین تب  یآن  آراستگ  یباییحق  در   یو 
.  یمموجودات و خصوصاً انسان و انواع آن بهره برد

 بدست آمده است:  یجنتا ینا
حکمت    یدگارآفر و  کامله  قدرت  به  موجودات 
ا  یدآفر  یبارا ز  یزهمه چ  یشخو  ۀبالغ  یباز   ینو 
 . یستتنها مخصوص انسان ن  ینیآفر

 یشسَوَّلَ، زخرف، ر  یه،حل  ینت،جمال، ز  ی هاواژه
 . کند یم قرآندر  یو آراستگ یباییداللت بر ز

  یعت خداوند متعال، طب   ،قرآندر    ی انواع آراستگ 
از منظر    یعتدر طب  یو انسان است. انواع آراستگ

شامل آسمان با ستاگاران، جانداران، مناظر   قرآن
در انسان    ی . آراستگباشدی م  ینزم  ی رو  یعی طب

باطن  ی ظاهر  ی شامل آراستگ  قرآناز منظر     ی و 
در گفتار،    یشامل آراستگ  ی ظاهر  یاست. آراستگ 

در   خداوند  است.  رفتار  و  و  کر  قرآنپوشش  یم 
 یظاهر  یانسانها را به آراستگ   لسان اهل بیت.ع.

 .  کندی م  یهتوص یطبه دور از هرگونه افراط و تفر
  ی ظاهر  یمهمتر از آراستگ   یاربس  یباطن  یآراستگ

عقل،    یمان،ا  یباطن   های ی آراستگ  هبوده و از جمل
صبر،سخاوت،   عفاف،  توکل،  رحم،  صلحه 

 ید نبا  ینکهو قناعت است. کالم آخر ا  یوئخخوش
طب  یآراستگ  ینا در  انسان    یعتکه  را   با است 

و    یبامناظر ز  ین ا  یدنکند ود  یب تخر  یارشاخت
حق همه   یاله  ی هانعمت   یناستفاده درست از ا

 هاست. انسان
فطرسان   هایباییزبه  خود هم    ی ان در ساختار 
طلب   یباییخود ز  یدارد و در رفتار اجتماع  یلم

و   با    یمکر   قرآناست  مطابق  مسائل  تمام  هم 
 . کند یم یهو توص یقتشو یید،فطرت را تأ
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 کریم قرآن تفسیرپذیری تجربی آیات 

 
 3نسبحجت نقدی ،2محمد سعید فیاض ،1مریم نقدی نسب 

 

 )نویسنده مسئول:  ی میبدقرآنکریم قم، دانشکده علوم  قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآنکارشناس ارشد علوم -1

naghdinasab@gmail.com ) 

 و حدیث، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور میبد  قرآندکترای علوم  -2
 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت حمل نقل دریایی و بین قاره ایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار  -3

 
   چکیده

پژوهان بوده است.    قرآن کریم از دیر باز مورد توجه دانشمندان اسالمی بویژه مفسران و    قرآناشارات علمی  
بنظر می رسد مطالعات گسترده آنان بر گرفته از فرضیات علمی که هنوز به قطعیت کامل نرسیده، می باشد از 

ه گرفتن زبانشناسی و لغات در تفسیر و  سویی بیگانگی با مسائل علمی و عدم فهم درست از ظاهر آیات و نادید
توضیح آیات سبب شده تا نتیجه گیرهای اشتباه رخ دهد. از سویی با تکامل ابزار دقیق دانش و علوم تجربی  

 قرآن شود و بینش و درک صحیحی نسبت به آیات    -قطعی پرده از اسرار آیات الهی و شگفتی آن بر داشته می 
با رویکرد تجربی و با استفاده از   قرآنشتار سعی شده تفسیر پذیر بودن آیات کریم پدیدار می گردد. در این نو

 تحلیلی بررسی گردد.    –روش توصیفی  
 

 کریم، تفسیر علمی، اعجاز علمی.  قرآنواژگان کلیدی: تجربی،آیات، اشارات علمی، 

 
 مقدمه:

کریم نمونه کامل و جامع است که سرشار    قرآن 
از معارف و برنامه برای تعالی و رشد انسانها است،  
یکی از جنبه های مورد توجه این کالم جاویدان 
توجه  کانون  همواره  که  است  علمی  اشارات 

بویژه   اسالمی  و    قرآندانشمندان  پژوهان 
مفسرین بوده و دهه ی اخیر مورد توجه بیشتری 

گر قبیل؛  قرار  از  گوناگونی  نامهای  و  است  فته 
اعجاز علمی، آیات علمی و ... ، پیرامون آن مطرح 
دیدگاههای  آنان  سوی  از  اینرو  از  است.  شده 
متفاوتی در این زمینه بوجود آمده؛ برخی چون 
در  طنطاوی  یا  هندی  خان  احمد  سید 
تفسیرخود، راه افراط را در پیش گرفته و بیش از  

را علمی می داند بطوری که   هفتصد و پنجاه آیه
به و  پیموده  را  او  راه   از  سخنانی  بسیاری دیگر 

  سیوطی،   و  زرکشی  غزالی،  مانند   گذشتگان
ادله  استناد بر  و  چون؛   روایی  و  یقرآن  ای کرده 

کریم دربردارنده علوم اولین و آخرین می    قرآن
کریم تبیان هر چیزی است. تأکید    قرآنباشد و  

محمود  شیخ  چون  برخی  طرفی  از  اند،  ورزیده 
را    قرآنشلتوت و ذهبی راه تفریط را برگزیده و  

نظریات  برای  که  داند  می  هدایت  کتاب  تنها 
علمی نازل نشده است. ) شلتوت، مقدمه تفسیر  

را  ا  قرآنال سومی  راه  باید  سوی  از  و   ) لکریم 
پژوهان و مفسرین   قرآنجستجو کرد که در نگاه   

علمی   اشارات  و  است  معروف  تعادلی  دیگاه  به 
را در راستای تفکر در آیات الهی و تعالی    قرآن

انسانها دانسته اند. پرواضح است آراء دانشمندان  
بوده  خود  زمان  علم  تأثیر  تحت  عصری  هر  در 

قیق پیشرو تالش شده است تا تفسیر  است. در تح
آیات   تجربی  گردد.    قرآنپذیری  بررسی  کریم 

البته آثار گوناگونی در این زمینه پدید آمده که  
و   قرآنبه طور اختصار اشاره می شود. ) گلشنی،  

اصفهانی،  1375علوم طبیعت،   ،  1381؛ رضایی 
،  1385کتاب پژوهشی در اعجاز علمی؛ معارف ،
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و   نقد  بیگی،  تفسیر  خان  و  روش   بررسی 

و  1390علمی تفسیر  مفهوم  و  معنا  به  ابتدا   )
 تجربی پرداخته می شود.  

 مفهوم شناسی:   -1
 الف: تفسیر 

تفسیر در لغت از ماده فسر به معنای بیان ) ابن  
( ، آشکار و روشن    55،ص  5ق، ج1414منظور،  

اصفهانی،   راغب   ( ص  1412کردن  ،  636ق، 
ج472ق،  1414فیومی،   پ  2،  آشکار (،  و  یدا 

زبیدی   ( پوشیده  امر  ج1414ساختن   ،7  ،
 ( بکار رفته است. 349ص

علوم  دانشمندان  نزد  در  اصطالح  در  واژه  این 
ی به اشکال گوناگون بکار رفته است. طبرسی  قرآن

در مقدمه تفسیر مجمع البیان خود این واژه را  
معنای   از  خداوند  مراد  کشف  معنای  به  ابتدا 

مه آن را علمی می داند  مشکل می داند و در ادا
که درباره احوال الفاظ کالم خداوند برای رسیدن  
کند.)   می  بحث  خداوند  مقصود  و  مراد  به 

( همچنین آیت اهلل معرفت 8، ص  1طبرسی، ج  
تفسیر را به معنای بر طرف کردن ابهام از لفظ  

معرفت،   دانند.)  می  ص  1ق،ج  1418مشکل   ،
13 .) 

ایر تعاریف است در تعریفی دیگر که کامل تر از س
پرده   و  معانی  کردن  روشن  معنای  به  را  تفسیر 

کریم می    قرآنبرداری از مقاصد و مدالیل آیات  
 (.4، ص  1ق، ج  1417توان بیان کرد.) طباطبایی،

بنابراین می توان گفت که تفسیر یعنی برداشتن  
کردن  روشن  و  مشکل  لفظ  از  حجاب  و  پرده 

 معانی و اهداف یک آیه است.
 

   ب: تجربی
این واژه در فرهنگ لغت عرب از ماده » جرب «  
آزمودن،  آزمایش،  معنای  به   » تجارب  ج   «
)حسینی   است  رفته  بکار  تجربه  و  امتحان 

ج  ص1زبیدی،همان،  ترجمه  364،  بستانی،  ؛ 
 (.  37، ص 1375مهیار، 

در فرهنگ لغت فارسی بعنوان »صفت نسبی« و 
)دهخدا  است.  رفته  بکار  »آزمایشی«  معنای  به 

 (. 364و 388، ص14،ج 1377،

در معنای اصطالحی تجربی می توان گفت آنچه  
را که در قاب کمیت پذیر و نظم نجربی قرار دارد  
و به عبارتی دیگر آنچه را که برای صحت تئوریها  
و فرضیه ها از دو ابزار یا روش آزمون و خطا بهره  
گرفت می شود و معموال این واژه همراه با کلمه 

ود از اینرو علومی چون زیست  »علم« بکار می ر
شناسایی   متعلق  که  فیزیک...،  شیمی،  شناسی، 
آنها رفتار و پدیده های غیر انسانی است را علوم  

 تجربی می نامند.  
یا  و  تجربی  تفسیری  گفت  توان  می  نتیجه  در 
کشف   و  آیات  فهم  برای  آن  از  که  است  علمی 

علمی   قطعی   قرآناشارات  های  یافته  سایه  در 
خار قرار  وقوع  مبنا  از  و  شود،  گرفته  بهره  جی 

دادن دستاوردهای ظنی باید به جد خود داری 
نمود، چرا که که ثمره ای جز به تفسیر به رأی 
آن  حقایق  تجربی  علوم  پیشرفت  با  و  ندارد، 
مطالب آشکار می گردد. از اینرو در پرترو علم،  

تأیید و حقایق    قرآنشگفتیها و اعجاز های علمی  
مطالعه  کش  قرآنعلمی   برای   ( گردد.  می  ف 

اصفهانی،   رضایی  نک:  ؛  274، ص  1375بیشتر 
 (.  30ص1390خان بیگی،

کریم عالی ترین نقش را در وصول   قرآنحقانیت   
به اهداف واالی معرفت به خدا ورسیدن به لقاء  
او را در بر دارد. از همین رو، بر سایر تحقیقات 

حامیان   اندیشه  در  و  دارد  اولویت   ،قرآنبشری 
مسئله اعجاز علمی مورد توجه قرار گرفت و آراء  
گوناگونی از موافقان و مخالفان را در پی داشت، 
ابن  آثار  در  علمی  تفسیر  پای  رد  نخستین  که 

،  2سینا دیده شده است. )  به نقل از؛ معرفت، ج
با    15ص   میالدی  هیجده  قرن  در  بعد(  به 
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کتب   گیری  شکل  و  تجربی  علوم  پیشرفت 

شیمی و کیهان شناسی موجب    پزشکی، فیزیک،
آشنایی دانشمندان اسالمی با این آثار گشت که  

با علوم تجربی   قرآنآنان در صدد انطباق سازی  
در   روایات،  و  آیات  به  استناد  با  برآمدند. 

از   علوم  تمام  استخراج  کریم   قرآنجستجوی 
شدند از طرف داران این عقیده می توان به غزالی 

(. اما در  32ق، ص  1409،  . ) الغزالی اشاره نمود
برابر این گروه  افرادی به مخالفت برخاسته و این  

 دانستند.   قرآنروش را تفسیر به رأی و تحمیل بر  

بنابراین در مواردی که ظاهر آیات با علوم تجربی  
  قرآن ناسازگار بود طرفداران تطبیق و تحمیل بر  

منفی  آثار  که  زدند  می  ناروا  تأویالت  به  دست 
به غیر،    قرآنر به رأی، محتاج بودن  چون: تفسی

صحت   در  و قرآنشک  ادبی  اعجاز  به  ضرر   ،
حقایق   تبدیل  یابی   قرآن بالغت،  راه  مجاز،  به 

، سوء فهم  قرآنمطالب باطل و تضاد های علوم به  
و سردرگمی، ) نک: رضایی اصفهانی،    قرآنبودن  
( چرا که علوم در معرض خطا قرار 53، ص 1381

ه ای ثابت و فردا آن نظریه دارد و هر روز نظری
 نقض و رد می گردد. 

از رهگذر   قرآندر ذیل به بررسی فهم حقانیت  
 دانش و مطالعات تجربی پرداخته می شود. 

از رهگذر شکوفایی   قرآن فهم حقانیت    -2
 و بلوغ علم 

کریم معجزه جاودان الهی با گذشت زمان    قرآن
و   معارف  بلکه  گیرد  نمی  به خود  کهنگی  رنگ 

میان حقایقی   در  آن  امتیاز  ریشه  که  دارد  تازه 
کتب بی شمار، تنها در غیر بشری بودن آن است 
چه بسا دستیابی به حقایق آن سالها برای بشریت 
طول کشد. از اینرو همواره مخاطبان خود را به  
فراگیری علم و دانش دعوت می کند و در آیات 
بسیاری این امر را مورد تأکید قرار داده است. )  

در هر  قرآن( پرواضح است که  4،العلق/ 9ر /الزم
زمان مطالب جدیدی دارد. در عیون اخبار الرضا 

در هر زمان جدید است و نزد    قرآنآمده است،  
هر قومی تازگی دارد تا روز قیامت. ) ابن بابویه  

 (.  87، ص 2ق، ج 1378قمی،
کریم، زمان فهم حقانیت خویش را   قرآنبنابراین  

و شکوفایی  رهگذر  و    از  کرده  تصریح  علم  بلوغ 
و   انسان  علمی  جهش  پیشگویی  از  ای  نمونه 
آنجا   است  علمی در سوره فصلت  اعجاز  تصریح 

  ( وَفِی که می فرماید:  الْآفَاقِ  فِی  آیَاتِنَا  سَنُرِیهِمْ 
یَکْفِ  أَوَلَمْ  الْحَقُّ  أَنَّهُ  لَهُمْ  یَتَبَیَّنَ  حَتَّى  أَنفُسِهِمْ 

به  ( )53( )فصلت/ شَیْءٍ شَهِیدٌبِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ
هاى خود را در افقها]ى گوناگون[ و  زودى نشانه

برایشان  تا  نمود  خواهیم  بدیشان  دلهایشان  در 
روشن گردد که او خود حق است آیا کافى نیست  

  (.که پروردگارت خود شاهد هر چیزى است
به بیان دیگر، بین تبیین آیات و پدیدها در تمام 

ز رهگذر کشف و شناخت پدیدها  افق ها، تنها ا
)رعد/ قبیل؛  از  فراوانی  آیات  در  بود.  ،  3خواهد 

یس/7الشعرا/ الحج/36،  الذاریات/5،   ،49  ،
ق/10لقمان/ طه/7،  نوح/53،  مسئله  17،  به   )

زوجیت در گیاهان و پدیده ها، مراحل تکوین و  
آفرینش انسان، لقاح ابرها و و در آیاتی دیگر به 

رفته است که این امر در   صدها پدید دیگر اشاره
عصر نزول به دلیل محدودیت علمی برای افراد  
ناشناخته بود و با پیشرفت و تکامل علوم امروزه 
پرده از این اسرار الهی برداشته شده است البته  

 قرآناز طرفی خداوند برای ارائه اشارات علمی در  
کریم بنا به ضرورت سرپوشی مناسب بر آن می  

اهل   ذهن  تا  ندارد نهد  آمادگی  هنوز  که  زمان 
و  گردد  فراهم  آن  الزم  تا شرایط  نگردد  آشفته 
پیشرفت علم حقانیت آن را ثابت کند. برای نمونه  
به پدیده گسترش کیهان اشاره نمود؛  می توان 

  ( لَمُوسِعُونَآیه  وَإِنَّا  بِأَیْدٍ  بَنَیْنَاهَا  ( وَالسَّمَاء 
)  47)الذاریات   خود   و(،  قدرت  به  را    آسمان 
بى  برافراشتیم ]آسمان[گستریمو  ما    (.گمان 

های   قرینه  از  استفاده  با  خداوند  نمود،  اشاره 
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با   را  برپایی آسمان و زمین  آیه  این  مناسب در 
و   بخشیدن  وسعت  اما  کرده  ذکر  ماضی  فعل 
یاد   لموسعون«  انا  »و  عبارت  با  را  آن  گسترش 
کرده تا مفهوم حال استمراری از آن فهمیده شود 

حال در  نک:    و   ( باشد.  صادق  نیز  حاضر 
آیات 247  -245، ص  1384برومند، از  بحث   .)

اشارت گونه علمی در حوزه علوم تجربی اگرچه 
امر  این  اما  است  خلقت  این  مطالعه  به  محدود 
در   اندیشه  و  عقل  توقف  به  منجر  ناخواه  خواه 
از  گردد.  می  حکیم  آفرینده  وجود  به  استدالل 

به  قرآناینرو   را دعوت  تعقل در   انسان  و  تفکر 
آیات صنع الهی و دعوت به خداشناسی می کند.  

اللَّهُ الَّذِی سخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ  آنجا که می فرمایید: )   
فَضْلِهِ  مِن  وَلِتَبْتَغُوا  بِأَمْرِهِ  فِیهِ  الْفُلْکُ  لِتَجْرَِی 

 وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا*وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ 
لَّقَوْمٍ  لَآیَاتٍ  ذَلِکَ  فِی  إِنَّ  مِّنْهُ  جَمِیعًا  الْأَرْضِ  فِی 

خدا همان کسى (، )13و    12( )الجاثیه/یَتَفَکَّرُونَ
تا   گردانید  رام  شما  سود  به  را  دریا  که  است 
کشتیها در آن به فرمانش روان شوند و تا از فزون  
بخشى او ]روزى خویش را[ طلب نمایید و باشد  

و آنچه را در آسمانها و آنچه را *یدکه سپاس دار
در زمین است به سود شما رام کرد همه از اوست 

اندیشند  قطعا در این ]امر[ براى مردمى که مى 
 (. هایى استنشانه 

به علوم طبیعی به شرطی که به حق   قرآندعوت  
و   گیرند  قرار  انسان  راهنمای  مورد  حقیقت  و 

می  خداشناسی را سرلوحه قرار دهند و گرنه عل
از   را  انسان  باشد  سرگرمی  اش  هدف  تنها  که 
شناختن حق و حقیقت باز داشته و در قاموس 

طباطبایی،    قرآن است.)  جهل  با  مرادف  کریم 
در  158ص موضوع  همین  مورد   قرآن(.  کریم 

است:  گرفته  قرار  مِّنَ  )    تأکید  ظَاهِرًا  یَعْلَمُونَ 
( )الروم/   غَافِلُونَ الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَۀِ هُمْ

شناسند و حال  ز زندگى دنیا ظاهرى را مى ( ) ا7
 (. آنکه از آخرت غافلند

بنابراین نقش روش تجربی در شناخت زبان فهم  
انکار نمی کنیم ولی تمام سخن در بطالن    قرآن

 قرآنانحصاری بودن این روش است  چرا که در  
موضوعاتی مطرح شده است که در قالب قلمرو 

  قرآن جربی جای نمی گیرد. مطابقت آیات  روش ت
و یافته های قطعی علمی در به تصویر کشیدن  
تأثیر هدایت و ایمان افراد نقش بسزایی دارد با 
پیشرفت دانش و علوم تجربی پی بردن به اهداف  
را به خضوع فرا می  الهی هر فردی  عالیه آیات 

کریم   قرآنخواند و آن دلیلی محکم بر حقانیت  
کریم در این رابطه می فرمایند:    قرآن  می باشد. 

تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ  )  
این]ها[ست آیات خدا که  (  بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ

خوانیم پس بعد از خدا  به راستى آن را بر تو مى
ر  . دهاى او به کدام سخن خواهند گرویدو نشانه 

به  توجه  با  علمی  صالحیت  ضررورت  به  ذیل 
 تفسیر اشارات علمی پرداخته می شود.

آیات    -3 و هدف  علمی  ضرورت صالحیت 
 در تفسیر اشارتهای علمی

با   همراه  دانش  رشد  و  علم  بلوغ  و  پیشرفت 
از رهگذر فرضیات و آزمایشات   شناخت پدیدها 

کریم    قرآنمکرر فراهم می گردد. اشارات علمی  
پژوهان اسالمی که    قرآند مفسرین و  که در نز

بیشتر تحت عنوان اعجاز علمی از آن یاد شده، 
از دیرباز مورد توجه بوده است و نظرات گوناگونی  
در  برخی  که  بطوری  است  داشته  پی  در  را 

بوده اند.   قرآنجستجوی همه پدیدهای علمی در  
و بدون هیچ دلیل معقول و صادقی علومی چون؛ 

آستروفیزیک و  نجوم،  صنعت  شناسی،  زیست   ،
  قرآن معدن و استخراج فلزات و علوم دیگر را در  

به   توجه  بدون  و  بینشی  چنین  با  و  بینند  می 
آیات   تفسیر  به  خارجی  های  می   قرآنواقعیت 

 پردازند.
عالوه بر دالیل قطعی علمی که بصورت قوانین  
است که در رساندن   اند، الزم و ضرروری  ثابت 
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لغوی و معلومات زبان    نکات علمی، داشتن دانش

شناختی، دقت در ترجمه صحیح )برای مطالعه 
گوهری، نک:  ؛    175-150ص  1397بیشتر 

روشن،   فصل  1383سعیدی  در   11،  دقت   ،)
برای   .سیاق آیات و وجوه آن را باید در نظر داشت

نمونه می توان به آیاتی از سوره طارق اشار نمود 
رِ الْإِنسَانُ مِمَّ  فَلْیَنظُآنجا که خداوند می فرماید: )  

دَافِقٍ  *  خُلِقَ مَّاء  مِن  بَیْنِ   َ ی *خُلِقَ  مِن  خْرُجُ 
پس انسان باید  )  (5/6/7( )طارقالصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

است شده  آفریده  چه  از  که  ابنگرد  آب .  ز 
]که[ از صلب مرد و میان  .  اى خلق شدهجهنده 

مى بیرون  زن  سینه  نظرات   آیداستخوانهاى   .)
پیرامون این آیات مطرح شده به اجمال   گوناگونی

دانشمندان   از  بسیاری  گردد.  می  اشاره  آن  به 
آب جهنده« رو به مرد  مَّاء دَافِقٍ  »    شیعه و سنی

و زن نسبت داده و معتقدند که آیه درصدد تبیین  
نقش زن و مرد در تکوین نطفه انسانی است و  
فاعل » یخرج« یعنی »هو« به ماء دافق بر می  

صلب و ترائب یعنی استخوان زن و مرد گردد و  
و یا ادعا کرده اند ماء   در نظر گرفته شده است، 

در  ابتدا  جنین  و  بود  جنینی  حالت  در  دافق 
  .مجاورت کلیه ها بوده و سپس پایین آمده است 

؛ طنطاوی، بی  333  - 331، ص  1362) طالقانی،  
،  30؛ مراغی ، بی تا، ج  356  -354، ص  15تا، ج  
  (. 116 -112ص 

در رد این دیدگاه ها باید گفت؛ آیه در مقام تبین  
از  باشد و مقصود  از رحم زن می  خروج جنین 
صلب و ترائب در اینجا کل بدن زن می باشد و 
فضایی الزمه برای جنین می باشد و فاعل »هو«  

تأکید دارد که   قرآن به انسان بر می گردد و آیه  
  آب جهنده از میان صلب و ترائب خارج می گردد،
و تعبیر » ماء دافق« درباره نطفه مرد صادق است.  
) برای مطالعه بیشتر بنگرید به: مکارم شیرازی، 

ص  1374 اصفهانی،  368  -366،  رضایی    ،

  - 43ص    1388، برومند ،449  - 444، ص1381
55  .) 

این   عالی  و  اصلی  به هدف  توجه  است  پرواضح 
سوره تذکر به رجع است چرا که خداوند با ارائه  

محسوس، خروج جنین از رحم مادر و تولد    مثالی 
به  قبر  از  انسان  خروج  به  را  افراد  توجه  انسان 
امری نامحسوس و ورود به صحنه قیامت متذکر  
می شود. به عبارتی دیگر خلقت و آفرینش انسان 
قرار   معاد  وقوع  امکان  دلیل  هستی  تحواالت  و 

 گرفته است.  

و  نظریه  با  همراه  که  بطلمیوس  هیئت  نظریه 
علمی   درجه حقیقت  به  هنوز  که  بود  فرضیاتی 
معتقد   دانشمندان  از  بسیاری  و  بود  نشده  ثابت 
به» مرکزیت زمین« شده و آن را یقین پنداشته  
تجربی   علوم  مطالعات جدید  و  دانش  رشد  با  و 
ثابت شد تمام این نظریه ها باطل است در حالی 

کریم برجای خود ثابت و استوار بود    قرآنآیات  
سال پیش  1400ه کروی بودن زمین  در  و حکم ب

ی با حقایق قرآنداده بود. بنابراین حقایق دینی و  
بیشتر نک:   برای مطالعه   ( ندارد.  منافات  علمی 

 ، فصل دوم(1381الخطیب،ترجمه مبشری، 
در نتیجه بیگانگی عمیق با مسائل علمی از یک  
طرف و عدم فهم درست از آیات و ظواهر آیات و  

معتبر در رابطه   یو نقل  یعقل  ینهرگرفتن ق  یدهناد
با  اشارات علم  یر با تفس ی و ارتباط مستقیم آیه 

 توجیهات بی اساس علمی از طرف دیگر ثمره ای 
ند. زمانی نقش  ز  یرا رقم نم  ی به رأ  یرجزء تفس

علوم تجربی پیرامون اشارات و نکات علمی که در  
که    قرآنبطن   کند  می  پیدا  نمود  گرفته  قرار 

ت باشد و از فرضیات و ظنی بودن  سخن از قطعیا
که هنوز به مرحله قطعیت نرسیده پرهیز نمود، 
یا  تعمیم  از جمله؛  فراوانی  های  آسیب  که  چرا 

و دور    قرآنتخصیص نابجا، تضاد و باطل بودن در  
، در پی خواهد قرآنکردن انسان از هدف متعالی  

 داشت.
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 نتیجه گیری -4

بکارگیری علوم تجربی قطعی در تفسیر و توضیح  
سال پیش    1400اشارات علمی آیات که بیش از  

با   همراه  است  اثبات  قابل  و  رفته  سخن  آن  از 
و  مهم  امری  تفسیری،  معیارهای  و  ظوابط 
ضرروری است و در پرتو پیشرفت دانش تجربی 
و کشفیات و دستاوردهای قطعی علمی  و مورد  

ه اند می توان به بینش و  مشاهده که اثبات شد
آیات   به  نسبت  بیشتری  و    قرآنادارك  کریم 

دست   خداشناسی  به  معرفت  و  هستی،  جهان 
 یافت و پرده از اسرار الهی برداشت. 

  قرآن همچنین بین تفسیر صحیح و حقیقی آیات  
و قطعی و از   علم قوانین مسلم  تجربی که پس 

آزمایشات مکرر بصورت قانون درآمده و پذیرفته  
اندشد تناقضی تعارض هیچگاه  ه  بود   نخواهد و 

کالم غیر    قرآنبلکه آن مدرك روشنی است که  
بشری است و علم خداوند تمام آفرینشها را در بر 

 می گیرد.
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 قرآن جایگاه و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست از منظر 

 
 متین شکوری 

 

)نویسنده   یای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساریپژوهشکده اکولوژی در 
 ( matin.shakoori@yahoo.comمسئول:  

 
 چکیده 

از مهمترین موضوعات زندگی بشر، داشتن محیط زیست سالم و حفاظت آن است. نگاه اسالم به طبیعت، که از 
یاد می شود، فراتر از بعد مادی است و در واقع نگاه قدسی و معنوی است. مطالعه و آن با عنوان محیط زیست  
های زیادی  کریم نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه آن در کتاب الهی است. بخش  قرآنبررسی محیط زیست در  

مام موجودات، که تهای مختلف درباره اجزاء طبیعت است و آیات زیادی مبنی بر اینبه مناسبت  قرآناز آیات  
کنند، داللت دارند. هدف از این مطالعه، بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست از  تسبیح و تقدیس خداوند می

کریم و روایات اسالمی انجام شده است. این مطالعه کیفی با استفاده از مقاالت معتبر و متون و    قرآندیدگاه  
کریم جمع آوری شده و سعی نموده    قرآنگیری از  بهره  منابع اسالمی در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی و

 در ارتباط با اهمیت محیط زیست ارائه شود.  قرآنیک تحلیل علمی از دیدگاه اسالم و  
 

 کریم، طبیعت، اسالم   قرآنواژگان کلیدی: محیط زیست،  
 

 مقدمه
یکی از موضوعات مهم جهان معاصر به خصوص  

میالدی به این طرف توجه به    1970از دهه  پس  
تا    .محیط زیست و مسائل زیست محیطی است

هایی درباره محیط  جایی که در هر کشور سازمان
محیطی  زیست  مسائل  و  آمده    زیست  وجود  به 

است. متأسفانه پس از انقالب صنعتی در اروپا و  
بی توسعه  و  تخریب رشد  آوری  فن  مرز  و  حد 

، محیط زیست در معرض خطر "طبیعت” کننده  
جدی واقع شده که این امر مایه نگرانی جهانیان  

ترین که دین اسالم کاملجاییاز آن  .شده است
آن،   آسمانی  کتاب  و  دربرگیرنده    قرآندین 

انسانجامع برای  زندگی  برنامه  است،  ترین  ها 
ست و جایگاه نگرش انسان به طبیعت و محیط زی

میآن انسان  ها  زندگی  در  مهمی  تاثیر  تواند 
مهم از  یکی  زیست  محیط  باشد.  ترین داشته 

آید و توسعه سایر  شمار میارکان توسعه پایدار به
درگرو  بخش نیز  اجتماعی  و  اقتصادی  های 

یابد.  پایداری و کارکرد صحیح در آن توسعه می
-با توجه به اهمیت محیط زیست و تاثیرات به

و   دارد، حفظ  انسان  زندگی  روی  بر  که  سزایی 
است.   ضروری  امری  آن  اسالمی  پایداری  تفکر 

منطقیدرست و  مورد  ترین  در  را  نظریه  ترین 
طبیعت و محیط زیست معرفی می کند، چنانکه  

دهد انسان، طبیعت را  کریم اجازه نمی  قرآندر  
و  به بداند  خود  خدای  بزرگی  و  عظمت  علت 

-ن را آفریده ای بیهوده و بیستایش کند، و نه آ
های طبیعی را جان که خرابش کند؛ بلکه جلوه 

از عظمت پروردگار یکتا میآیه با  هایی  داند که 
   .شعور نسبی، تسبیح گوی خالق خود هستند

آیه متضمن مضامین   198کریم، حدود  قرآندر 
نیز در   بوده و  به زمین    444محیط زیست  آیه 

که   شده  در  90اشاره  آن  محیط    آیه  با  رابطه 
باشد. یکی از بارزترین دالیل بر اهتمام  زیست می

نام  قرآن زیست،  محیط  به  سورهکریم  ها های 
های بقره، انعام، فیل و  است، به نحوی که سوره
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نام از  سورهعادیات  و  حیوانات  نحل،  های  های 

نمل، عنکبوت از حشرات و سوره تین از نباتات  
-چنین سورهد. همباشو سوره حدید از معادن می

لیل،   شمس،  فجر،  نجم،  ذاریات،  رعد،  های 
از   کهف  و  احقاف، حجر  بلد،  طور،  ضحی،عصر، 

به    قرآنباشد. عنایت  مظاهر طبیعت و اماکن می
ها روشن  محیط زیست با توجه به این نامگذاری 

ها قسم  بوده و حتی خداوند به برخی از این نام
می یاد  جونیز  و  صالحی  )نیکخواه،  ادی،  کند 

1398 .) 
اشکال   به  محیطی  زیست  مشکالت  ایران  در 
شهرهای  چه  کشور،  از  نقطه  هر  در  گوناگونی 
بزرگ و چه شهرهای کوچک و حتی در روستاها  
نیز پدیدار شده است. برای حل مشکالت پیش  
روی انسان و علوم مختلف باید آموزش به طریقی 
ساماندهی گردد تا دانش پژوهان بتوانند با اصول،  

روشمو و  گسترهضوعات  در  متفاوت  های های 
این مهم،   به  مختلف علوم آشنا گردند، رسیدن 
در قالب رویکردهای تلفیقی امکان پذیر است. در  
تاریخ علم، ما فقط شاهد افزایش رشته ها نیستیم  
بلکه شاهد از بین رفتن مرز بین رشته ها، ارتباط  

-های ترکیبی که بهبین رشته ها و تشکیل رشته
)مورن،    هم ادغام شده، هستیم  و  پیوند خورده 

دینی 1387 ایدئولوژی  قدر  هر  شک  بدون   .)
دار و با طبیعت  و نهاد خواست و تمایالت ریشه
نزدیکانسان از ها  باشد و هماهنگی بیشتری  تر 

بیشتری  توان  و  قدرت  از  دهد،  نشان  خود 
های برانگیخته از آن نیز  برخوردار است و پدیده

منظور حفظ و نگهداری دارند. به  تداوم بیشتری 
-ها و پروژهمحیط زیست، الزم است در کنار طرح

ترویج   و  فرهنگی  اقدامات  از  تحقیقاتی،  های 
های ارزنده اسالمی در خصوص طبیعت و  اندیشه

 محیط زیست نیز استفاده نمود.
 
 

 کریم به محیط زیست  قرآن نگاه  -1
اهل بیت با نگاهی به آیات و روایات و سیره ی  

توان به اهمیت محیط زیست  )علیهم السالم( می
اینکه   ضمن  متعال  خداوند  برد.  پی  اسالم  در 
آن   عناصر  و  به مطالعه در طبیعت  را  ها  انسان 
ای  گونه  به  را  ها  آن  کند سرنوشت  می  دعوت 
تعیین کرده که در عین نیاز به طبیعت در درون  

ن  آن به راحتی بتوانند زندگی کنند، افزون بر آ
کریم همچون سوره   قرآنبسیاری از سوره های  

های نور، رعد، شمس، قمر، لیل، نحل، عنکبوت 
در   موجود  های  پدیده  از  یکی  نام  به  تین  و 
زمین  و  آسمان  زیست،  محیط  آفرینش، 

است شده  واژه   .نامگذاری  دو  از  زیست  محیط 
در   "زیست"و    "محیط " و  است  شده  تشکیل 

زندگی است. در  فارسی به معنای جایگاه و محل  
های مختلف داخلی و خارجی مورد توجه فرهنگ

قرار گرفته و در اصطالح، هدیه ای الهی است که  
مجموعه شرایط   از  و  علل  موجودات،  منابع، 

هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد  
است،   آن  به  وابسته  و حیات  زندگی  استمرار  و 

می اذانی،  تشکیل  و  )محمدی  از    (. 1396شود 
توانایی  قرآننگاه   و  ابعاد  شناخت  های  کریم، 

محیط زیست و مطالعه آن از اهداف مهم تربیتی  
روحی  تعالی  در  مهمی  سهم  که  است  انسان 
نگاه کلی، عالم و مخلوقات   انسان دارد. در یک 

دارای درك و شهور است   قرآنالهی در دیدگاه  
خداست  گوی  تسبیح  درك،  این  اساس  بر  و 

، همه اجزای عالم هستی  قرآنز نگاه  (. ا44)اسراء/
از جمله طبیعت و انسان به هم پیوسته و دارای  

( 3، ملک/19نظامی هماهنگ و موزون اند )حجر/
سوی هدفی معین و مشخص در حرکت اند که به

(. زیبایی جهان آفرینش در نظام  109)آل عمران/
به است،  آن  بودن  با  طوی مند  مخلوقی  هر  که 

نی و با هدف معین و راه و هماهنگی اجزای درو
راهنمای مشخص آفریده شده است. لذا هم نظام  
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فاعلی آن منسجم و عالمانه است و هم نظام غایی  
آن مرتبط و حکیمانه است و هم نظام داخلی آن  
هماهنگ و خردمندانه تعبیه شده است )جوادی  

 (. 1388آملی، 
بین   اجمالی  مقایسه  علم  و دیدگاه  قرآنبا  های 

عت طلب برخی اندیشمندان، عظمت و  نماو منف
توان درك نمود. محقق را می  قرآنقداست نگاه  

گذار ماتریالیسم مدرن داماد از زبان لوك، بنیان
نی  مگر نقل  است،  ارزش  فاقد  طبیعت  که  کند 

بهرهاین مورد  انسان  دست  به  قرار  که  برداری 
کند  گیرد. وی از نگاه مارکس نیز چنین نقل می

چیزی   هستی  بیکه  ماده  نیست  جز  شعور 
-(. مقایسه این نگاه با جمله1393)محقق داماد،  

ی نورانی از رسول گرامی اسالم که از داغ نهادن ا
ها نهی بر صورت حیوانات و پا زدن به صورت آن

بودن   گو  تسبیح  را  خود  سخن  دلیل  و  فرمود 
( کامالً تفاوت 1373دانست )بحرانی،حیوانات می

می روشن  را  نگرش  جوادی  سدو  گفته  به  ازد. 
الهی  بهره  "آملی به تسخیر  از طبیعت  وری وی 

نظام   که  است  خداوند  یعنی  است،  وابسته 
را مسخر بشر قرار آفرینش را نسخیر کرده و آن

را  الهی  تسخیر  محصول  انسان  و  است  داده 
می آندریافت  نه  کننده  کند،  تسخیر  خود  که 

 (. 1388باشد )جوادی آملی، 
جسم و جان از نگاه دانشمندان   تاثیر طبیعت بر 

مسلمان: آب و هوا، درختان و گیاهان، غذا ها و  
بهمیوه و  زیست ها  محیط  و  طبیعت  کلی  طور 

نقش عظیمی در زندگی بشر دارد. سالمت محیط  
های فردی اثر  زیست بر هوش و استعداد و لیاقت 

روی در اخالق و منش متاثر از  گذارد و میانه می
در  میانه دانشمندان روی  است.  زیست  محیط 

مسلمان  نیز با توجه به طبیعت و محیط زیست 
از تاثیر حیرت آور آن بر جسم و جان سخن به  

آورده اینمیان  در  خلدون  ابن  از جمله  باره  اند. 
استعداد، می و  هوش  بر  زیست  محیط  نویسد: 

می اثر  فردی  کفایت  و  و سالمتی  درایت  گذارد 
اعمال و رفتار در گرو  روی درعقل و روح و میانه

مناطق   ساکنان  است.  زیست  محیط  سالمت 
ویژه شادابی  و  نظم  از  زمین،  کره  ای  معتدل 

میانه   منشی  و  معتدل  آنان  روش  برخوردارند، 
و   کمتر  آنان  زندگی  در  تفریط  و  افراط  دارند، 
است.   بیشتر  آنان  مناطق  در  عمران  و  آبادانی 

اید اعتدال بر جسم و رنگ پوست و اخالق و عق
امور  در  تعقل  و  دوراندیشی  است،  حاکم  آنان 

سری و شادی بیش از حد  هاست و سبکشیوه آن
شان رواج دارد، نوع قد و قامت، رنگ  کمتر در بین

و چگونگی اندام ظاهری و دورنی و حتی فکر و  
و   به طبیعت  و منش هر کس  و اخالق  اندیشه 
خلدون،  )ابن  دارد  بستگی  وی  زیست  محیط 

 (. 85-86ص
 
مسئولیت اخالقی انسان در مورد محیط  -2

 کریم  قرآن زیست با  تکیه بر آیات 
بحث   مورد  موضوعات  جمله  به   قرآناز  کریم 

عنوان کتاب تکوین و تشریع، روش صحیح تعامل 
انسان با محیط زیست را با دقت و ظرافت بیان  

، محیط زیست قرآننموده است. در نگاه متعالی  
ی است و برای انسان آیتی الهی و دارای ارزش ذات

خلق شده است. دارای اجزای هماهنگ و منظم  
می دنبال  را  هدفی  ظاهر  که  ورای  در  و  کند 

پیچیده آن، اسرار و ملکوتی نهفته است که جز  
یابند. این نوع نگرش  اهل یقین به آن دست نمی

انسان  قرآن به  را  استثمار محیط زیست  اجازه  ی 
خواهد  یتی میدهد و از او در قبال آن مسئول نمی

همچون آبادانی و حفظ محیط زیست، پرهیز از  
استفاده   زیست،  محیط  تخریب  و  فساد 
و   آلودگی  بدون  زیست  محیط  از  شکرمدارانه 
آیندگان،  رعایت حق  تفریط،  و  افراط  و  اسراف 

ورزی و مهرورزی به محیط زیست )هاشمی عشق
(. اخالق زیست محیطی شاخه 1398علی آبادی،  
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از مباحث اخالق فلسفی است و  نسبتاً جدیدی  

ها و دنیای در خصوص روابط اخالقی بین انسان
پیرامون آن مطرح است. دیدگاهی که در اخالق  

های زیست محیطی وجود دارد مبتنی بر نظریه
های اخالقی شامل اخالقی مختلف است. نظریه

)یونیورسالیسم(،   اخالق  جهانشمولی  مکتب 
-(، دیدگاه پوچدیدگاه نسبی گرایانه )رلویتیسم

سود  اصالت  دیدگاه  )نهیلیسم(،  گرایی 
مدرنیسم،   پست  و  مدرنیسم  )یوتیالریسم(، 
دیدگاه مسئوالنه، دیدگاه اصالت دهنده به حیات  
دیدگاه  )اکوسنتریک(،  بوم  و  )بایوسنتریک( 
انسان مدارانه و دیدگاه خداباورانه است )نجفلو و 

مکاتبی  1394یعقوبی،   مکاتب،  این  از  برخی   .)
برای  حتی  طبیعت،  ذاتی  ارزش  به  معتقد 

بی دیگر،  موجودات  طرف  از  و  هستند  جان 
مکاتبی انسان را مجاز و صاحب اختیار به هرگونه  

دانند. به نظر  دخل و تصرف در جهان طبیعت می
ی است  قرآنرسد دیدگاه متعادل همان دیدگاه  می

که از یک طرف انسان را خلیفه خدا بر روی زمین  
لمی و  را  داند  چیز  همه  است خداوند  معتقد  ذا 

دیگر  طرف  از  و  است  کرده  خلق  انسان  برای 
امانت را  میانسان  یعنی چیزی دار خداوند  داند 

عنوان   به  است  کرده  عطا  انسان  به  خداوند  که 
به   باید  امانت دیگر  -امانتی است که مانند هر 

درستی نگهداری گرددکه این نیز به لزوم تالش  
پانسان در جهت  اشاره ها  زیست  ایداری محیط 

(. چنانچه در تربیت  1394دارد )نجفلو و یعقوبی،  
به اسالمی  اصول  ابتدا  از  شود،  افراد،  گرفته  کار 

به اخالقی  لحاظ  از  تربیت خواهند  گونهافراد  ای 
طلبی   منفعت  نگاه  با  را  طبیعی  عالم  که  شد 

به و  انسان  نبینند  دینی  جهاد  مکمل  عنوان 
افراد شریک است. دانسته که در حیات ز مینی 

الزامی  به تکالیف  آموزش  راهکار  سه  کلی  طور 
اتالف   و  رسانی  ضرر  از  پرهیز  ظلم،  از  )پرهیز 
از اسراف و نهی فساد   منابع عمومی، جلوگیری 

آموزه تشویقی،  رهنمودهای  زمین(،  های  روی 
از منکر و   نهی  به معروف و  امر  )نهاد  اجتماعی 

میپیش را  مقتدر(  دولت  توسعه بینی  در  توان 
و  نمود)نجفلو  استفاده  محیطی  زیست  اخالق 

 (.  1394یعقوبی، 
از سازمان تحقیقاتی  مراکز  و  المللی  بین  های 

پژوهش به  میالدی  سوم  در  هزاره  مختلف  های 
پرداخته محیطی  زیست  اخالق  نقطه  حیطه  اند. 

به  فلسفه  در  زیست  محیط  به  توجهات  شروع 
ای تحت مقاله  و مقاله آلدولئوپلد در   1949سال  

بر اخالق زیست محیطی    "اخالق زمینی  "عنوان  
را  نمود که مسائل  بیان  مقاله  این  و در  نوشت. 
نباید فقط از دیدگاه ارزش اقتصادی سنجید، چرا 
که اهمیت مسائل از دیدگاه زیست محیطی کمتر  
از مسائل اقتصادی نیست. پس از آن مباحث و 

زی فلسفه  و  اخالق  به  مربوط  ست موضاعات 
)علوی   یافت  ادامه  پراکنده  صورت  به  محیطی 

عباسی،   و  اسالمی، 1389مقدم  اخالق  در   .)
محیط زیست دارای حیات و ارزش ذاتی است. از 

با  این برخورد  نحوه  درباره  را  قواعدی  اسالم  رو 
محیط زیست بیان نموده و انسان را در برابر آن  

می توصیه  و  دانسته  با  مسئول  انسان  که  کند 
ز و  محیط  باشد  داشته  مسئوالنه  برخورد  یست 

ذاتی آن   و ارزش  )نبوی  بشناسد  به رسمیت  را 
سوره1393شهریاری،   در  بسیاری  آیات  های (. 

کتاب   از   قرآنمختلف  نشان  که  دارد  وجود 
اهمیت باالی محیط زیست و حفظ آن در دین 

-طوری که در آیاتی از سورهمبین اسالم است. به
عنک بقره،  نحل،  نجم،  لیل،  های  شمس،  بوت، 

ملک،   ابراهیم،  کهف،  طارق،  حج،  حجر،  رعد، 
یونس، اعراف، هود، فرقان، مرسالت، نور و فجر  
)میرعباسی،   است  شده  آورده  طبیعت  بحث 

( .  برای مثال آیه 1389حسن پور و پناهنده،  
اعراف   54انعام، آیه    101سوره اعراف، آیه    185

آیه   هست  45و  خالق  تنها  خداوند  نور  ی  سوره 
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و   انسان  یگانگی  مفهوم  و  است  شده  معرفی 
ضروری  زیست  محیط  حفظ  برای  که  طبیعت 

شود )نبوی  تر بیان میاست، در چارچوبی جامع
(. اسالم نقش مهمی در اخالق  1393و شهریاری،  

زیست محیطی دارد. از دیدگاه دین اسالم، انسان  
حق ضرر رساندن به محیط زیست را ندارد و باید  

کند. به طود مثال در آزار رساندن از آن حفاظت  
مورد  مورد حیوانات، قطع بیبه حیوانات، شکار بی 

... در دین اسالم گناه محسوب می -درختان و 
 (.  1389شوند )علوی مقدم و عباسی، 

متعالی   نگاه  در  شد،  گفته  که  ،  قرآنهمانگونه 
ذاتی  ارزش  دارای  و  الهی  آیتی  زیست  محیط 

سان خلق شده است،  است و در عین حال، برای ان
را   هدفی  که  منظم  و  هماهنگ  اجزایی  دارای 

کند و در ورای ظاهر پیچیده آن، اسرار دنبال می
به آن  یقین  اهل  نهفته است که جز  ملکوتی  و 

نمی نگرش  دست  نوع  این  اجازه قرآنیابند.  ی 
استثمار محیط زیست را به انسان نمیدهد و از او 

کالیف مهم و  خواهد. تدر قبال آن مسئولیتی می
مسئولیت اخالقی انسان در قبال محیط زیست 

که با توضیح اجمالی    قرآنبا تکیه بر آیات نورانی  
 شود:  در ذیل  بیان  می

 آبادانی و حفظ محیط زیست -2-1
آیه  بهره در  هستی  از  جمعه   10گیری  سوره 

نماز   قرآنفراخوان عمومی   است. »هنگاهی که 
ین پراکنده شوید  پایان گرفت )شما آزادید( در زم

و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید  
شاید رستگار شوید« و درخواست آبادانی کردن  
اوست   جدی  درخواست  خداوند  سوی  از  زمین 

(. » اوست که شما را از زمین آفرید و 61)هود/
آمرزش   او  از  واگذاشن.  شما  به  را  آن  آبادی 

وردگارم  بطلبید، سپس به سوی او بازگردید که پر
کننده   اجابت  و  نزدیک  خود(  بندگان  )به 

آن )خواسته اهمیت حفظ  های  در  و  است«.  ها( 
نسل حیوانات همین اندازه بس که در زمان وقوع  

نسل   انقراض  از  جلوگیری  نوح،برای  طوفان 
حیوانات، حضرت نوح )ع( به امر خدا از هر نوع 

دهد تا  حیوان یک جفت در کشتی خود قرار می
ها منقرض نگردد.  ات نیز همانند انساننسل حیوان

آبادانی   مسئولیت  الهی،  تکلیف  به  باید  بنابراین 
به قیامت  روز  و  خدا  به  مومنین  را  دست  زمین 

( تا خوی استکباری انسان موجب  18گیرند )توبه/
 تخریب بیشتر زمین نگردد.

 
 پرهیز از فساد و تخریب محیط زیست-2-2

نگاه   انسان  قرآناز  رابطه  و   کریم،  موجودات  با 
عامل   انسان  بلکه  نیست،  مالکانه  زیست  محیط 

دار هستی خود و سایر  انجام اراده الهی و امانت
بیان   به  چون  و  است  ،خلیفه قرآنموجودات 

)فاطر/ بقره/  39خداست  کار  30و  باید   )
و  مستخلف فضیلت  معیار  دهد.  انجام  را  عنه 

آدم خالفت الهی است و خلیف خدا کرامت بنی
عنه را اطاعت کند  ت که حکم مستخلفکسی اس

نوای دل به جای  باغی  انسان طاغی  پذیر  وگرنه 
کند  تحمل  باید  را  دردناك  تازیانه  کرامت، 

آملی، گذرگاهی    قرآن(.  1389)جوادی  را  دنیا 
به  میموقتی  ابدیت  )مریم/سوی  ،  40داند 

-(. بنابراین خداوند به انسان هشدار می16مومن/
اعمال و افکار اوست و وی را در  هد که مراقب  د

می قرار  بازخواست  مورد  عملکردش  دهد  مورد 
( و باید مسئولیت خود را بپذیرد و از  40)فصلت/

)اعراف/  بپرهیزد  زمین  ،  152، شعرا/56فساد در 
  قرآن (. نکته قابل تامل در  205، بقره/ 85اعراف/

آن است که اگر انسان از فساد در زیست انسانی  
هی دست نکشد، طبق سنت الهی  و جانوری و گیا

قرار   با همان عوامل محیط زیستی مورد عذاب 
)اعراف/ گرفت  امر  133خواهد  این  بارز  نمونه   .)
 است.   قرآنسرنوشت قوم سبا در 

می  قرآن  هشدار  کلی،  حکم  یک  که  در  دهد 
آن خود  دست  به  قومی  هر  و سرنوشت  هاست 
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بازگشت  بازگشت نعمت با  الهی  های سلب شده 

بود   هاآن خواهد  ممکن  خود  خطای  از 
فرماید:  ( امیرالمومنین می96، اعراف/30)شوری/

به خداوند سوگند هیچ ملتی از آغوش ناز و نعمت  
به مگر  نشد  گرفته  که  زندگی  گناهانی  خاطر 

مرتکب شدند و راه جبران آن، بازگشت صادقانه  
 به سوی خداوند است. 

 
استفاده شکرمندانه از محیط زیست -2-3
 آلودگی، اسراف و افراط و تفریط بدون 

های الهی مورد تشویق خداوند استفاده از نعمت
(. و حرام شمردن طیبات 8است )نحل/  قرآندر  

حالل   که  است  ناپسند  میزان،  همان  به  الهی، 
های الهی. اعراب جاهلی گاه شتر یا شمردن حرام

با شرایطی حرام می را  یا  گوسفندان  و  دانستند 
ها  چهارپایان را مخصوص بت  بخشی از زراعت و

(. خداوند در  138، انعام/103دانستند )مائده/می
-فرماید: »بگو: چه کسی زینتیک حکم کلی می

و  آفریده،  خود  بندگان  برای  که  را  الهی  های 
ها  های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: اینروزی 

ایمان  که  است  کسانی  برای  دنیا  زندگی  در 
دیآورده )اگرچه  آناند،  با  نیز  مشارکت  گران  ها 

مومنان(   )برای  خالص   ، قیامت  در  ولی(  دارند 
خواهد بود«. این گونه آیات )خود( را برای کسانی  

آگاه میکه  شرح  از  اند،  حفاظت  بنابراین  دهیم. 
وری صحیح از  محیط زیست به معنای عدم بهره 

امکانات محیط زیست موجب تخریب آن خواهد 
 (.1393شد )رضائیان و جوزی، 

می محبوبامیرمومنان  نزد  فرمایند:  مردم  ترین 
ها و بدترین مردم  ها بر نعمتخدا شاکرترین آن

ها هستند. بنابراین خداوند وقتی  ترین آنناسپاس
می  طیب  و  روزی حالل  خوردن  از  کند،  سخن 

انسان شکر نعمتبه از  های خویش را دنبال آن 
داند  خود مینماید و این را نشانه بندگی  طلب می 

چه خدا روزیتان کرده (، »پس از آن114)نحل/

است، حالل و پاکیزه بخورید و شکر نعمت خدا 
 پرستید«.جا آورید، اگر او را میرا به

های  جای نعمت، تبدیل و تغییر نابهقرآنبه بیان  
خدادادی عذاب خداوند را در پی خواهند داشت  

بپرس: چه اندازه (. » از بنی اسرائیل  211)بقره/
آننشانه به  روشن  آنان،  های  ولی  دادیم؟  ها 
ها و امکانات مادی و معنوی را که خداوند نعمت

به غلط  راه  در  بود،  گذاشته  اختیارشان  کار  در 
گرفتند. و کسی که نعمت خدا را، پس از آن که  
به سراغش آمده، تبدیل کند )و در مسیر خالف  

الهی خواهد شد(   کار گیرد، گرفتار عذاب شدیدبه
 که خداوند شدیدالعقاب است«.

 
 رعایت حق آیندگان-2-4

ترین حقوق، حق سایر کریم، از مهم  قرآندر نگاه  
اند  افراد انسانی است چه آنان که در حال حیات

اند و چه آیندگان که ها که از دنیا رفتهو چه آن
نگذاشته وجود  عرصه  به  پا  بیت  هنوز  واژه  اند. 

های مداران از واژهنگ دینی و دینالمال در فره
ها پرکاربرد است که به حق عمومی تمام انسان

های آن برداری از محیط زیست و داراییدر بهره
کریم نه تنها انسان را   قرآناشاره دارد. بنابراین  

داند بلکه به او گوشزد  مسئول اعمال خویش می
باشد  می نیز  خود  اعمال  آثار  متوجه  که  کند 

کنیم  . »به یقین ما مردگان را زنده می(12)یس/
ها  اند و تمام آثار آنچه را از پیش فرستادهو آن

می کتاب  را  در  را  چیز  همه  و  نویسیم 
برشمردهآشکارکننده که  ای  است  روشن  ایم«. 

زیست ماهیت  که  رفتاری  و  هرگونه  محیطی 
کند،   منفی  دگرگونی  و  اخالل  دچار  را  انسانی 

جا که طبق بود. و از آن  مصداق حق الناس خواهد
است قرآنبیان   محدود  موجود  منابع   ،
وری و اسراف و  (، ما حق هرگونه بهره21)حجر/

در   خداوند  نداریم.  را  صراحت،    قرآنتبذیر  به 
اسراف از  را  خویش  میمحبت  دریغ  کند  کاران 
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انعام/31)اعراف/ اطاعت 141،  از  را  مردم  و   .)

می باز  )شعراء/مسرفان  و  151دارد  از (  را  آنان 
الهی محروم )غافر/ آنان را  28هدایت  ( و فرجام 

می دوزخ  )غافر/آتش  علت  43داند  بدان  این   .)
شیطان برادران  تبذیرکنندگان،  که  که  است  اند 

(. از  27کنند )اسراء/سخت کفران نعمت الهی می 
صدقات جاریه مورد تاکید روایات که اثرآن بعد 

کنار علم، کندن  ماند، در  از مرگ انسان نیز می
و   صالح  فرزند  مسجد،  ساخت  چاه،  حفر  نهر، 

های است تا انسان  "کاشت درخت"،  قرآننگارش  
 دیگر از آن استفاده کنند. 

 
محیط  عشق-2-5 به  مهرورزی  و  ورزی 

 زیست 
امت  قرآن را  پرندگان  و  جنبندگان  هایی  کریم 

ای  ( »هیچ جنبنده38داند )انعام/مانند انسان می
ای که با دو بال خود پرواز  چ پرندهدر زمین، و هی

هایی همانند شما که امتکند، نیست مگر اینمی
فروگذار  کتاب  این  در  را  چیز  هیچ  ما  هستند. 
پروردگارشان  سوی  به  همه  سپس  و  نکردیم 

گردند«. و رسول گرامی اکرم زمین را محشور می
داند و احترام به زمین  موجودی دارای شعور می

احترام حد  در  می  را  مادر  )مجلسی،  به  داند 
به1403 زمین  که  موضوع  این  درك  طور  ق(. 

صورت عام شاهد و ناظر  خاص و محیط زیست به
، دو اثر مهم "مادر"انسان است آن هم با تعبیر  

دنبال دارد: اواًل موجب نگاه مهربانانه انسان  را به
شود، آن هم مادری که بیان  به محیط زیست می

با اسالم  گرامی  ثانیاً  رسول  و  بود  آن  مراقب  ید 
موجب برانگیختن شرمی عاقالنه  و محترمانه از  

می  انسان  غیر  سوی  رفتار  هرگونه  از  که  شود 
محترمانه در مقابل محیط زیست بپرهیزید. درك 

ترین معارف  نظارت زمین بر اعمال انسان از مهم
ی است که در سوره زلزال دایره فهم زمین را  قرآن

روز   شاهدان  حد  است  تا  گسترانده  قیامت 
 (. 4)زلزال/

جالب است بدانیم مهرورزی به محیط زیست در  
های انسانی و  ، تابعی است از مهرورزی قرآننگاه  

)بقره/  انسانی  جامعه  گرم  »فاسقان  27روابط   )
از محکم  کسانی هستند که پیمان خدا را پس 

را که خدا ساختن آن، می  پیوندهایی  و  شکنند 
ازند، قطع نموده و در روی  دستور داده برقرار س

می  فساد  اینزمین  زیانکنندکه  اند«.  کارانها 
ارتباط قطع  از  آن،  نهی  دنبال  به  و  انسانی  های 

را   قرآنایجاد فساد در زمین در آیه فوق، ظرافت  
دهد. این امر بیانگر آن است  باره نشان میدر این

زیست  محیط  سالمت  تامین  برای  اسالم  که 
مادی آن، به بعد معنوی نیز اهمیت افزون بر ابعاد  

 (. 1388داده است )جوادی آملی،
 
از  -3 حفاظت  در  مختلف  ادیان  دیدگاه 

 محیط زیست
های زیست محیطی )علیرغم  دلیل تداوم بحرانبه

پیشرفت علم و تکنولوژی( دیدگاه جهانی نسبت  
موثر  عاملی  عنوان  به  و  نموده  تغییر  مذهب  به 

بحران رفع  در  مورد  های  حتی  محیطی  زیست 
طرفداران  از  بسیاری  است.  گرفته  قرار  توجه 

سیاست که  معتقدند  زیست  زیست  محیط  های 
تنها باید از جامعیت برخوردار باشند،  محیطی نه

های ها در اجرا، محتاج حمایتبلکه این سیاست 
های  فرهنگی دینی هستند که زیربنای حفاظت
ظریه، محیطی هستند. به اعتقاد طرفداران این ن

نقش تاریخی مذهب در حفاظت از محیط، موید  
با   معنوی  ارتباط  دادن  دست  از  که  است  آن 
طبیعت، حفاظت از آن را دشوار نموده است. در 
نتیجه با تاکید بر نیاز به حضور عامل مذهب برای  
دانستند  ضروری  را  زیست  محیط  از  حفاظت 
لشکری  و  نیا  صالح  ساالری،  )ابراهیمی 

توجه به الهی بودن ادیان مختلف (. با  1392پور،
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اسالم، زرتشت، یهود، مسیحی، آیین بودا و هندو 
و  احکام  همواره  انسانی  فطرت  با  آن  تطابق  و 
سالم   زندگی  راستای  در  الهی  ادیان  قوانین 

ها در محیطی پاك مطرح است و در نتیجه  انسان
های انسانی طبق اصول دینی،  هماهنگی فعالیت

تواند به عنوان عامل  عت میبا نظام حاکم بر طبی
اساسی در راه بهتر زیستن بیان شود که به این 
ترتیب انسان را از تخریب و فساد در طبیعت باز  
این   به  نیز  متفکرین  از  بسیاری  داشت.  خواهد 

-نتیجه رسیده اند که در عصر حاضر تنها آموزه
را در   بشر  توان شتابزدگی  که  است  های دینی 

مادی   و  زدگی  علم  )بنهنگی،  عصر  دارد  گرایی 
(. در آداب اسالمی 1394خرم دل و قلیزادگان،  

انس گرفتن دائم انسان با طبیعت، کامالً  آشکار  
گیرد، بر  و نمایان است. مسلمان با آب وضو می 

می سجده  به  خاك  عبادت  وقت  برای  و  کند 
می چشم  را    قرآندوزد.  آسمان  طبیعت  مجید 

یده احترام به  آیت و مخلوق خداوند دانسته و با د
می )عطاریه،  آن  انسان1391نگرد  هر  (.  با  ها 

سری  ای که دارند خود را ملزم به رعایت یکعقده
نمایند، زیرا اصول اخالقی فردی و اجتماعی می

پای  نیز  جامعه  حیات  و  موفقیت  به  رمز  بندی 
 همین اصول است. 

 
ایران -4 جامعه  نظرگاه  در  زیست  محیط 

 اسالمی 
جامعه نظرگاه  زیست   در  محیط  اسالمی،  ایران 

 قرآنهای  شان و منزلتی باال و برخاسته از آموزه
کریم، سیره و سنت معصومان علیه سالم و قانون 
بر همین   است.  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری 

-مبنا شایسته است تا جمهوری اسالمی ایران به
عنوان نمادی از حکمرانی مطلوب در تمام شئون  

از محیط زیستی  اجتماعی و س  -فرهنگی یاسی 
سالم برخوردار باشد. سند ملی جمهوری اسالمی 

های اسالمی تهیه شده  ایران که با الهام از آموزه

جهان   سطح  در  اسالمی  میهن  برازنده  معیار 
تصویب   و  تدوین  منطقه  کشورهای  و  اسالم 
گردید متضمن رویکردی جامع نگر، واقع بینانه  

ت جمهوری  و نواندیشانه به تحول در محیط زیس
ارزش است.  ایران  سند  اسالمی  بنیادین  های 

 محیط زیست جمهوری اسالمی ایران: 
 هدفمندی و معناداری نظام آفرینش.  -1
حکمت، تدبیر، اراده و قدرت الهی در حفاظت    -2

 از زیست کره.
در   -3 انسان  الهی  خلیفه  و  الهی  سنت  وجود 

 طبیعت. 
 وحدت کلی انسان، جامعه و طبیعت.  -4
در وجو  -5 زیبایی  و  رحمت  تعادل،  توازن،  د 

 آفرینش.
 و اصول محیط زیست: 

 عمومی سازی فرهنگ محیط زیست.   -1
فناوری   -2 محیط  کاربست  مدیریت  نوین  های 

 زیست.
برداری برقراری عدالت درون نسلی برای بهره  -3

 از منابع. 
پذیرش سازگاری عدالت و پیشرفت در محیط    -4

 زیست.
نوآوری و کارآفرینی در حوزه محیط  خالقیت،    -5

 زیست.
نقش آفرینی مداوم جامعه برای حفظ محیط    -6

 (. 1398زیست )نیکخواه، صالحی و جوادی، 
 
 راهکارهای حفاظت از محیط زیست -5

توان محیط زیست مطلوبی داشت  بدون شک می
آن شرط  بهبه  زمین  کره  مردم  ممالک  که  ویژه 

ها را  نظر داشته و آناسالمی در اصول ذیل اتفاق  
 سرلوحه زندگی خویش قرار دهند: 

رعایت دستورات اسالمی به منظور حراست از -
و  محیط  سازی  سالم  و  اکولوژیکی  تعادل 

 های انسانی. گاهسکونت 
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زمین،  - غذا،  جمله:  از  طبیعی  منابع  همه  از 

به انسان  وقت  و  آب  چوب،خاك،  سور  انرژی، 
 تفاده شود. کارآمد و بر اساس اصول اسالمی اس

-نظریه اقتصاد اسالمی همواره سرلوحه فعالیت-
 های اقتصادی اجتماعی ممالک اسالمی باشد. 

-حق و حقوق همه شهروندان در مورد مجموعه-
 ای از حقوق اساسی محیطی تعیین شود. 

به - زمین  کره  شیمیایی  و  فیزیکی  صورت وضع 
مرتب ردیابی شده و هرگونه اقدام تباه کننده آن  

 کنترل گردد.اکیداً 
همکاری جهانی تمامی ادیان و مذاهب در حفظ  -

 و نگهداری از تمامیت اکوسیستم کره. 
آگاهی- جهت تقویت  دینی،  باورهای  و  ها 

 همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت. 
-های آینده در بهرهمنظور نمودن حقوق نسل-

 برداری از منابع محیط زیست. 
احترا- اساس  بر  فرزندان  تربیت  و  به تعلیم  م 

 طبیعت و شناخت اصول زندگی سالم. 
انرژی و همه ملت- تا  برسند  توافق  به  با هم  ها 

ای که در حال حاضر به تسهیالت نظامی  سرمایه
اختصاص یافته است، تغییر مسیر داده و صرف  

 مبارزه با آلودگی و بهبود زندگی همگان گردد.
به- انسان  به  توسعه توجه  اصلی  محور  عنوان 

یسته برخورداری از زندگی سالم، پربار  پایدار و شا
 و هماهنگ با طبیعت. 

تقویت وطن دوستی نوین، همه مردم کره زمین  -
 همه این سیاره را وطن خود بدانند. 

وابسته بودن صلح و توسعه    "توجه به اصل مهم-
 (. 1389بری،  . )رحم"به حفاظت از محیط زیست

 
 گیری نتیجه
محیط    قرآن با  انسان  تعامل  ضرورت  واقعیت 

از ساختار   را جزئی  آن  و  تاکید کرده  را  زیست 

می که  پیچیده محیطی  آنجا  از  ولی    قرآن داند. 
ای از دین با عنوان دین  ارائه دهنده ساختار ویژه

در   که  دارد  تاکید  دیدگاه  این  بر  است،  فطری 
محوریت انسان با محیط زیست، هر انسانی مورد  

این   توجه محور  در  شخصیتی  آن  بلکه  نیست، 
های دین گیرد که بر اساس دادهتعامل قرار می

رفتاری رسیده   ارائه عدالت  توانمندی  به  فطری 
استفاده از آیات زیست محیطی  باشد. همچنین با  

مختلف  ابعاد  به شناخت  الهی  فرامین  اجرای  و 
و جان  تأثیر محیط زیست در جسم  و  طبیعت 

رسیم که این دنیای ناچیز  ه میآدمی به این نتیج
رسیدگی،   نیازمند  که  است  ای  مزرعه  همانند 
آباد   آخرتی  به  رسیدن  برای  و حفاظت  پرورش 

  می باشد.   "الدنیا مزرعه االخره    "است که همان
ذشته از جنبه های اخالقی و معرفتی توجه به  گ

یکپارچه  توحیدی،  نگاه  از  ناشی  که  طبیعت 
آ به  احترام  و  هستی  احکام دانستن  است،  ن 

اسالمی که سامان دادن زندگی متعارف را نیز بر  
عهده دارند محیط طبیعی را در پرتو حمایت خود  

در روایات متعددی از آلوده ساختن    .قرارداده اند
و آب اسراف در مصرف آن حتی در غسل  و  ها 

هیچ   با  لذا  است  شده  نهی  نوشیدن،  و  وضو 
در مجموع را جایز دانست.    توان آنتوجیهی نمی

ها و  حمایت اسالم از محیط زیست از برجستگی
شود به شکلی  افتخارات دین اسالم محسوب می

پیچیدگی همه  با  امروزه  زیست که  علوم  های 
روش و  میمحیطی  آن  از  حمایت  تواند های 

راهگشا باشد، در این رابطه باید خاطر نشان کرد  
تر روز پیچیده که خطرات زیست محیطی روز به

محیط می از  پشتیبانی  برای  نتیجه  در  و    شوند 
زیست طبیعی به جهاد پویا و بصیرت در احکام 
چنین   با  رویارویی  برای  اسالم  روح  به  توجه  با 

 . موقعیتی نیازمندیم
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مرتبط با حوزه زیست فناوری با تاکید بر   قرآن شناسی و دسته بندی تحلیلی آیات آیه

 پیشرفت های نوین زیستی و اخالق زیستی 
 

 ابوالفتل میرزاپور ارمکی
 

دانش آموخته دکتری نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران و طلبه حوزه علمیه آیت اهلل  
 (a.mirzapour@modares.ac.irنویسنده مسئول: )ایروانی،تهران. ایران 

 
 چکیده 

تی و یا پدیده های مرتبط با کریم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به پدیدهای زیس  قرآنبسیاری از آیات  
حوز زیست فناوری و زیست شناسی و نظام موضوعات این حوزه مرتبط است. بر این اساس بررسی مروری آیات  

که می تواند منبعی برای درک صحیح از پدیده های زیستی باشد اهمیت و ضرورت خواهد داشت. این   قرآن
مصنوعات علمی و فنی در حوزه زیست فناوری به دلیل   ضرورت در جایی پر رنگ تر خواهد شد که بسیاری از

بدیع بودن مانند بسیاری از مظاهر فناوری های نوین از جمله موارد مستحدثه ای است که هم در ذات آن و هم 
که به صورت    قرآندر هدف غایی آن ابهام و انسداد موجود است. نظر به این مساله ضروری می نماید که آیات  

یر مستقیم به مظاهر نوین زیست فناوری مرتبط است پس از شناسایی، دسته بندی و بر اساس مستقیم و یا غ
ی شناسایی شده در  قرآنالگوی منطقی مختار با نظام موضوعات زیست فناوری مرتبط گردد. بر این اساس آیات  

یک  از این دسته دو دسته کلی پیشرفت های نوین زیستی و اخالق زیستی دسته بندی و با نظام موضوعات هر  
 ها تحلیل خواهد شد. 

 
 . قرآنزیستی ، آیات  اخالق زیستی، نوین های شناسی، پیشرفت  کلمات کلیدی: آیه 

 
 مقدمه:

بسیاری از پیشرفت های علمی و فناورانه که در 
نمونه   و  پیوسته  وقوع  به  اخیر  های  سده  طول 
های مختلفی از طراحی ها و ساخت های فناورانه 
که بسیاری از الگوهای معمول و رویه های عادی 
مواجه  تغییر  و  تحول  با  را  طبیعی  الگوهای  در 
انسان   در ذهن  را  بزرگ  این سوال  است؛  کرده 

نوین  پدیدا مظاهر  این  میان  نسبت  که  نموده  ر 
وجود   گذشته  زمانی  های  بازه  در  که  فناورانه 
نداشته و قادر به ارائه اثر نبودند و منظومه های  

. مایکل سندل  ]1[دینی و اخالقی چگونه است  
در کتاب خود با عنوان انسان بی نقص به یکی از 
این دوگانه های کلیدی که در تقاطع میان ارزش 

فنا اشاره  و  است  تشخیص  قابل  و  مشهود  وری 
دارد. او ضمن تاکید به ظرفیت های ویژه فناوری  

های نوین و به صورت خاص مهندسی ژنتیک به  
پیشرفت که  دهد  می  توجه  موضوع    های   این 

  نویدبخش  هم  ژنتیک،  علم  در  گرفته  صورت
 این   به  نویدبخش.  هشداردهنده  هم  و  هستند
 بود  خواهیم  قادر  نزدیک  ای   آینده  در  که  خاطر
  را   کننده  ناتوان  های   بیماری   از  وسیعی  طیف
  که   دلیل  این  به  هشداردهنده  و  کنیم،  کن  ریشه
 را  ما  ایم،  آورده دست  به   که   نوینی  ژنتیک  دانش
 دستکاری   را  خودمان  سرشت   تا  سازد  می  قادر

  را  فرزندانمان  و   خود  ژنتیکی  های   ویژگی  و  کنیم
از  .  بخشیم  بهبود که  بزرگی  این سوال  سوی 

این محور است   بر  نظریه پرداز مطرح می شود 
 چه   خودمان،  ذات  ی   دوباره  مهندسی  که

و این سوال در    باشد؟  داشته  تواند  می  اشکاالتی
واقع شروعی بر زنجیره ای گفتمانی است که بر  
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میان   روابط  شدن  پیچیده  و  پیچیدگی  محور 
است   استوار  فناورانه  های  پیشرفت  با  ها  متغیر 

این تحوالت و همه نیاز ها و انتضارات    . همه]2[
ها   انسان  در  این تحوالت  به سبب  که  جدیدی 
پدیدار می شود؛ این سوال بسیار مهم را در ذهن 
عنوان  به  انسان  آنچه  آیا  که  کند  می  پدیدار 
تکامل ئو تعالی به دنبال آن است و یا آنچه که  
باالتر  رفاه  یا  و  بیشتر  آسایش  عنوان  به  انسان 

ی کند در حقیقت هم تکامل حقیقی  جستجو م
و یا آسایش حقیقی است یا تصور انسان از این 
موضوع به ظاهر ساده است. اینجا است که ذات 
انسان کمال گرا با تردیدی آزار دهنده به دنبال  
این   تبیین  و  تعریف  برای  شاخصی  و  مرجع 
مفاهیم می گردد تا تشنگی درونی او را بر طرف  

 نماید. 
دقیقتر این موضوع به مثالی که در  برای تبیین  

دقت   با  کمی  شده  ذکر  نقص  بی  انسان  کتاب 
بیشتر تامل کنیم. در این کتاب و در یک مقایسه 
معنا دار دو جریان موازی در کنار هم روایت می  

»چند   گرفتند   تصمیم  زوجی  قبل،  سال  شود: 
  ناشنوا   کودکشان  دادندمی   ترجیح  و  شوند  داربچه

  مسئله   این  به  و   بودند  ناشنوا  خود  دو  این.  باشد 
  کندی   و  دوشینو  شارن.  کردندمی  افتخار

 ناشنوایی  به  که  افرادی   سایر  همچون  کوالف،مک
  دانستند می   فرهنگی  هویتی  را  ناشنوایی  بالند،می 
:  گفت می   دوشینو.  درمان   نیازمند  معلولیتی   نه
 افراد  ما.  است  زندگی   شیوۀ  یک  فقط  ناشنوایی»

 و  هستیم  کاملی  انسان  کنیممی  احساس  ناشنوا
  جامعۀ  عالی   و  انگیز شگفت   های جنبه   خواهیممی 

  با   را(  دلبستگی  و  تعلق  احساس  نوعی)  ناشنوایان
  کنیممی  احساس  واقعاً.  شویم  شریک  کودکانمان

. «داریم  سرشاری   و  غنی  زندگی  ناشنواها  ما  که
 را  ناشنوایی  کودك  بتوانند  کهاین  امید  به  هاآن

  اسپرمی   اهداکنندۀ  دنبال  به  شوند،   باردار
 موفق   و  باشد  ناشنوا  پُشت  پنج  تا  که  گشتندمی 

 این  .شد  متولد  ناشنوا  گاوین  پسرشان.  شدند 
 در  هاآن   داستان  انتشار  اینکه  از   جدید  والدین

 همراه   به  را  ای گسترده  محکومیت  پست  واشنگتن
  عصبانیت   و  خشم  تربیش .  شدند  متعجب  آورد
  عمداً   دو  این  که  بود  اتهام  این  از  ناشی  مردم

 و  دوشینو.  اندکرده  معلول  را   خود   کودك
(  هستند  دوستهمجنس  زوجی  که)  کوالفمک
  و   است  معلولیت  ناشنوایی  که  پذیرفتندنمی
  مثل   کودکی  اندخواسته   فقط  که  گفتندمی 

»گفت می  دوشینو.  باشند  داشته  خودشان   فکر : 
 بسیاری   که  کاری   با   کردیم،  ما   که  کاری   کنم نمی

  کنند می   شدن   دار بچه   موقع   عادی   های زوج  از
. و در ادامه روایت دومی ]3[.«باشد  داشته  تفاوت

را مطرح می کند که مشابه روایت اول بر محور  
بر   مبتنی  و  هدفمند  تغییرات  در  انسان  قابلیت 
فناوری استوار است اما با این تفاوت که در روایت 

خانواده از فناوری برای  دوم بر اساس تصور قالب  
دستیابی به صفات کمالیافته در نسل جدید بهره  
را   دوم  روایت  اساس  این  بر  کند.  می  برداری 

 کودك  جنجال  از   قبل  اینگونه بیان می کند: کمی
  کریمسون   هاروارد   روزنامۀ  در  آگهی  یک  ناشنوا،

 های دانشگاه  در  دانشجویی  های روزنامه  سایر  و
  دنبال   به  باروری نا   زوج.  شد  چاپ  برجسته

 اهدا  هر  نه  ولی  گشتند،می  تخمک  اهداکنندۀ
  با  ای کننده   اهدا  خانم  دنبال  به  هاآن.  ای کننده 
 مشکالت   بدون  و  ورزشکار،  قد،  مترسانتی   190

  آزمون   نمرۀ  که   گشتندمی  عمده  خانوادگی
 این.  باشد   تربیش  یا  1400  دانشگاه  به  او  ورودی 
 50  ای اهداکننده   چنین   از  تخمکی  ازای   در  آگهی
 .کردمی پیشنهاد دالر هزار
  برای   را  سخاوتمندانه  مبلغ  این  که  والدینی  شاید
  فقط   کردند  پیشنهاد   عالی  تخمک  یک
 هاآن  شبیه   که  باشند   داشته   کودکی  خواستندمی 

  بستان بده  این  با   بودند  امیدوار  شاید  یا.  باشد 
 پیدا   خودشان  از  ترباهوش  یا  بلندقدتر  کودکی
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  انگیز، شگفت   پیشنهاد  این  تقدیر  هر  به.  کنند 

  کودکی   خواستند می   که   والدینی  کار  برخالف
  هیچ. نکرد  عصبانی را کسی باشند، داشته  ناشنوا
  مهارت  و  هوش،  قدبلندی،  که  نکرد  اعتراض  کس

 کودکان  از  باید  که  هستند  هاییمعلولیت   ورزشی
 این  در  همه،  این  با.  کرد  محافظت  هاآن  برابر  در

  آزاردهنده   اخالقی  نظر  از  که  بود  چیزی   نیز   آگهی
  نرسد   آسیبی   کسی   به   اگر  حتی.  آمدمی   نظربه

  که   نیست  آزاردهنده  اخالقی  نظر   از  آیا  نیز،
  را  خاصی  ژنتیک  های ویژگی  با  کودکی  والدینْ

دهند؟« این روایت واقع محور در واقع    سفارش
نقطه ابهام و مساله اصلی این پژوهش را به خود 
اختصاص داده است. در واقع مساله این است که  
در  توان  می  معیاری  و  شاخص  چه  براساس 
امکان   که  جدید  فناورانه  های  قابلیت  خصوص 
می   ممکن  را  زنده  موجودات  در  دلخواه  تغییر 
کنند می توان قضاوت نمود. بدین منظور و برای 

 قرآنپاسخ به این سوال استفاده از آیات نورانی  
منب  عنوان  از  به  معصوم  الهی  کالم  و  وحی  ع 

تحریف یکی از اصلی ترین منابع پاسخگویی به  
از  مندی  بهره  با  که  شود  می  تلقی  سوال  این 
سواالت  به  پاسخ  دنبال  به  عقلی  های  ظرفیت 

 خواهد بود.
 آیه شناسی زیست فناوری 

و  -1 زیستی  شناخت  عام  امکان 
 زیست پایه 

صورت  به  نه  مجید  اهلل  کالم  آیات  از  برخی 
قیم و تخصصی بلکه به صورت غیر مستقیم  مست

و عام از امکان شناخت و ضرورت شناخت انسان  
از پدید های مادی که در ارتباط با او قابل کشف 
را   انسان  که  آیات  این  از  یکی  و درك هستند. 
های  پدیده  های  ویزگی  شناخت  و  درك  برای 

سوره    20پیرامونی تشویق و تهییج می نماید، آیه  
است   قُلْعنکبوت   «  : فرماید  می  خداوند    که 

 اللَّهُ  ثُمَّ  الْخَلْقَ  بَدَأَ   کَیْفَ  فَانظُرُواْ  الْأَرْضِ   فِى  سِیرُواْ

قَدِیرٌ    ءٍشَىْ   ّْکُلِ  عَلَى  اللَّهَ  إِنَّ  الْآخِرَۀَ  النَّشْأَۀَ  یُنشِئُ
(  خداوند)  که  بنگرید  پس  بگردید،  زمین  در:  بگو

  سپس   است؟  کرده  آغاز   را  آفرینش  چگونه
 مى  ایجاد  را(  قیامت )  آخرت  نشأه  خدا(  همان)

  .است  توانا  بسیار  کارى   هر  بر  خداوند  همانا  کند،
آنچه در این آیه از آیات کالم اهلل مورد توجه و  
تاکید قراردارد. صیغه امر در دو بخش آیه فوق 
قواعد   بنابر  که  )فَانظُرُواْ(  و  )سِیرُواْ(  است:  الذکر 

ته و  انبعاث  بیانگر  و  اصولی  کشف  برای  یج 
شناخت در چگونگی خلقت مخلوقات است. در 

آیه   این  امکان    قرآنواقع  بر  مویدی  تنها  نه 
و  جواز  بلکه  است  مخلوقات  و  هستی  شناخت 
حتی ضرورت این موضوع را مورد تاکید قرار می  
دهد. بنابر این که شناخت و درك قوانین و قواعد  
 حاکم بر چگونگی خلق ملزوم هر گونه دستورزی 
می   شود  می  قلمداد  خلق  در  تحول  و  تغییر  و 
توان مفهوم امکان و جواز دستورزی در مخلوقات  
را نیز از این آیه درك و برداشت نمود. از سوی 
دیگر پس از تاکید آیه بر درك و شناخت خلق و  
و  درك  برای  ای  مقدمه  امر  این  آن  چگونگی 
کشف چگونگی خلق در نشاه آخرت ذکر شده که  

ویدی بر امکان شناخت از خلق مجدد  می تواند م
باشد. از سوی دیگر در آیه   سوره    47مخلوقات 

  بِأَیْدٍ   بَنَیْنَاهَا  »وَالسَّمَاءَ:  مبارکه الذاریات می فرماید
  خاص  توانایی  و  دست   با  را  آسمان   لَمُوسِعُونَ  وَإِنَّا

هستیم«    آن  دهنده  گسترش  ما  و  آفریدیم  خود
خاص بر وسعت عام در حقیقت این آیه به صورت  

هستس در ساحت های مادی و غیر مادی تاکید  
دارد و این گسترش و توسعه دائما در حال وقوع 

  نحل   سوره  66  آیه  در  بوده و ممکن است. داوند
  مِمَّا  نُسْقِیکُم  لَعِبْرَۀً  الْأَنْعَامِ  فِی  لَکُمْ  وَإِنَّ: )فرمایدمی 
  سَائِغاً   خَالِصاً   ناًلَّبَ  وَدَمٍ  فَرْثٍ  بَیْنِ  مِن  بُطُونِهِ   فِی

 شما  براى   ها،دام(  وجود )  در  قطعاً،  و»  ،(لِلشَّارِبِینَ
  میان   از  آنهاست؛   شکم   در  آنچه  از  است،   عبرتى

 شما  به  خالص  شیرى   خون،  و  شده  هضم  غذاهاى 
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 « گواراست  نوشندگان  براى   که   نوشانیممى 

  شکمبه   داخل  شده  هضم  غذای   به  «فرث»
 است،  خون  معنای   به  نیز  «دم»  گویند.  چارپایان

 «دم و فرث بین من» بر این اساس معنای دقیق
توان   می   «دم  بین  من»  و  «فرث  بین  من»را 
نمود آیه    .تبیین  این  در  مثال  واژه   قرآنشاهد 

بر  انسان  بر تشویق  عبره است که در یک معنا 
انجام شناخت حقایق هستی تاکید و توجه دارد. 
در حقیقت می توان گفت که مفهوم آین عالوه 
و  هستی  بر  حاکم  قواعد  کشف  جواز  امکان  بر 

 مخلوقات را صادر نموده است. 
 زیست شناسی و حقیقت زیستی -2

که در این گروه مشخص    قرآنز آیات  این دسته ا
دسته بندی می شوند بر مفاهیم و قواعد حاکم 
این  واقع  در  هستند  استوار  هستی  و  خلقت  بر 

کریم نسبت به دسته قبل از  قرآندسته از آیات 
امکان شناخت و درك سنت های حاکم بر عالم  
هستی پا را فراتر گذاشته قواعد حاکم که شاید  

گذشته   های  زمان  و  در  درك  به  قادر  انسان 
شناخت و علم به آن ها نبوده است را تبیین می  
اشاره  زیر  موارد  به  توان  آیات می  این  از  نماید 

 کرد.
 مراحل  مؤمنون  ی سوره  در  خداوند -

  جنینی   ی دوره  در  و  مادر  رحم  در   انسان  تکامل
  ولقد : »کندمی  تشریح  اینگونه   جامع   بیانی   در  را

  جعلناه   ثمّ.  طین  من   سالسلۀ  من  االنسان  خلقنا
  علقۀ   النطفۀ  خلقنا  ثمّ.  مکین   قرار  فی  نطفۀ

  فکسونا   عظاماً  المضغۀ  فخلقنا  مضغۀ  العلقۀ  فخلقنا
  اهلل   فتبارك  آخر  خلقاً  انشأناه   ثمّ  لحماً  العظام
در حقیت فرآیند اصلی تکامل   «الخالقین  أحسن

مادی جنین از نطفه تا انتها در این آیه تبیین و 
 تشریح شده است. 

آیات   - و    99در  انعام  سوره    32سوره 
و   دارند  اشاره  نباتی  خلقت  به  خداوند  ابراهیم 
چگونگی رشد و نمو در گیاهان، در حقیقت بنا  

منشا حیات نباتی بر آب استوار    قرآنبر این آیه  
  به   فاخرجنا  ماء  السماء  من   انزل  هوالذی است: »و

  حبا   منه   نخرج  خضرا   منه  فاخرجنا  شیء  کل   نبات
 و  دانیۀ  قنوان  طلعها  من  النخل  من  و  متراکبا
  مشتبها   الرمان  و  والزیتون  اعناب  من  جنات

  فی  ان  وینعه  اثمر  اذا  ثمره  الی  انظروا  وغیرمتشابه
 اوست  و  (99/انعام )  ".یومنون  لقوم  الیات  ذلکم
  وسیله  به پس آورد  فرود آبى آسمان از که کسى

  خارج   سبزى   آن  از  و  برآوردیم  گیاه  گونه  هر  از  آن
 آوریم برمى   متراکمى  هاى دانه  آن  از  که  ساختیم

  نزدیک   است  هایىخوشه  خرمارخت  شکوفه  از  و
 انار  و  زیتون  و   انگور  از  باغهایى[  نیز]  و  هم  به

 آن  میوه   به  نمودیم  خارج   همانند  غیر  و  همانند
  قطعا   بنگرید  رسیدنش[  طرز]  به  و  دهد  ثمر  چون

 آورندمى  ایمان  که  مردمى  براى  اینها  در
اللَّهُنشانه   وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِی   هاست. 
 رِزْقًا   الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فَأَخْرَجَ  مَاءً   السَّمَاءِ   مِنَ  وَأَنْزَلَ

  بِأَمْرِهِ   الْبَحْرِ  فِی  لِتَجْرَِی  الْفُلْکَ  لَکُمُ  وَسَخَّرَ  لَکُمْ
  و   آسمانها  که  خداست﴾32﴿  الْأَنْهَارَ  لَکُمُ  وَسَخَّرَ
  وسیله   به   و  فرستاد  آبى  آسمان  از  و  آفرید  را  زمین 

 و  آورد  بیرون  روزى  شما  براى   ها  میوه  از  آن
 در  او  فرمان  به  تا  گردانید  رام  شما  براى   را  کشتى

 کرد  مسخر  شما  براى   را  رودها  و   شود  روان  دریا
(32). 

  شده   نوشته  4  آیه  طارق  سوره  در -
 کس   هیچ  ﴾4﴿  حَافِظٌ  عَلَیْهَا  لَمَّا  نَفْسٍ  کُلُّ  إِنْ:است

این آیه نیز   .است  نگهبانی  او  بر  اینکه  مگر  نیست
های   مسیر  و  ها  ساختار  وجود  به  تواند  می 
انسان   بدن  در  فردی  و  سلولی  ایمنی  پیچیده 

 اشاره داشته باشد. 

در -   الذاریات   ازسوره   49  آیه  خداوند 
 لَعَلَّکُمْ   زَوْجَیْنِ  خَلَقْنَا   شَیْءٍ  کُلِّ  وَمِن :    فرمایدمی 

 این به  آفریدیم  زوجی  چیزی   هر   از  و  تَذَکَّرُونَ
.  بشوید  اصل  این  متذکر  بندگان  شما  که  منظور

ضروری   اصل  بر  اهلل  کالم  از  آیه  این  واقع  در 
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زوجیت بر گسترش کمی مادی اشاره دارد که به 
عالم   کمی  وسعت  و  توسعه  ساز  زمینه  نوعی 

 هستی هستند. 

زیست شناسی نوترکیب و خلقت  -3
 جدید 

که در دو دسته گذشته    قرآن در کنار تمام آیات  
آیات  قرار   از  برخی  خصوص   قرآنگرفتند  در 

وجود نوترکیب ها در سامانه ها زیستی و یا خلق  
نو سخن می گویند. بنابر این آیات الهی امکان 
با   زیستی  نوین  های  الگو  ساخت  و  طراحی 
پیچیدگی و طراحی جدید تبیین و تصویر شده 

 است. 
آیه   - می    17در  خداوند  مریم  سوره 

 إِلَیْهَا   فَأَرْسَلْنَا  حِجَابًا  دُونِهِمْ  مِنْ  فرمایند : فَاتَّخَذَتْ
  آنان   برابر  در  و﴾ 17﴿  سَوِیًّا   بَشَرًا  لَهَا   فَتَمَثَّلَ   رُوحَنَا
 سوى   به  را  خود  روح  پس  گرفت  خود  بر  اى   پرده

  او   بر  اندامخوش  بشرى [  شکل ]  به  تا  فرستادیم  او
  ای  پرده  ایشان  مقابل  در  پس( )17)  شد  نمایان
  که   فرستادیم  او  نزد  را  خود  روح  ما  و  آویخت
  ، (شد  مجسم  او  بر  عیار  تمام  انسانی  بصورت

  از   را  انسان  آنچه  و  ستر  و  پرده  یعنی(    حجاب)
 برای  قلبش   آنکه  برای   مریم  ظاهرا  غیربپوشاند،

  ازغیر   را  خود  باشد،   تر  آسوده  عبادت   و  اعتکاف
 به  را  خویش  روح  خداوند  آنگاه  و  داشت  پوشیده

  او   نزد  در  بشری   بصورت  که  فرستاد  مریم  جانب
  بینایی   حواس   در   روح  آن  یعنی  گردید،  مجسم

  در   ولی  ،   گشت  محسوس  بشری   صورت  به   مریم
 دیگر  آیات  قرینه  از  و  بشر،  نه  بود  روح  همان  واقع

  است   جبرئیل (    روح)  از  مراد  که  شود  می  استفاده
 روح )  یا  ،(  القدس  روح)  قرآن  لسان  در  را  آن  که

در حقیقت امکان تمثل    . اند  نامیده  نیز (    االمین
مورد تاکید    قرآنروح بر جسم مادی در این آیه  

آیه   این  از  توان  می  واقع  در  است.  گرفته  قرار 
برداشت کرد که تمثل مادی در عالم مادی صرفا  
از مسیر لقاح و ترکیب تخمک و اسپرم در رحم  

ماده محقق نشده و مسیر های دیگیری نیز برای 
 است. آن متصور 

ایه   - می    219در  خداوند  بقره  سوره 
  فیهِما   قُلْ  الْمَیْسِرِ  وَ  الْخَمْرِ  عَنِ   فرماید: یَسْئَلُونَکَ 

  نَفْعِهِما   مِنْ  أَکْبَرُ  إِثْمُهُما  وَ  لِلنّاسِ  مَنافِعُ  وَ  کَبیرٌ  إِثْمٌ
:  بگو   کنند،  مى  سؤال  تو  از  قمار  و  شراب  درباره

 از )  منافعى  و  ;است  بزرگى  زیان  و  گناه  آنها  در»
  آنها  گناه(  ولى)  ;دارد  بر  در  مردم  براى (  مادى   نظر

این    .«است  بیشتر   نفعشان  از توان  واقع می  در 
را ناظر به بهره مندی از فناوری های    قرآنآیه  

نوین زیستی در استفاده از انواع باکتری ها برای  
تخمیر و یا تولید پروتئین های دارویی دانست. 
به گونه ای که در شراب عالوه بر وجود الکل به 
عنوان فرآورده تخمیر باکتری ها و مخمر هایی 

دارد که می   و وجود  تواند در صورت جداشدن 
 تخلیص مورد استفاده قرار گیرد. 

 نتیجه گیری 
مورد  مقاله  این  در  که  مفهومی  الگوی  بنابر 
استفاده قرار گرفت. از نظر منطق حاکم بر ظام  
دامنه   شناسی،  زیست  و  زیستی  موضوعات 
قابل   زیر  کلی  دسته  سه  در  زیستی  موضوعات 

 دسته بندی و تقسیم است: 
 شناخت زیستی و زیست پایهالف امکان عام 

 زیست شناسی و حقیقت زیستی 

 جدید  زیست شناسی نوترکیب و خلقت

بنابر رابطه منطقی و علی و معلولی که میان این  
سه ساحت علم زیست قابل فهم و درك است می  

آیات   بنابر  که  کرد  استنباط  تنها    قرآنتوان  نه 
ورود به مرحله شناخت و کشف قوانین حاکم بر  

هستی تائید و تجویز شده است بلکه در  زیست و  
موارد با هدف تهییج و انبعاث در مکلف امر به آن 
محقق شده است. این موضوع از دو جهت یعنی 
امکان کسب منافع جدید و همچنین معرفت به  
حقایق هستی به منظور شناخت قدرت الهی قابل 
بررسی   مقام  در  لذا  باشد.  می  تامل  و  توجه 
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کرد که قابلیت ها و فناوری   تطبیقی باید تاکید

های نوین زیستی که امکان های متعدد را برای 
که  صورتی  در  است  آورده  ارمغان  به  انسان 
منافعی را برای خلق فراهم آورد و منجر به بروز 

بیشتر   کشف  از  را  او  و  نشود  انسان  در  نقص 
تلقی  ارزش ذاتی و حسن  ننماید دارای  محروم 

 می شود. 

 
 منابع: 

  شناسی انسان   حوزه  عناصر  تبیین  پرتو  در  فناوری  اخالق  و  تکنولوژی  بررسی  امین؛  شیراوند، محسن؛ عظیمی، سید .1
 . 250-225 صفحه1396 تابستان و  بهار37 پیاپی شماره   - 37 شماره ،14 دینی، انسان پژوهی دینی، دوره

 ، تهران.  1399سندل، مایک، انسان بی نقص: اخالق در عصر مهندسی ژنتیک، مترجم: افشین خاکباز، فرهنگ نشر نو،     .2

3. https://bigbangpage.com/scientific-book 
 طباطبایی، محمد حسین؛ تفسیر المیزان. .4
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 کریم قرآن  دیدگاهاز  طبیعیاهمیت حفاظت از منابع 

 
 2و رضا حاجی حسنی 1سیده معصومه زمانی

 

)نویسنده   یرانتهران، ا ی،کشاورز  یجآموزش و ترو یقات،جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحق یقاتپژوهش، مؤسسه تحق یاراستاد -1
 ( mzamani@rifr-ac.ir مسئول: 

 یرانتهران، ا ی،کشاورز  یجآموزش و ترو یقات،جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحق یقاتپژوهش، مؤسسه تحق یاراستاد -2
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، یعتانسان و طب  مناسب میان، تعامالت یعیاز منابع طب  ی و صحیحدر مورد استفاده منطق در این کتاب مقدس  
 یعت دهد که طب  ی نشان م  یم کر  قرآن  .را گزارش می نماید   یطمح  یزیکیو عناصر ف  یوانات، حیاهانو حقوق گ

در این کنند.    یو محافظت م   یت حما  یکدیگرآن اجزا از   ر که د  یچیدهپالبته  کامل و    یستمس  یک ، است  کل  یک
شود.    ی، مختل م یعتطب  یعنی،  یستم، نظم و عملکرد کل س یردقرار گ  یرجز تحت تأث  یکاگر  سیستم پیچیده،  

  یط جامع نگر به مح   یکرد، رو"ییکل گرا"  کالسیکمفهوم    یسال قبل از معرف   1300حدود    یمکر   قرآن،  ینرواز ا
  یطاز افراط و تفر و خودداری  رفتار انسان  در    لداتع حفظ    از  یمکر   قرآن  یآموزه ها   .عه داده استاشارا    یستز

: نمود  یفشده است، توص  بیان  قرآنمفاهیم  که در    یسه اصل  یقتوان از طر  یرا م  عادلت  ینکند. ا  یم  یبانیپشت
 قرآن   یاتدر آ حفظ محیط زیست    ی. آموزه هایت پذیری مسئولاصل  و  اصل تعادل  ،  و یکپارچگی  اصل وحدت

آموزه ها احترام گذاشت   ین به ا  یدسالم، بازیست  یطمح حصول و حفظ  یمشهود است. براکامال صریح و   یمکر
 یشگامِپبعنوان  اسالم    ینکتاب مقدس دمختلف به اجرای آنها مبادرت نمود. نتیجه آنکه دستورات    ح وو در سط

 . آن قرار داد یدارتوسعه پا  و حفظطبیعی،  منابع  یریتمد یست را باید سرلوحه اقدامات ز   یطمححفاظت از 
 

   یعی.منابع طب یست،ز  یطحفاظت محی، قرآن  یآموزه هاکلید واژه ها: 
 

 مقدمه
د مقدس  که یمکر  قرآنمسلمانان،    ینیکتاب   ،

و    114شامل   و  است،    یهآ  6236سوره  معجزه 
از    کتابی د  یکفراتر  نما  ینیمتن  و    یانگراست 

  تمام است که    یی از اصول و آموزه ها  ی مجموعه ا
را در بر   یانسانفعالیت های  و    یزندگ   ی جنبه ها

، احکام ینید  یمشامل مفاه  یمکر  قرآن.  یردگ   یم
جنبه    ی برا  یو مقررات  ینقوان   ینو همچن  اخالقی

 است. بشر روزمره  یمختلف زندگ ی ها

و    یزمسالمت آم  یستیهمزداشتن    بر  کریم  قرآن
ی در وجوه مختلف جامعه اسالم  یکدر  هماهنگ  

گذاردو    ی اجتماعفردی،   می   .اکولوژیکی صحه 
 ی برخ  دركبشر قادر به    ی متماد  یها  قرن  ی برا

چراکه پایین بودن نبود،    قرآن اطالعات موجود در  
میسر نمی  اجازه را    ینموجود ا  یابزار علم  سطح

ب  سرانجام .  ساخت اتسانها    یستم بود که در قرن 
کننده    یفتوص  قرآن  یاتاز آ  یاری که بس  دریافتند

بدون   ه،امروز  ی. حت می باشند   یعیطب  ی ها  یدهپد



 

1116 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 مندان، دانشیشرفتهپ  یقاتتحقعلوم و  استفاده از  

  قرآن اطالعات موجود در    کامل و صحیح  در درك
  یاتاز آ   یفهم برخ  ی برانا جاییکه،  مشکل دارند.  

ی مشتمل بر  دائرۀالمعارف  یددانشمند با  یک،  قرآن
.  داشته باشد  مختلف و متعدد  یعلم  ی رشته ها

 ین توان قوان  یم   کریم  قرآن در    دقیق  یتفحصبا  
  یعت حفاظت از طب  ی برا  کالم الهیرا در    یادیز

از    یهآ  750  یباً. تقر نمود  مالحظه  یستز  یط و مح
رابطه  ،  یعت مختلف طب  ی به جنبه ها  یمکر  قرآن

طب و  و    یوانی ح  یاهی،گ  موجودات،  یعت انسان 
اپیرامون    یطمح در  دارد.  اشاره  کتاب    ینآنها 

در مورد  بنیادی و کاربردی    ییها  یه مقدس، توص
طبیعت حفظ  و  طبیعی  منابع    درك،  مدیریت 

و نیز  آنها  اطراف    یطو مح  میان موجوداتروابط  
حفظ تعادل و  آموزه هایی جهت هدایت بشر در  

اسالم   ینمب  یندر د   وجود دارد.  یعتتناسب طب 
طب  یزن منابع  از  حراست  و  حفظ    یدتاک  یعیبر 
است  ای یژهو برای   یستز  یط مح  . شده  تنها 

  یفهو بشر وظ  یستن   انسانهای حاضر در کره زمین
برا را  آن  و  کرده  مراقبت  آن  از  همه    ی دارد 

کند   یندهآ  ی نسلها  & Arbabi)  حفظ 

Noormohamadi, 2014  واقع در    یت مسئول (. 
شود و همه    ینسل محدود نم  یکانسان فقط به  

  ی از نسل  مناسبی برای انتقال  یطدر شرا  یدبا  یزچ
 یم کر  قرآن خداوند در    .ودش  حفظ  یگربه نسل د

  ین ما زم  یعنی: وَ ااَلرضَ وَضَعَها لِالَنام؛  فرمایندی م
 (؛سوره رحمن  10  یهآ یدیم )ها آفرانسان  یرا برا

ها است متعلق به همه انسان  ینه زممعنا ک  ینبد
  برخی در آن از    یکه سهم برخ  یستن  ینگونهو ا
مستفاد    یهآ  یناز هم  ین باشد. همچن  یشترب  یگرد
ها در  متعلق به همه نسل  ینزم  ینکه ا  شودی م

نسل اختصاص ندارند    یکهمه اعصار است و به  
در حفظ و    یعهود   یکبه عنوان    ید با  یو نسل فعل

باشد  کوشا  آن  از  مفهوم    حراست  همان  این  و 
بر    یدارتوسعه پا  می باشد.   "توسعه پایدار"دقیق  

و    یستز  یطمح  یجهان  یسیونکم   یفاساس تعر
 World Commission on)  توسعه

Environment and Development)    به موسوم 
 The Brundtland)  برانتلند  یسیونکم

Commission سازمان ملل    یسیونگزارش کم  ( و
زم توسعه  یستز  یطمحینۀ  در   UN)  و 

Commission on Environnment and 
Developmentبه معنا توسعه  1987سال    ( در  

المصالحه    را بدون وجه  یازهای حالاست که ن  ی ا
توانا دادن    برآوردن   ی برا  یندهآ  ی نسلها  ییقرار 

به  (WCED, 1987) یکند  م  ینتأم  نیازهایشان  .
است    یجامع  یکردرو  پایدار  توسعه  یگر،عبارت د

که    ی پردازدم  یوه هاییکه به ارتقا توسعه به ش
ن  ی ا  ضربه  یست ز  محیط  به منابع    یا  یایدوارد 
  ینده درآ  ی کها  نگرداند به گونه   یع را ضا  یعی طب

ا باشد.  دسترس  م  یندر  افزایدگزارش  که    ی 
بر  یطشرا تنها  نه  های   مزبور    یستز  سیاست 
 یاقتصاد و اجتماع  ای یاست هکه بر س  یطی، مح

 (. WCED, 1987) انطباق است یز قابلن
یم کر  قرآن در    یدارپا   یکردرو  یناقابل تامل آنکه  

شناخته شده و   یفسال قبل از تعر  1300  یباًتقر
  برانتلنددر گزارش  یدار  استناد شده از توسعه پا

توسعه  یستز  یطمح  یجهان   یسیون)کم   ( و 
است  یبانیپشت پا "؛  شده  هدف    یدارتوسعه  با 

انداختن   نیازهای  خطر  به  بدون  حاضر،  حال 
 . "آنها یازهای ن  رفعدر  یندهآ ی نسلها ییتوانا

ا از  کردن    ینهدف  برجسته   قرآن  تاثیرمقاله 
مدیریت منابع طبیعی و حفظ  در آموزش    یمکر

از    یبرخ  محیط زیست می باشد. در این مقاله به 
است؛    یاتآ شده  اشاره  اکولوژیکی  مضمون  با 

  یط مح   یتدر مورد اهمبه انسان  که  نی آیاتی  یع
برا  ی برا  یری پذ  یتو مسئول  یستز  ی حفظ آن 

  ینده و همان مفهوم توسعه پایدار را آ  ی نسل ها
م واقع  .  دهند  یآموزش  اساس مقاله    ینادر    بر 

آموزش   ابعاد،  کریم  قرآنیفی در  ک  یقتحق  یک
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و  را    قرآن  یطیمح ساخته  مالحظات آشکار 

در مطرح شده در این کتاب مقدس    اکولوژیکی
،  یعیاز منابع طب   ی و صحیح مورد استفاده منطق

، و حقوق  یعتانسان و طب   مناسب میانتعامالت  
ح یاهانگ ف   یوانات،  عناصر  را   یطمح  یزیکیو 

 .گزارش می نماید
 

 روش پژوهش 
نها  یم،کر  قرآن بر   ی،وح  ییسند  مشتمل 
طب  یفیتوص  ییهاگزاره دستور  یعت از    هاییو 

است که    یعترابطه انسان با طب نحوه  نسبت به  
  ی و حقوق  یبه قواعد اخالق  توانیاز مجموع آنها م 

  یط محتعامالت انسان با    ینۀ در زم  قرآنمورد نظر  
 ین. آنچه در ایافتدست  و منابع طبیعی    یستز

 یعتاز طب  قرآن  توصیفینگاه    گرددیم  یهارا  مقاله
ب با  تعامل مطلو  ی و الگو  یعیطب  یستز  یطو مح

مطالعه پژوهش عالوه بر    ینانجام ا  ی برا  آن است.
  یات منبعث از آ  یقرآن  ی ها  آموزه  و جمع بندی 

  ین ائمه معصوم  یثاز احاد  یم، همچنینکر  قرآن
 یی درها  مختلف وکتاب  ی ها  مقاله   یامبران،و پ

تحقیق  خصوص   شده  ذکر  مطالعه اهداف  مورد 
   قرارگرفته است.

 
 نتایج و بحث

ها و    به   یمکر  قرآن  ی آموزه  روی  میانه  حفظ 
از افراط و    یری جلوگ  ی رفتار انسان برادر    لداتع

توان با    ی را م  ی رو  یانهم  ین. اتاکید دارد  یطتفر
اصل سه  از  در    یاستفاده  مقدس که  کتاب    این 

توص  یم  یافت اصنمود  یفشود،  وحدت، و:  ل 
 .یت پذیری تعادل و مسئول

 
 اصل وحدت  -1

کل   یک  یعتدهد که طب  ینشان م  یمکر  قرآن
آن    ی که اجزا  یچیدهکامل و پ  یستمس  یکاست،  

 یکی کنند. اگر    یو محافظت م   یتحما  یکدیگراز  

، نظم و عملکرد یردقرار گ  یرلفه ها تحت تأثمواز  
 سازد   یرا مختل م  یعتطب  یستمکل س   یعیطب

(Aminzadeh, 2013; Bateni, 2013; Bazzi, 

2013; Karizi, 2013; Mozafari, 2013; 
Kamaruzaman & Siti Akmar, 2011ین(. از ا  

از   1300  یباًتقر  یمکر  قرآننظر،   قبل  سال 
تعریف و  کل    کالسیکمفهوم    پیدایش  مفهوم 

به  Holistic approach)  گرایی   ی کل  یکردرو( 
است )الرحمن/    پرداخته  یط زیستمحنگری به  

7-8 .) 
  « ییدر برابر مفهوم »جزءگرا  واژه ای   یی،کل گرا

اجزاء و کل   ینب  ی ساده ا یوستگیباشد که پ   یم
م مواردیدنما  ی فرض  در  جزءگرا  ی .   ییمفهوم 

صح کار    یم   یحکامالً  مثالً  ساعت   یکباشد. 
  یشاجزا  یانارتباط م  یتوان از رو  یرا م  یکیمکان 

امّا سید فهم  یبه خوب وجود   ینیمع  ی ها   یستم. 
نم  رنددا دق  ی که  طور  به  صورت   یقی توانند  به 

روان    یندهای گردند. فرا  یفتوص  شیمجموع اجزا 
م  ی شناخت ا   ی را  از  دانست.    ینتوان  جمله 

گرا کل  اول  ییاصطالح  جان   ینرا  توسط  بار 
کتاب کل Smuts,1926)  اسماتز  یستینکر ( در 
و تطور به کار برده شد. او معتقد بود که    ییگرا

است که   ییگر مجموعه هایاننما یکی نگرش مکان
تقس اجزا  یمقابل  بدون آن که    یشانبه  هستند، 

ب   یفیتشانک نگرش کل    یرود. در حال  یناز  که 
پردازد که بدون    یم  «یی»کل ها  یبه بررس  ییگرا
  یشان به اجزا  یمقابل تقس  یفیتشانرفتن ک  یناز ب

  . یستندن
هم    اجزای است.    یکپارچه  یعت طب  تمام به  آن 

. بشر تمام  داده اند  یلکل را تشک  یکو    یوسته پ
ن مورد  طبیعت  را    یزندگ  ی برا  یاز منابع  به  از 

 ( است  آورده   ;Aminzadeh, 2013دست 

Bateni, 2013; Bazzi, 2013; Karizi, 2013; 
Mozafari, 2013; Arbabi & 

Noormohamadi, 2014; Miller, 1992از   ید (. با
ا به طرز عاقالنه  استفاده کند و حق سو   ی آنها 
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در سوره طه    یمکر  قرآن.  استفاده از آنها را ندارد

  ینکه زم  ییهمان خدا  :یدفرما  ی م   54و    53  هیآ
را    ییها  قرار داد و راه  یششما محل آسا  ی را برا

ا آن  آب  یجاددر  آسمان  از  و  که    ینمود  فرستاد 
گ  گوناگون  ت  یاهانانواع  خاك  از   برآورد.   یرهرا 

بخورید و دامهایتان را بچرانید که قطعا در اینها  
 . هایى است  براى خردمندان نشانه

رقم    ی خداوند منان، سرنوشت بشر را به گونه ا
رشد کند و به آن   یعتزده است که در دامان طب

روشن    کریم  قرآن  یاتبه آ  ینگاه  باباشد.    یازمندن
منابع  مانند اسالم به    ی مکتب  یچگردد که ه   یم

مح  طبیعی از    یتاهم  یستز  یط و  است.  نداده 
، انسان  یاتاز آ  یاری در بس  یمکر  قرآن،  یگرد  ی سو

به مطالعه طبه را  و عناصر آن فراخوانده   یعتا 
م یکر  قرآن  ی از سوره ها  یاری بس  یناست. همچن

نام   م  یعتاز عناصر طب  یکیبه  شود،    یخوانده 
بقره، رعد، نحل، نور، عنکبوت،    یفه مانند سور شر

لیدنجم، فجر، شمس، حد ، ناس  ین، قمر، تیل ، 
  یازمند و ن  یعتو... . خداوند بشر را در دامان طب

خلق شده    کلیبه ش   یعت. طببه آن آفریده است
او را   یازهای است که در خدمت انسان باشد و ن

نکته که به حکم    ینبرطرف کند. با در نظر رفتن ا
  یه بر پا  ینشدر جهان آفر  یزهمه چ  یمکر  قرآن

به اندازه    یزی نظم و عدالت استوار است و هر چ  ی 
  به   یجه نت  ین( ا49  /شده است، )قمر  یدهالزم آفر
م نابسامان   یدآ  یدست  در    ای ه  یکه  موجود 

از    یناش   یطیمح  یستز  ی ها  یو آلودگ   یعت طب
و منابع آن است.    یعتنادرست از طب  ی بهره ور

به رفاه و توسعه    یدنرس  ی انسان برا  ی ها  یتفعال
  یط مح  یب، خود باعث تخریو اجتماع  ی اقتصاد

 یتآنچنان در وضع  یبتخر   ینشده است. ا  یستز
  کهکرده    یجادا   ی، دگرگون ینکره زم  ی آب و هوا

موجودات زنده را به   یراو و سا  یات و ح  یسالمت
شرا است.  انداخته  به    یطخطر  آمده  وجود  به 

عنوان    یموخ  ی حد به  آن  از  امروزه  که  است 

  یی رها  ی شود . برا  یم  یاد  «یستز  یط»بحران مح
  ینی و متون د  یبه اصول اخالق  یدبحران با  یناز ا
زنمودمراجعه    کریم  قرآن  یژهبو  ی مبنا  یرا، 
بحران  یکنون   یطیمح  یستز  رانبح  یدایشپ  ،

 قرآندر واقع اگر    انسان هاست.   یاناخالق در م
بر حمایت عناصر اساسی در محیط زیست    کریم

و حفاظت آنها تاکید دارد به خاطر خیر انسان و  
تأمین ضروریات و حاجت های انسان، چه نسل 

؛ در واقع شدحاضر و چه نسل های آینده می با
از را  خویش    یزندگ مایحتاج  بشر تمام  حال که  
متعادل و  از آنها    یدبا  می آوردبه دست  طبیعت  

 .  عاقالنه استفاده کند
  یزن  الرحمنسوره    10  آیهو    بقرهسوره    164  یهآ

را    ینهم با  یم  تاکیداصل  مردم    ید کنند. 
طب مواهب  همه  مد  یعت خردمندانه  و را  یریت 

طب  حفاظت همزمان  و  آن،  یعتکنند  عناصر   ،
از  آن و نقش آنها را بشناسند تا بهتر    یندهای فرآ

به آن برآیند  احترام    ومنابع طبیعی  درك    عهده
(Aminzadeh, 2013; Bateni, 2013; Bazzi, 

2013; Karizi, 2013; Mozafari, 2013; 
Arbabi & Noormohamadi, 2014; 
Kamaruzaman & Siti Akmar, 2011; Miller, 

1992 .) 
 
 اصل تعادل -2

کهم  جهان  در   نظر  نظر  و    یفیاز  از    ی کمهم 
؛  44عنکبوت/تعادل و تناسب کامل وجود دارد )

الرحمن/49القمر/  ;Aminzadeh, 2013)(  7؛ 

Bateni, 2013; Bazzi, 2013; Karizi, 2013; 
Mozafari, 2013; Islam, 2004  )  و انسان موظف

ارزش   از  درستی  درك  است    یستز  یطمحبه 
  ی نقش  هستی  جهان  ی لفه هاو(. همه م57)غافر/
شده دارند. به عنوان    یتتثبنعیین شده و  کامالً  

به    ،نقش خود را دارد  یز، انسان نیطاز مح  یبخش
  یت و عدم رعا،  عنوان کاربر و محافظ خردمند آن
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 Arbabi)  شود  ی نقش منجر به عدم تعادل م  ینا

& Noormohamadi, 2014; Akhtar, 1996 .) 
 یا  یرهزنج  یمکن   یم   یکه در آن زندگ  یطیمح
گذارند به   یم یرتأث یکدیگرکه بر  یوندهاستاز پ

از    در یکیکه    یکه هرگونه عدم تعادل  ی گونه ا
افراد خواهد   یربر سا  یمنف  یر، تأثایجاد شودآنها  

  یطی توسط علوم مح  یراًاخ  یدگاهد  ینگذاشت. ا
  اً نسبت یکیاکولوژمفهوم تعادل )اثبات شده است  

، توسط سازمان  20است، که در اواخر قرن    یدجد
از    یاری بس  یات، اما در آ(( مطرح شد1997ملل )
اشاره شد  یمکر  قرآن )الحجر/به آن  ؛ 19ه است 

 . (Akhtar, 1996) (49؛ القمر/ 2/الفرقان
انواع    ی دانش  ی اکولوژ مطالعۀ  به  که  است 

  یعیطب  یطدر مح  یوانات،و ح  یاهانگ  ،جانداران
  یک مراد از تعادل اکولوژ  ینو بنابرا  ی پردازدآنها م

مناسبات  یطشرا طب  یو  در  که  شکل    یعتاست 
را   یواناتح  یاهان،گ  یات و ح  گیردی م انسانها  و 

آنها    ندی مو امکان حداکثر بهره   نمایدی م  ینتضم
م فراهم  اکولوژد آور ی را  مفهوم  دو  امروزه  و   ی . 

به    اندیافته   یببه هم تقر  ی نحوبه   یستز  یطمح
قشر دفاع از    ینبه مهمتر  هایستکه اکولوژ  ی نحو
آنها  شده   یلتبد  یستز  یطمح و  از   یکیاند 

مناسبات    ی هارسالت  تعادل  حفظ  را  خود  مهم 
یط  حفاظت مح  یدترد  یب  .دانندی م  یستز  یطمح

مشغول  یکی  زیست دل  نگران  یاز  و   ی ها  یها 
کنون بشری جوامع  م  ی  شمار  افزایرودبه   یش . 

غیرمعقولبردار  بهره  یت،جمع  یزانفجارآم از   ی 
یابنده  کاهش    یو دگرگون   یبتخر  یعی،منابع طب 

ها که    یگسترش روزافزون آلودگ  یستی، ز  تنوع
جهان را    ی خاك و آب ها  هوا،  به انحاء گوناگون 

تاث ز  یرتحت  قرار  یاناثرات  و   داده  بار  است 
 انسان ها در  یعیطب  یزندگ  یفیتخره تنزل کاال ب

مح  نتیجه تناسب  و  تعادل  خوردن  هم    یط بر 
تا دولت ها، سازمان ها    است  موجب شده  یستز

و  ینقوان اجرای  و ینبه تدو ین المللیو مجامع ب

آلودگ  یری جلوگ  ی برا  یمقررات تخر  یاز  یب  و 
  کلی،نگاه    یکمبادرت ورزند. در    یستز  محیط
پاطی   تعادل حفظ    مضمون با    یدارتوسعه 
 :یردقرار گ  توجه  مورد  یدبا  یرارکان ز  یکاکولوژ

تجدالف منابع  از  استفاده  انرژی:  با    یرناپذ  ید( 
از    یسرعت حداکثر  استفاده  آنها،  رشد  از  کمتر 

  ین : زم یستز  یط( مح ب  و ....  یرپذ  یدمنابع تجد
بصری،    یفیتهوا، ک  یفیتالم، کپاك، منابع آب س 

 و ....  یسالمت جهان
موجودات،  زیستی  تنوع  به  توجه  اکولوژی:  ج( 
در   اختالل  عدم  موجودات،  برای  زندگی  محل 

 چرخه زندگی موجودات، جنگلها، و ... 
م  یلیاردهام موجود   یلیاردهاکهکشان در جهان، 

چینزم  ی رو همه  تاکنون    یزهایی،    آفریده که 
کوچکتر از  است،  بزرگتر  ینشده  تا  اتم    ین ذره 

بخش آنها  همه  ها،    یستمِ س  یکاز    یکهکشان 
خلق شده هستند که در آن همه عناصر    کاملِ

تعامالت    یقو از طر  یابند   ی خود را به هم وابسته م
گذارند. هر    یم  یرتأث  یکدیگر  بر  یمنف  یامثبت  

شده خود را دارد   یینتع  یش موجود عملکرد از پ
  بماند   یاحترام باقدر خور  و    یببدون آس  یدکه با

الرحمن/16/األنبیاء؛  85/األعراف؛  60)بقره/ -7؛ 
8)  (Arbabi & Noormohamadi, 2014; 

Mohammadi et al., 2013 .) 
کریم از تعادل محیط زیست با واژه موزون   قرآن

فرماید: »و زمین را گستردیم  نماید زیرا می یاد می
بر نهادیم و در آن از هر های استوار  و در آن کوه

األرض  »و  رویاندیم...«  موزون  و  متناسب  چیز 
مَدَدْناها و اَلْقَیْنا فیها رواسیَ و انبتنا فیها من کل  

بدیهی است هرگونه  19شیءٍ موزون« )حجر/    )
بودن   متناسب  و  موزون  که  طبیعت  در  تصرف 
عناصر و موجودات طبیعت را بهم زند افساد در  

تخریب محیط زیست را    کریم  قرآنارض است  
می  زمین  در  می افساد  لذا  در داند.  »و  فرماید: 

ال  »و  نکنید«.  فساد  آن  اصالح  پس  از  زمین 
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اصالحها...«)اعراف/   بعد  األرض  فی  ( 85تفسدوا 

رعایت تعادل محیط زیست و اصالح در زمین از 
مصادیق برجسته عهد و میثاق خداوند با آدمی  

چ گرفتن  نادیده  است  بدیهی  عهدی است  نین 
اهلل   عهد  ینقُضُون  »الذین  است  خسران  موجب 
من بعد میثاقه و یقطعون ما امر اهلل به ان یوصل  
الخاسرون«  هم  اولئک  األرض  فی  یفسدون  و 

کریم، تجاوز به حریم طبیعت    قرآن  (.25)رعد/  
و ضایع ساختن و تخریب منابع زیستی را اعتداء  

می  چنانکه  است  »ضایع  دانسته  مکنید  فرماید 
پاکیزه  قرار منابع  اختیار شما  در  که خداوند  ای 

داده است و تجاوز نکنید از حدود خویش، چرا  
نخواهند   خداوند  محبّت  مشمول  متجاوزین  که 

( برخی از محققان از آیه شریفه 86بود«. )مائده/  
گرفته  نظر  نتیجه  از  که  از    قرآن اند  که  بشری 

رزها،  طریق فساد و تباهی و تجاوز از حدود و م
هم  از  را  با خدا  رابطه  و  بشکند  را  الهی  پیمان 
بگسلد و تعادل میان محیط با محاط را برهم زند  
دور  الهی  رأفت  و  محبت  رحمت،  شمول  از 

کریم ضمن   قرآن(  1371گردد )محقق داماد،  می 
مندی از ارزاق نهفته در زمین  شناسایی حق بهره

وری از آن نهی نموده است.  از سرکشی در بهره
»کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَ ال تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ  
عَلَیْکُمْ غَضَبِی وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوَی«  

در (.  81)طه/   طغیان  از  نهی  در  نظر  امعان  با 
توان ممنوعیت و حرمت  وری از رزق الهی می بهره 

بردن بین  از  و  زیست  محیط  زمینه    تخریب 
است   بدیهی  نمود  استظهار  را  دیگران  استفاده 

را کسی بشر  برای  الهی  رزق  طغیان خود  با  که 
گردد و  تخریب نماید مشمول غضب خداوند می 

از   شد.  خواهد  او  سقوط  موجب  خداوند  غضب 
کریم در برخورد با متجاوزان به منابع    قرآنلسان  

درمی و  رزق  طبیعت  حریم  به  تجاوز  که  یابیم 
زیستی آن گناه و جرمی است که خشم و    منابع

غضب خداوند و سقوط انسان را بهمراه دارد. لذا 

قواعد  می  باستناد  آنرا  با  متناسب  مجازات  توان 
نمود.  مقرر  و  اسالمی شناسایی  کیفری  حقوقی 

نوشته  زمینه  این  در  نویسندگان  از  اند  برخی 
معصومین    قرآن»آیات   از  وارده  اخبار  و  کریم 

السال لزوم علیهم  و  طبیعت  اهمیت  آشکارا  م، 
حمایت از آن و ضرورت »پاسخ دادن« همه جانبه  
)ناصر   است  کرده  بیان  را  آن  غیر  و  کیفری 

ص  1380قاسمی،   تخریب 133،  بنابراین   )
محیط زیست، افساد در زمین، ظلم به نوع بشر  
و موجودات زنده است و از مصادیق برجسته ظلم،  

، خاك، هوا که سازی آباثم و جرم است. آلوده
دیگر   موجودات  و  انسانها  به  زیان  ایراد  موجب 

و می  آورد  شمار  به  حرام  و  ظلم  باید  را  شود 
مجازات متناسب و روشهای جبران خسارت را با 
و   استخراج  فقه  منابع  و  ادله  از  اجتهادی  روش 

 .ارائه نمود
 
 مسئولیت پذیری اصل  -3

انسان   اسالم،  نظر  و سرپرستاز  حقیقی    مالک 
  ی . انسان مسئول رفتارهایست و جهان ن  یعت طب

طبیعت  خود   امانتدار  ( 72/األحزاب )  است و 
(Aminzadeh, 2013; Bateni, 2013; Bazzi, 

2013; Karizi, 2013; Mozafari, 2013; 
Kamaruzaman & Siti Akmar, 2011; Islam, 

  ی »ان؛  است  ینزم جانشین خداوند در  و او    (2004
  ید انسان با(.  30)بقره/  «یفهاألرض خل  یجاعل ف
او   یراآگاه باشد، ز  ینزم  ی خود بر رو  یتاز مسئول

؛ در واقع او  موقت است  یرمد  یک امانتدار وفقط  
 Arbabi( )77/القصص)  و نه مالکاست    ینفعذ

& Noormohamadi, 2014.)  به   قرآن را  انسان 
را    یستز  یطمح  یعیاز همه عناصر طب  یتحما
 Kamaruzaman & Siti)  کند  یم  یقتشو

Akmar, 2011  .)  ذکر شده است    یمکر  قرآندر
رابطه    یستز  یطمح  یت رفتار مردم و وضع  ین که ب 
در    یرفتار صالح و اخالق  یک  .دارد  دوجو   یکنزد

  ی برای خود انسان مثبت  یجنتابازگشت منجر به  
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یام و  پ  قرآن  .(52؛ هود/96/األعراف)  خواهد شد

  یط از محو محافظت  مراقبت    ی واضح برا  دستوری 
است.و    یستز فرستاده  بر    منابع طبیعی  عالوه 
ح  قرآن،  ینا به  منع    یواناتظلم  را  پرندگان  و 

ا است.  از   یتمسئول  ینکرده  که  است  انسان 
حاصل    یناناطم  ینشسعادت همه آفرسالمت و  

د عبارت  به  مح یگرکند.  به  اسالم  نگرش    یط ، 
است،    نگرش سازنده   یک  یعی و منابع طب  یستز

خودداری از هرگونه بر حفاظت و توسعه،    یمبتن
تخر  از و  ها   ,Aminzadeh))ها    یباستفاده 

2013; Bateni, 2013; Bazzi, 2013; Karizi, 
2013; Mozafari, 2013; Arbabi & 

Noormohamadi, 2014)بیان آموزه    . خداوند با
در   اکولوژیکی  و    قرآن های   سازی ینهنهادکریم 

و    یعتانسان در سلطه بر طب  ی برا  یعلم  یتظرف
در آن قرار داده است    یشخو  یفهاو را خل  ین زم

آبادان به  »و    یتا  گمارد.  همت  آن  عمران  و 
 یری گ( و او را به بهره 61)هود/   «یهااستعمرکم ف

فرا خوانده است.    یناز مواهب و فضل خود در زم
(، تا به اطراف 10»و ابتغوا من فضل اهلل«)جمعه/  

... »هو  یدآن بهره جو  ی آن قدم بردارد و از روز
مناکبها    یجعل لکم األرض ذَلُواًل فامْشوا ف  ی الّذ

ال و  رزقه  من  )ملک/    یهوکُلُوا  لذا 15النُشُور«   )
جانش خل  ینانسان  استعمار،   یفهو  در  خداوند 

  خالفت و    ینیاست جانش  ینزم  یعمران و آبادان
  یکویی را به ن  ینکه او امانت زم  نمایدیم  یجابا

تخر هرگونه  از  آنرا  و  نموده  فساد    یبحفظ  و 
به   نسبت  علم  و  دانش  با  و  دارد  نگه  مصون 

 یستز  ی بکوشد و فضا  ینو عمران زم  ی وربهره 
و امکان    یدنما  ینرا تضم  یگرموجودات د  یطیمح

 ت همۀ موجودا   ی را برا  دائمیو    یهمگان  ی وربهره 
زم و   یندر  متعال  خداوند  ذکر  آورد.  فراهم 

و درك   ین او در زم  ینی خالفت و جانش  یادآوری 
»... و    یزبودن آن ذات مقدس بر همه چ  یط مح

ش  بکل  اهلل  رمز  126)نساء/  «یطاًمُحِ  یءٍکان   )
طب  ی وربهره  ز  یعتاز  تعادل  حفظ  آن   یستیبا 

پروردگار ی،  قرآنبنابر این، بر اساس آیات    است.
بهره   و  تسخیر  مورد  و  رام  را  طبیعت  متعال، 

  / ملک؛  70  /برداری انسان قرار داده است )اسراء
خداوند طبیعت را مقهور انسان   . اما اگرچه(15

در   خود  جانشین  عنوان  به  را  نسان  ا  و  آفریده 
زمین قرار داده است، این به آن معنا نیست که  

زاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند.  او آ
انسان در برابر خداوند و تمامی آفرینش مسئول  
است. او باید در برابر اراده ی خداوند تسلیم باشد  
و با صلح و صفا در کنار طبیعت زندگی کند. به  
در   خداوند  جانشین  که  انسانی  دیگر،  عبارت 
راه حفظ و سالمت   در  باید همواره  است  زمین 

بکوشد حف  .طبیعت  خداوند  که    یظ همانگونه 
 ی عَلَ یو همه موجودات آن است »إنَّ ربّ یعتطب

  ید با  یزاو ن  یفۀ( خل 57)هود/    «یظٌ حف   یءکل ش
و   یواناتح  یاهان،اعم از گ  یعیمنابع و مواهب طب

.  یدتلف شدن حفظ نما  یب،تخر  ی،... را از نابود
  یعت آب، آسمان و همۀ طب  ین،زم   یگرد  یر به تعب

ال   اییعهود سپرده   هیاست  انسان  به دست  که 
برا آنها پد  ی شده و  از  آمده    یداستفاده متعادل 
ا از    یعت انسان مسئول حفظ طب  ی رو  یناست. 

اکرم )ص(   یامبرپ   .(204، ص  1382است )نصر،  
و آن را    ورزدیم   یدتأک  ین بر حرمت نهادن بر زم

 نمایدیآن ارتزاق مکه انسان از    ی به منزلۀ مادر
ا  نمایدی م  یمعرف ن  زکه  انسان    یکاعمال  بد  و 

»تحفّظوا من األرض فانّها امّکم و إنّه    دهدی خبر م
 یأو شرّاً اال و ه  یراًخ  یهامن احدٍ عاملٍ عل  یسل

ص  الفصاحه،  )نهج  به«  جمله 226مُخْبِره  از   )
زم  ی امور ک  ینکه  داد    یفیت از آن خبر خواهد 
انسان از عناصر و منابع آن  و حفاظت    ی وربهره 

اساس  قانونگذار  است.   یاسالم  ی جمهور  ی قانون 
و سنت    یمکر  قرآن   ی هابا استفاده از آموزه   یرانا

حفظ    ینۀ اکرم )ص( در اصل پنجاهم در زم  ی نب
است: »در جمهور  یستز  یطمح نموده    یمقرر 

مح  یاسالم و    یستز  یطحفظ  امروز  نسل  که 
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با  ی نسلها ح  ید بعد  آن  به   یاجتماع  یاتدر  رو 
وظ  ی رشد باشند  عمومی داشته    ی تلق  یفۀ 

آن   یرو غ  ی اقتصاد  یتهای رو فعال  یناز ا   گرددی م
قابل    یرغ  یبتخر  یا  یستز  یطمح   یکه با آلودگ

پ مالزمه  آن  است«.  یداجبران  ممنوع    کند 
منابع طبینبنابرا از  استفاده  متضمن    یعی، حق 

است    یدارپا  یحفظ آنها به روش  ی تعهد بشر برا
  یبعد ی حاصل خواهد کرد نسل ها ینانکه اطم

 یمکر  قرآن.  شوند  یم  مندآنها بهره    یای از مزا  یزن
را در کنار    یدو نبا  یدخود با  ی هااز آموزه   یدر برخ

از محصول    ی مندهم مطرح نموده است به بهره 
امر نموده و از عدم تعادل در مصرف آن    یعت طب
ا   ینه عامل  را  اسراف  و  دادن  فرموده  دست  ز 

محبت خداوند دانسته است. »... و کلوا و اشربوا 
)اعراف/   «مسرفینال  یحبّو ال تسرفوا انّ اهلل ال  

نموده    ی( و آنان را از اهل آتش جهنم معرف31
هم اصحاب النار«. )مؤمن/    یناست »و أنّ المسرف

قواعد   توانی م یاتدسته از آ ین( با تأمل در ا43
 یبحرمت تخر  یفیو احکام تکل  یو حقوق  یالزام
ناروا  یعتطب از آن و وجوب حفظ   ی و استفاده 
امانتدار و  را بدست آورد. به عنوان  یستز یطمح
وظیعتطب  یرمد انسان  پا   یفه،  از    یداریدارد 
استفاده نادرست  مراقبت کرده و با    یستز  یطمح

 (.141/األنعام؛ 31 /األعراف) مقابله کندو اسراف 
 

 گیری نتیجه
منابع آنت  اهمی و  بر هیچ کس    محیط زیست 

پوشیده نیست و این مواهب الهی، نه تنها میراث 
گذشتگان ما بلکه امانت نسل های بعدی در نزد  

بدرستی حفظ، توسعه و استفاده    بایدماست که  
ا   یز همه چ  شوند. با    یارهس  یندر  و  هوشمندانه 

ا )القمر  یجادهدف  است    یم کر  قرآن(.  49/شده 
در نظام را    یزی چ  یدکند که انسان نبا  ی اشاره م

کند   ییرتغ  یعی طب طبیعی   تباه  و   داده 
خسارات وارده   در حال حاضر تمام(.  56/)األعراف

شده است.    یجادتوسط انسان ا  یستز  یط به مح 
  ین و همچن  اکولوژیکیو    یطیمح  یستز  یای بال

بازگو    یمکر  قرآن، به وضوح در  یانسان  تمداخال
  یط که مفهوم مح  ی هنگام  (.41/ومشده است )الر

  یابی ارز  یمکر  قرآنآموزه های  با توجه به    یستز
که کتاب مقدس راه   گردد  یم  مشخصشود،    یم

  یرا برا  ی و پایداری دائم  مالحظه،قابل    ی حل ها
ا   یفط ز  ی گسترده  مشکالت    یطی مح  یستاز 

استارائه   اصل  داده  مثال  عنوان  به  در  ،  تالش 
و حفاظت از   و درك منابع طبیعی  آموزش  جهت

است.  یستز  یطمح کرده  ارائه  های   را  توصیه 
دین مبین اسالم و توجه عمیق به آن از طریق  
راهگشای  تواند  بشر می  تربیت  و  اصالح اخالق 
حل معضالت زیست محیطی جامعه امروز باشد.  

متفکران و فیلسوفان، این حقیقت محققان،  اکثر  
زمین که در حال حاضر    را پذیرفته اند که بحران

کشورها اکثر  دنیاگریبانگیر  بحران  ی  از  ست، 
روحی و اخالقی سرچشمه گرفته که الزمه گریز 

و دین  به  آوری  روی  بحران  این  های   از  سنت 
حاصل آنکه،راه حل بحران زمین    مذهبی است.

در   دیگر،  بیان  به  است.  دینی  گرایش  دین در 
سلط او  مفهوم رابطه انسان با طبیعت و ت  اسالم

شده  را بر فرآیند استفاده از منابع طبیعی تعریف  
باغبان،  است مانند  انسان  که  معنا  بدین    آنقدر . 

ساختن  وه تباه  جای  به  که  کند  عمل  شیارانه 
را غنی و   زیستمحیط    و کمی  کیفی خود آن 

سازد ها  .سرشار  محیط  آموزه  و  اکولوژیکی  ی 
برا  یمکر  قرآن  یات در آزیستی     ی مشهود است. 
یک از    ینان اطم  حصول زیست    یطمح  داشتن 

آموزه ها احترام گذاشت و در   ینبه ا  یدسالم، با
  یجه . نتمختلف به آنها جامه عمل پوشاند ح وسط
و    یهصلى اهلل عل )  توان حضرت محمد  ی ، مآنکه

،  یستز  یط مححفاظت از    یشگامرا پ  (آله و سلم
 دانست. طبیعی منابع  یریتو مد یدارتوسعه پا
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 ، آب و خاکقرآن 
 

 2اهلل آدینهروحو  1رقیه خلیلی
 

)نویسنده مسئول:  ی استان همدانی علمیّهحوزه فدك و پژوهشگر مرکز پژوهشی حوزه 3دانش آموخته سطح . 1
r.khalili@whc.ir) 

 . )ره(المللی امام خمینی . استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه بین 2

 
 چکیده 

و   توجّه  مورد  که  است  مهمّی  موضوعات  از جمله  عناصر  و  عناصر    قرآنعنایت  طبیعت  میان  در  است.  کریم 
 قرآن ترین عناصر طبیعت هستند که ده درصد از آیات  چون آب و خاک، از مهمّهای طبیعی همگوناگون، پدیده

ترین  اند. این دو عنصر، بستر اصلی کشت و کار و محصوالت کشاورزی بوده و از مهمّ را به خود اختصاص داده
شوند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخی  زندگی اجتماعی و اقتصادی بشر محسوب می عوامل تولید و مؤثر در  
باشد؟ در این مقاله، نویسنده سعی کرده به بررسی  به آب و خاک به چه صورت می  قرآناست که بیان کند نگاه  

قبال این دو    ها دری انسانها، به بیان جایگاه و اهمیّت، و وظیفهمفاهیم آب و خاک پرداخته و ضمن تعریف آن
ی توصیفی و تحلیلی بیان نماید. آب و خاک از جمله را پیرامون آن با شیوه  قرآنعنصر طبیعی پرداخته و آیات  

ای بر عظمت و قدرت پروردگار عالمیان مواهب الهی است که منشأ خلقت و حیات موجودات زنده بوده و نشانه
ناپذیری  تواند موجب خسارات جبرانسب از این دو عنصر میی نامناباشد. رشد روز افزون جمعیّت و استفادهمی

باید به فرهنگ عمومی  ی همگانی بوده و  یک وظیفهمنابع آب و خاک    گردد. به همین دلیل حراست و نگهداری از
 . تبدیل شود تا این نعمت الهی برای آیندگان حفظ و صیانت شود 

 
 منابع طبیعی، ، آب، خاکقرآنواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه 

دعوت از انسان برای توجّه و دقّت در هستی و  
از   کریم    قرآنجهان آفرینش در آیات متعدّدی 

می آیات  مشاهده  چه  گر  از  قرآنشود.  پرده   ،
آشکار   را  آن  حقایق  و  برداشته  جهان  فرازهای 

الیهمی دریافت  ولی  کاری کند،  آن  عمیق  های 
گاهی خارج از دسترس عادی بشر است.  دشوار و  
آیات  مطالعه این    قرآنی  که  است  این  بیانگر 

منبع الهی، به طبیعت و عناصر آن توجّه و عنایت 
داشته،  العادهفوق از  ای  بسیاری  که  جایی  تا 

طبیعت    قرآنای  هسوره عناصر  از  یکی  نام  به 

به  در میان عناصر طبیعت،  نامگذاری شده است.  
حیا   دلیل و  بخشی  تنقش  سایر آب  به  خاك 

طبیعت میموجودات  عنصر،  دو  این  از    توان  را 
عنمهمّو  ترین  اساسی شمار ا ترین  به  صر 

هستیخلقت   آورد. و  از    موجودات   ، خاكآب 
مین  أرویش گیاهان از بستر خاك و در نتیجه ت

  این دو پدیده، ت  مواد غذایی انسان، نشان از اهمیّ
 در نظام آفرینش دارد.  

که  هاسؤال است  مطرح  پژوهش  این  در  یی 
به دو عنصر طبیعی آب  و    قرآن. نگاه  1شامل:  
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ها در  قبال  ی انسان. وظیفه2خاك چگونه است؟  
 چیست؟  قرآنآب و خاك از نظر 

پژوهش پیشینه،  بررسی  چشم در  به  هایی 
و  می پرداخته  خاك  و  آب  بحث  به  که  خورد 

ه هریک مسأله را از نگاهی مورد بررسی قرار داد
هایی که با موضوع تحقیق  است. برخی از پژوهش

. تحقیق »وجوه و 1در ارتباط هستند عبارتند از:  
« اثر  قرآنهای »ماء« و »سماء« در  مصادیق واژه

پروین بهارزاده که به بررسی معانی لغوی ماء و  
.  2پردازد.  می  قرآن سماء و مصادیق آن در آیات  

اثر مریم  کتاب »خاك -وراوی شناسی عمومی« 
ذکر  و  خاك  مفهوم  بررسی  به  آن  در  که  پور، 
عناصر  و موادشیمیایی موجود درآن پرداخته و  
خواص فیزیکی، حاصلخیزی  و فرسایش خاك را  

است.   داده  قرار  کنکا  مقاله3مورد  »بررسی .  ی 
در   کشاورزی  و  خاك  روایات    قرآناهمیّت  و 

بر   تکیّه  بیشتر  که  خاقانی،  رقیه  اثر  اسالمی« 
شاورزی داشته و آن را مورد مطالعه قرار مبحث ک

است.   مقاله4داده  از .  آب  اهمیّت  »بررسی  ی 
و    قرآندیدگاه   محمّدی  محمّدجواد  اثر  کریم« 

دیگران، که در آن، اهمیّت آب از طریق ذکر آیات  
 متناظر با آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

های آب رو عالوه بر تعریف واژهپژوهش پیش
ی این دو مادّه، وجّه به نقش ارزنده و خاك، با ت

ها پرداخته و در رابطه با آن  قرآنبه بررسی نگاه  
ی آب  و خاك  ی افراد را در مقابل پدیده وظیفه

 بازگو کرده است. 
 . مفاهیم  1

ضروری  هر  از  انجام  از  قبل  کارها  ترین 
به همین   با مفاهیم آن است.  تحقیقی، آشنایی 

عبارات معانی  ابتدا،  در  در   جهت  رفته  کار  به 
 شود. پژوهش، بررسی می

 . مفهوم آب1 -1
ی »آب« است ی »ماء«، برابر عربی واژهکلمه

به معنای درخشش، نرمی و سریان است )ابن   که
باشد  می موه  ماء،  اصل  (.  13/543:  1414منظور،  

گاه واو، قلب به الف که هاء از آخر آن حذف و آن
و میاه    شده،  و  امواه  آن  )فجمع  راهیدی،  است 

(. در یک تعریف کلّی، به هر مایع  1/101تا:  بی
قابلیّت   و  جاریست  و  لطیف  که  جامدی  غیر 

-های متنوّع را دارد، آب میتبدیل شدن به شکل
اکسیژن و (.  11/220:  1360گویند )مصطفوی،  

اتّصال    ،هیدروژن با  که  هستند  اتمی  پیوند  دو 
و مولکول  ،هیدورژنی داده  تشکیل  را  آب  های 

شیمیاییفرم میH2O ول  وجود  به  آورند  را 
بار    66کلمه ماء  (.  88:  1391)موریسون و بوید،  

ی مفرد و گاهی هم  ، گاه با صیغهکریم  قرآندر  
ی به  به کار رفته و توجه خاصّ  با اتّصال به ضمیر

(. این واژه 322/ 6:  1412ت )قرشی،  آن شده اس
طهوراً  ماءً  قبیل:  از  مثبت  اوصاف  با  گاه 

)ق/48)فرقان/ مُبارکاً  ماءً  غَدَقاً  9(،  ماءً   ،)
)مرسالت/16)جن/ فُراتا  ماءً  معین  27(،  ماء   ،)

( و ... ؛ و گاهی هم با اوصاف منفی و  30)ملک/
همعذاب )سجده/آور  مهینٍ  ماءٍ  و    8چون؛ 

)طارق/20مرسالت/ دافقٍ  ماءٍ  صَدیدٍ  6(،  ماءٍ   ،)
)محمد/16)ابراهیم/ حمیماً  ماءً  توصی15(،  ف (؛ 

 شده است. 
 .اصلی بدن تمامی جانوران آب است  ی همادّ

یک انسان لیتر آب در بدن    50  ،مثال  عنوانبه  
  % 20 وجود دارد که با از دست دادن کیلویی 70

سالمتی خود  ، بیمار گشته و دیگر  آب بدن خود
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یافت نخواهد  باز  کلیجی  را  :  1386  ،)حمیدی 
اً  های علم حاکی از آن است که، تقریبیافته(  29
-درصد برگ  90-70درصد وزن بدن انسان،    85

های سه چهارم وزن ماهیچه ای گیاهان عالی و  ه
خانگی   استفادهحیوانات  مورد  تغذیه که  ی ی 

انسان هستند، متشکّل از آب است )سیّدمظفری، 
زیرزمین و... وجود ،  خاكهوا،    درآب   (49:  1376

جامد صورت  سه  به  و  یافت    مایع  ،دارد  گاز  و 
 (32  :1386 ،حمیدی کلیجیشود)می 

 . مفهوم خاک1-2
الیه پوستهخاك  روی  سطحی  زمین  ی  ی 

است که در اثر عوامل مختلف فیزیکی، شیمیایی  
به وجود آمده و سطح سنگ هایی که  و حیاتی 

و   نگرفته  قرار  خارجی  عوامل  تأثیر  تحت  هنوز 
نشده کم  تخریب  و  سست  پوششی  با  را،  اند 

(. به  15:  1389پور،  )وراوی گیرد  ضخامت فرامی
ی خاك، گمان برخی، تنها عامل به وجود آورنده

سنگ است، در حالی که باید تصریح کرد عالوه  
خاك  تشکیل  در  نیز  دیگری  عوامل  سنگ،  بر 

علم خاك باید  بود  این  از  غیر  اگر  که  -مؤثرند 
سنگ علم  از  جزئی  میشناسی  شد  شناسی 

معا41:  1387)کردوانی،   کلمه  این  عربی  (.  دل 
»متربه«  واژه و  »ثری«  »صعید«،  »تراب«،  های 
بار    1و    1،  4،  18باشد که هر یک به ترتیب  می
،  قرآنی  هدر دوازده آیتکرار شده است.    قرآندر  
مورد    ()گِل  «طین»  ی هواژ بیست  در  آمده، 

به کار رفته است    (خاك)»تراب«    ی هصراحتا کلم
از آیات، »ارض«   به    زمین()و در بسیاری دیگر 

استعمال   ،) گیاه  رویش  محل   =( خاك  معنای 
    .شده است 

 

 ، آب و خاک قرآن . 2
طبیعت و عناصر موجود در آن، همواره مورد  

عنایت   و  از    قرآنتوجّه  و خاك  است. آب  بوده 
نعمت عناصر  جمله  از  عنصر  دو  و  الهی  های 

-ی موّاد هستند که به عنوان مهمّتشکیل دهنده
حیات و تمدّن در روی زمین  ترین عامل پیدایش  

می منبع محسوب  دو  این  اهمیّت  وضوح  شوند. 
طبیعی، با بررسی و کنکاش آیاتی که در آن، به  

توان این دو نعمت بزرگ اشاره شده است را می
دریافت. در ادامه به تبیین اهمیّت و ثمرات آب 

 شود.   پرداخته می قرآنو خاك، با توجّه به آیات 
خداشناسی با توجّه .درس توحید و  2-1

 به آب و خاک 
از نشانه -ها و شگفتیجهان هستی سرشار 

ی آن با چشم بصیرت  های خداست که مشاهده
و فطرت پاك، سبب تقویت ایمان به معبود یگانه  

در   مکری  قرآن از آیات  آیه 750حدود  گردد.  می
که    است  علوم طبیعی از راه خداشناسی ی زمینه

آن پدیده هادر  باز  طبیعی  عنوان  ه  های 
شده خداوند های نشانه  برده  را   بندگان و  نام 

از  کنها دعوت میدر آن کرتف به د. آب و خاك 
نعمت در  جمله  دقّت  و  تفکّر  با  که  است  هایی 

-آیاتی که اشاره به این دو نعمت کرده است، می
توان به وضوح قدرت، تدبیر و حکمت خداوندی 

 قرآن را در آن یافت. به عنوان نمونه در آیاتی از  
أَنْزَلَ مِخوانیم: »می اللَّهَ  أَنَّ  تَرَ  مَاءً  أَلَمْ  السَّمَاءِ  نَ 

فَسَلَکَهُ یَنَابِیعَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا  
( آیا ندیدی که خداوند از  21...«؛  )زمر/  أَلْوَانُهُ  

هایی آسمان آبی فرستاد و آن را بصورت چشمه
در زمین وارد نمود، سپس با آن زراعتی را خارج 

لف دارد... در این آیه،  های مختسازد که رنگ می 
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ریزش آب باران با نظم خاصّ سبب احیای زمین  
درختان  و  گیاهان  رویش  آن،  پی  در  و  شده 

ی  های متنوّع را دربردارد. در آیه مختلف با میوه
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى  دیگری آمده است: »

زَرْعًا   بِهِ  فَنُخْرِجُ  الْجُرُزِ  أَنْعَامُهُمْ  الْأَرْضِ  مِنْهُ  تَأْکُلُ 
(  آیا ندیدند 27«؛ )سجده/  یُبْصِرُونَ  أَفَلَاوَأَنْفُسُهُمْ   

رانیم  های خشک میکه ما آب را به سوی زمین
رویانیم که هم  هایی می ی آن زراعتو به وسیله

می  آن  از  خودشان چهارپایانشان  هم  و  خورند 
باران، کنند؛ آیا نمی بینند؟! نزول آب  تغذیه می

پوشاندن لباس حیات بر زمین مرده، زراعت در 
به   این آب و زمین  از  آن زمین و محصولی که 

می نشانه دست  همگی  وجود  آید،  بر  ای 
ها آفریدگاری باعظمت و قدرتمند است. وجود باغ

زراعت و  انگورها  انواع  از  درختانی  روی  و  در  ها 
های  زمین، که گاهی از یک ساقه و گاه از ساقه

کنند، همه نشان از مدیر و مدبّری عدّد رشد می مت
-ی نظام هستی است و میدارد که در پشت پرده

توان با استفاده از آن بر وحدانیّت و یگانگی خدا  
 (11/294تا: استدالل کرد )طباطبایی، بی

تمامی آیاتی که مضمونی شبیه آیات مذکور  
دارند، با صراحت مظاهر توحید و یکتاپرستی را  

-و خاك و کشاورزی و محصوالت آن می  در آب
کریم در رابطه   قرآندانند. از این رو آیاتی که در  

با آب و خاك و محیط زیست هستند، همه در  
حق   ذات  اثبات  صدد  در  و  بوده  توحید  سیاق 

 تعالی، توحید و خداپرستی است. 
. منشأ خلقت و حیات بخشی از آب 2-2
 و خاک 

از   متعددّی  آیات  در  قرآندر  ی  بارهکریم 
مراحل آفرینش انسان و موادّ بکار رفته در خلقت  

آفرینش   به  ناظر  آیات  است.  شده  صحبت  او، 
انسان، با یکدیگر اختالف دارند و این اختالف به  
این دلیل است که، هر آیه جهتی از آفرینش را 
مدّنظر داشته و جهات دیگر را لحاظ نکرده است.  

خاك،   از  را  انسان  آفرینش  آیات  برخی برخی 
-دیگر آفرینش را از آب و برخی هم از گِل می 

دانند. که در ادامه به بررسی آیات پرداخته و عدم 
 گردد.تناقض و جمع آین آیات بیان می 

-آیاتی که مبدأ آفرینش انسان را خاك می
می  تقسیم  دسته  دو  به  دستهدانند،  ی  شوند. 

نخست آیاتی هستند که اشاره به خلقت نخستین  
إِنِّی خالِقٌ بَشَراً  »  ی . به عنوان نمونه آیه انسان دارد
طِینٍ* رُوحِی    مِنْ  مِنْ  فِیهِ  نَفَخْتُ  وَ  سَوَّیْتُهُ  فَإِذا 

ساجِدِینَ« )ص/   لَهُ  به     (72و    71فَقَعُوا  اشاره 
دارد زیرا اگر    )علیه السالم(خلقت شخص حضرت آدم  

همه خلقت  انسانمنظور  در  ی  ابلیس  بود،  ها 
( ضمیر مفرد 62)اسراء/لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ«  عبارت »
ی »بشر« در این آیه برد. بنابراین، کلمهبکار نمی

اسم عامی است که مورد استعمال آن، تنها یک  
شدن   معیّن  با  آیات،  این  طبق  است.  شخص 

همه خلقت  انسان،  نخستین  مبدأ  ی خلقت 
می انسان آشکار  نیز  آفرینش ها  زیرا  گردد، 

السالم(آدم  حضرت   آفرینش،    )علیه  مبدأ  عنوان  به 
اعتباری می به  و  بعید محسوب شده  توان علّت 

همه انسانخلقت  نسبت  ی  مبدأ  همان  به  را  ها 
ی دوّم از این آیات،  کلّت داشته و ناظر داد. دسته

ها  ها است که، خلقت آنی انسانبه آفرینش همه 
نا اإِلنسـنَ ی »إِنّا خَلَقداند مثل آیهرا از نطفه می

ها را از  مِن نُطفَۀ أَمشاج« که خلقت تمامی انسان
ی  داند. باید دقّت داشت که آیات دستهنطفه می

ی نخست نیست،  ی آیات دستهدوّم، نفی کننده 
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از   هم  غذا  و  غذاست  نطفه  اصلی  موّاد  که  چرا 
 خاك به وجود آمده است.  

آیات   از  آفرینش    قرآنبرخی  به  اشاره  هم 
از   طِینٍ« »  طینانسان  مِّن  خَلَقَکُم  الَّذِی  هُوَ 
من  7)سجده/   بشراً  خالق  »انی  مسنون  حمأ   ،)

)حجر/    » مسنون  حمأ  من  و  28صلصال   )
»صلصال« »خَلَقَ االنسانَ مِن صَلصَالٍ کالفَخَّار«  

این 14)الرحمن/   در  رفته  بکار  تعبیرات  (دارد. 
گردد چرا که »طین«،  آیات، همگی به خاك برمی

-می  خاکی است که با افزودن آب به دستهمان  
به خشکی  و رو  گِل کم شده  آید، وقی که آبِ 

می »صلصال«  آن  به  »حمأ  رود،  و  گویند 
دریاست.  و  جوی  کنار  الی  و  گل  مسنون«، 

شود که تمامی این آیات، با آیاتی که  مالحظه می
از خاك می را  و  آفرینش  بوده  قابل جمع  دانند 

نمی دیده  آن  در  یزدی، شتناقضی  ود)مصباح 
1393 :1/325  .) 
آیات  دسته  از  دیگری  آفرینش    ، قرآنی 

آب   از  دو  میانسان  آیات،  این  مورد  در  دانند. 
د. دیدگاه وجود دار دیدگاه در میان دانشمندان  

اوّل، منظور از خلقت انسان از آب را به این معنی  
زیادی در بدن انسان وجود دارد   دانند که، آبمی
مادّو   آببدن  متشکّل  ی ه بیشترین  امّا  است  ،   .

دیدگاه دوّم منظور از این خلقت را، آفریده شدن  
ی انبیاء  دانند. در سورهمیاز نطفه و منی  انسان  

ءٍ« )انبیاء/  وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ آمده است: »  
در تفسیر این  برخی از اساتید، دو احتمال را   (30

می  مطرح  اوّکننآیه  احتمال  که،  د:  است  این  ل 
زنده  تمامیحیات   چه   موجودات  و  حیوان  چه 

نبات، وابسته به آب است. امّا در احتمال دوّم، ماء  
را به آب نطفه معنا کرده و حیات موجود زنده را 

می آن  شیرازی،  از  )مکارم  /(  26:  1373دانند 
وَ هُوَ الَّذِی  ی »آقای مصباح یزدی در تفسیر آیه 

الْماءِ   مِنَ  )فرقان/  خَلَقَ  اوست  (؛  54بَشَراً«  و 
که    فرمایندمی ؛  خدایی که انسان را از آب آفرید

کلمه از  آب  منظور  همان  آیه،  این  در  ماء  ی 
-، کلمهقرآنمعروف است. اگر چه که در اصطالح  

از اکسیژن ای که  ی ماء محدود و منحصر در مادّه
باشد  و هیدروژن   این بلکه    ،نیستترکیب شده 

شامل نطفه هم    ی داشته ووسیع  ی گستره  واژه
 )همان(.  شودمی 

ی حائز اهمیّت این است که، این دسته  نکته
قابل   و  نداشته  تناقضی  ماقبل  آیات  با  نیز  آیات 
جمع است. تناقض میان آیات ناظر به آفرینش،  

ی حصر در  زمانی مطرح است که، از هر آیه افاده
یعنی شود.  گرفته  از  نظر  صحبت  که    زمانی 

آفرینش انسان از خاك است، آفرینش را منحصر  
در خاك دانسته و آن جا که بحث آفرینش از آب 
است هم، آفرینش را منحصر در آب بدانیم. در 

وجود ندارد   حالی که حصری در آیات مطرح شده
و آیات درصدد ذکر منشأ آفرینش هستند که به  
اقتضای بالغت، برخی از آیات، ناظر به برخی از  

و    عناصر است  باشد  خاك  یا  آب  که  آفرینش 
ها که طین باشد را ذکر برخی دیگر مجموع آن

 (.  325کنند )همان:  می
ی فرقان خداوند تنها آغاز آفرینش در سوره

وَاللّهُ خَلقَ  »  ی انسان را آب دانسته، ولی در آیه
ماء  مِن  دابَّۀ  )نور/  کلَّ  هر  45«  آفرینش  مبدأ   )

و  جنبده معرّفی شده  آب  آیهای  جَعَلنا  »وی  در 
( بصورت کلّی  40)انبیاء/    الماء کلَّ شَیء حَیّ«مِن 

زنده عام، حیات هر چیز  ای آب شمرده شده  و 
کند که آب به معنای نطفه باشد  است، فرقی نمی 
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به به  یا   استناد  با  برخی  مطلق.  طور 
جدید که مبدأ اصل حیات را آب   علم های فرضیه 

به   زنده  موجودات  نخستین  قائلند  و  دانسته 
و   حیوان صورت آب  از  سلولی  تک  بسیط 

آمده دریا در با  پدید  آیه  تطبیق  درصدد  اند، 
)معرفت،   هستند  در  34-6/33:  1386نظریّه   .)

ی نحل  کریم؛ مانند سوره  قرآنآیه از آیات    33
سوره65و  10آیات آیه،  نمل  سوره60ی ی  ی ، 

-، سوره24ی آیه  س روم، سوره63ی  عنکبوت آیه
آیه  ی  سوره27ی مرسالت  آیه،  ملک  ، 30ی ی 

ی  و ... ؛ خداوند آب را مایه  45ی  ی نور آیهسوره
ی حیات و منشأ تمامی گیاهان و حیوانات و مایه

می نخستین  هستی  که  حقیقت  این  فهم  داند. 
دست علم  برای  است،  آب  حیات  آوردی  بستر 

 (.  4/2376:  1412بزرگ خواهد بود )قطب، 
 کنندگی آب و خاک . خاصیّت پاک2-3

ویژگی از  خاصیّت  یکی  خاك،  و  آب  های 
آنپاك خاك  کنندگی  و  آب  از  استفاده  هاست. 

خوبی   به  غسل  و  وضو  طهارت،  انجام  برای 
نمایانگر اهمیّت این دو عنصر، در بین مسلمانان  

از سوره وَ خوانیم: »ی فرقان میاست. در آیاتی 
مِنَ   طَهُوراًأَنْزَلْنا  ماءً  )فرقان/السَّماءِ  از (؛  48«  و 

کردیم نازل  مطهّر  و  طاهر  آبی  این آسمان  در   .
عالی که  پاکیزگی  و  طهارت  صفت  ترین  آیه، 

صفات است و بر طاهر بودن آب تأکید و مبالغه  
)االندلسی،  می آب  8/115:  1420کند  برای   )

آمده است، همان صفتی که اگر کسی واجد آن 
خدا محبوب  شامل    باشد  الهی  رحمت  و  گشته 

یحب   »... ان اهلل یحب التوابین وشود  حالش می
البقره  ( را (222  /المتطهرین«  مبالغه  برخی   .

اند که، طهارت زیاد آب، سبب  بدین معنا دانسته

کند پاك  برخورد میشود هر چیزی که به آن  می
(. خداوند متعال  5/201:  1412گردد )جصاص،  

ی مائده، آب  سوره  6و    ی نساءسوره  43در آیات  
را عامل و ابزار اصلی طهارت دانسته و به مؤمنین  

کند که برای طهارت و تطهیر شدن  سفارش می
 و آمادگی برای عبادت، از آب بهره ببرند.  

لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْدَۀً مَیْتًا وَنُسْقِیَهُ مِمَّا خَلَقْنَا  ی »آیه
آن  سبب تا به  (؛49ن/« )فرقاأَنْعَامًا وَأَنَاسِیَّ کَثِیرًا

باران زمین خشک و مرده را زنده سازیم و آنچه 
همه را از    ،آفریدیم از چهارپایان و آدمیان بسیار

؛ احیای زمین مرده و فراهم  آن سیراب گردانیم
ها را، از  ساختن آب آشامیدنی چهارپایان و انسان

اغراض نزول آب طهور شمرده و با این مناسبت،  
داند. این از بهداشت فردی مینقش آب را فراتر  

نوع  هر  از  محیط  پیرایش  و  زمین  تطهیر  آیه، 
دیگر   از  را  اجتماعی  بهداشت  و   مضر  آلودگی 

دارد که، نزول  های آب برشمرده و بیان میویژگی
آب طاهر بر زمین عالوه بر این که برگ درختان 

ی در هوا را  های پراکندهدهد، میکروبرا جال می
. با جاری شدن آب بر روی زمین،  ریزدنیز فرومی

ها، دریاها های روی زمین نیز وارد رودخانهکثافت 
بینی درون یا زمین شده و توسط موجودات ذره

 (.   25-22تا: روند )بازرگان، بیآب از بین می
و    قرب  کلید  و  بوده  مطهر  و  طاهر  آب 

است.   قلب  حیات  و  متعال  خداوند  با  مناجات 
امام صادق   السالم(  چنان چه  -در روایتی می)علیه 

الطهار  فرماید: اردت  الی    ه»اذا  فتقدم  الوضوء  و 
اهلل تعالی، فان اهلل تعالی    هالماء تقدمک الی رحم

لی قد جعل الماء مفتاح قربته و مناجاته، و دلیالً ا
ذنوب  تطهر  اهلل  رحمۀ  ان  فکما  خدمته،  بساط 
العباد، کذلک النجاسات الظاهرۀ یطهرها الماء ال 
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)امام جعقر صادق  غیر السالم(؛  (  18:  1381،  )علیه 
وضو    ی اراده  وقتی و  بهطهارت  طوری    کردی، 

سوی آب روان شو که گویی به سوی رحمت خدا  
آب و طهارت را کلید قرب و    خداوند  ،روی کهمی 

به   دمناجات خو مردم  راهنمایی  برای  نشانی  و 
آب نجاسات   قرار داده است.سوی خوان خویش  
می پاك  را  همانظاهری  رحمت    طورکند  که 

را پاك می  ،خداوند بندگان  این کند گناهان  از   .
خداوند   و  به  رو،  فضل  خویشسبب   ، رحمت 

به وسیله را  باطنی و عبادات  آب    ی حیات قلب 
 .  ( زندگی و کمال بخشید)که همانا طهارت است

مطهّرات  از  دیگر  یکی  هم  خاك  اسالم  در 
)صلی اهلل شمرده شده است. در حدیثی رسول اکرم  

  لتُ عَجَفرمایند: »از طرف خداوند می  علیه و آله و سلم(
تمامی زمین را    ؛وراًهُطَتُرابُها  داً و  سجِی االرضُ مَلِ

کننده  پاكتت مسجد و خاك آن را  برای تو و امّ
؛ صدوق،    16/313:  1403)مجلسی،    قرار دادیم«

هم   (لیه السالم )ع  امام صادق  (. هم چنین292:  1362
دیگر حدیثی  جلَّ ندفرمود  در  و  عَزَّ  اللّه َ  »إنّ   :

خداوند ؛  جَعَلَ التُّرابَ طَهورا کما جَعَلَ الماءَ طَهورا
نیز، هم کننده  چون آب، پاكعزّ و جلّ خاك را 

 (.  1/109/224:  ت )صدوقاس قرار داده
چون وضو و غسل به هایی همداشتن طهارت

مقدّمه وهلهعنوان  در  عبادات،  با  ی  باید  اوّل  ی 
آب انجام گیرد و دستور به تیمّم بر روی خاك 
پاك، در صورت عدم امکان بکارگیری آب است. 

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا آمده است: »  قرآندر آیات  
 اللَّهَ  إِنَّصَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ  

(؛ پس اگر آب )براى 43« )نساء/اغَفُورً  عَفُوًّا   کَانَ
غسل یا وضو( نیابید، با خاك پاکى تیمّم کنید! و 

ها بکشید! که  از آن، بر صورت ]پیشانى [ و دست

ی بهداشتی  فایده آمرزنده و مهربان است.    خداوند
ی مذکور در این است که،  خاك با توجّه به آیه

زنده و  پاك  باکتری   خاك  وجود  دلیل  های به 
ها را از تواند آلودگیمی  فراوانی که در خود دارد،

نبود این خاصیّت در خاك،   طوری که  ،بین ببرد
زمین    ی کره  مدت کوتاهی  شد که ظرفسبب می
یک عفونت    به  گردد  کانون  )مکارم تبدیل 

 (  3/401:  1373شیرازی، 
نحوهنکته در  توجّه  قابل  کنندگی  پاكی  ی 

توانایی کشتن میکروب را  آب  و خاك است.    آب
تواند  ، میخاصیت حالل بودندلیل  ولى به  ندارد  

میکر کرده، شستشو  در خود حل  را  ها  بوانواع 
خاك،   ها را از بین ببرد. در حالی کهداده و آن

کشی دارد و شبیه انتی بیوتیک  خاصیّت میکروب
های علمی بیانگر این  کند. امروزه یافتهعمل می

-است که خاك محیط نامساعدی برای میکروب
بیماری  این های  از  برخی  است.  انسانی  زای 

ها با وجود این که در برابر درمان مقاوم میکروب
بین  هستند ولی، با ورود درخاك، لحظاتی بعد از  

 روند. می
عمده مخزن  خاك  برخی،  گمان  ی به 

نکته  میکروب این  به  باید  که  حالی  در  هاست، 
میکروب تمام  که،  باشیم  داشته  مضر دقّت  ها 

های های مضر، میکروبنبوده و در کنار میکروب
باکتری  دارند.  وجود  زیادی  بیشترین  مفید  ها 

هایی هستند که در خاك وجود دارند. میکروب
ها هوازی بوده و برای زنده ماندن  باکتری   اکثر این

روی  بر  دلیل  همین  به  دارند.  نیاز  اکسیژن  به 
کنند. از این رو، ی فوقانی خاك زندگی می الیه

میکروب قسمتبیشتر  در  خاك  ها  فوقانی  های 
میکروب خاك،  عمق  در  و  کمتری هستند  های 
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ها هم، با حمله کنند. خود این باکتری زندگی می
ی موادّ آلی  های عفونت و از طریق تجزیهبه کانون

مدفوع  و  الشه  در  و  مرده  درگیاهان  موجود 
ها  حیوانات، نقش به سزایی را در کشتن میکروب

 (  3/400کنند )همان: ایفا می
 . سالمت جسم و روح با آب و خاک 2-4

و   غم  احساس  داشتن  امروز،  دنیای  در 
مشکل  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  و  ناراحتی 

گیر افراد زیادی از جامعه شده گی، گریبانافسرد
است. به گمان برخی تنها راه حلّ برای رفع این 
مشکل، استفاده از داروهای ضد افردگیست، در  
که،  کرد  گوشزد  افراد  این  به  باید  که  حالی 
گیاه،   و  گل  پرورش  و  خاك  و  آب  از  استفاده 
است.   افسردگی  درمان  در  حلّ  راه  بهترین 

ز آن است که، در درون خاك ها حاکی اپژوهش
هایی وجود دارد که مغز، سیستم عصبی  میکروب

چون و رفتار انسان را تحت تأثیر قرار داده و هم
می عمل  افسردگی(  )ضد  پروزاك  کنند.  داروی 

واکه  مایکوباکتریوم  خاك،  میکروب 
( Mycobacterium vaccae )   نام دارد که

قادر به تحریک »سروتونین« است. سروتونین با  
و  بیماری  اضطراب  وسواسی،  افسردگی،  های 

اختالل دو قطبی ارتباط مستقیمی دارد و کاهش 
بیماری  این  یافتن  شدّت  سبب  میآن  شود.  ها 

افزایش  سبب  خاك،  با  بدن  تماس  و  ارتباط 
باعث   امر خود  »سیتوکنین« خون گشته و این 

که سروتونین خون زیاد گردد و افزایش    شودمی
حس  ایجاد  سبب  بدن،  در  سروتونین  ترشح 

شود. بازی با خاك حتّی در آرامش و شادی می
با   و  بوده  مفید  هم  سرطانی  بیماران  سالمتی 

تر کاهش استرس آنان، زندگی را برایشان مطلوب
 (. 2007کند )لووری و دیگران،  تر میچسبو دل

لی اهلل علیه و )ص  یامبر اکرمپروایت شده است که  

که مشغول خاك    ندبر کودکانی عبور کرد  (آله و سلم
ب بودند.  از  رخبازی  بازی  صحابهی  از  را  آنان  با ، 

لی اهلل علیه  )ص  پیامبر اکرمامّا  نهی کردند.  خاك  
سلم و  آله  رَبیعُ  »  فرمودند:(  و  التُّرابَ  اِنَّ 

دکان  بگذارید بازی کنند، خاك بهار کو ؛الصِّبْیانِ
 (. 89: 1361« )قضاعی،  است

هایی هستند که در آب و خاك حاوی باکتری 
ما مفید   بدن  برای  ولی  ندارد  انسان وجود  بدن 

بدن می  ایمنی  تقویت سیستم  و موجب  -بوده 
این  تماس  سبب  خاك،  و  آب  با  ارتباط  گردد. 

ها با بدن شده و در نتیجه سیستم ایمنی  باکتری 
و   گشته  تقویت  از  بدن  دفاع  برای  الزم  توانایی 
 ها را به دست آورد.خود در برابر میکروب

درمان  در  مؤثر  خاك  و  آب  رو،  این  از 
انسان شادی  افزایش  و  که  افسردگی  بوده  ها 

ی گردد. نمونهموجب سالمتی جسم و جان می
توان، در افرادی که سر و  عملی این تأثیر را می

وح مشاهده  کار زیادی با گل و گیاه دارند به وض
 کرد. 

راه دیگر مقابله با بیماری افسردگی، گرفتن  
همان  که  سرد  شوك  است.  سرد  آب  دوش 

است، منجر به سرعت    پوست  با  سرد   آب   برخورد
تنفّس و ضربان قلب گردیده و در نتیجه، جذب  

ها اکسیژن در بدن بیشتر گشته و تا حدّی رگ
در این حالت، تالش بدن در    گردند.منقبض می

با خون  این انداماست که  به   های حیاتیرسانی 
را  آن داردها  نگه  نتیجهگرم  فعالیّت.  این  ها،  ی 
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تنفّالفعّ سیستم  شدن  خون  تر  گردش  و  سی 
 .است

-دوش آب سرد به بدن وارد میشوکی که  
به   مربوط  که  را  گریز  و  جنگ  مکانیسم  کند، 

بدن    کند و طبیعتاًشرایط خطر است، فعال می
افزایش که  های مربوطه  پاسخ  شروع به بروز  هم

آدرنالین  ،انرژی  ترشح  واقع  در  و  است،    قدرت 
همین  کندمی به    ، تحقیقاتهای  یافته  اساس. 

سندرم خستگی   راهکاری مناسب برای مواجهه با
-میدوش آب سرد  را استفاده از   (CFS) مزمن

 (. Nikolai A Shevchuk ،2007اند )د
با آب و رونق چرخه  .2-5 ی کشاورزی 
 خاک

نعمت اعظم  از  خاك  و  که  آب  است  هایی 
ها های گوناگونی از آنو روایات در مناسبت  قرآن

ی حضرت حق، از ترکیب این  یاد کرده و با اراده
این .  رسدها به انسان مىانواع برکات و نعمتدو،  

از جمله عوامل ی اصلی و  به عنوان مادّه  دو عنصر،
در آیاتی گذار در زراعت و کشاورزی است.  تأثیر

»  قرآناز   است:  مِنَ  آمده  أَنْزَلَ  اللَّهَ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ 
  وَمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا  

  وَغَرَابِیبُ  أَلْوَانُهَا  مُخْتَلِفٌ  وَحُمْرٌ  بِیضٌ  جُدَدٌ  الْجِبَالِ
را از    آبیآیا ندیدی که خدا  (؛  27ر/  « )فاطسُودٌ

میوه  انواع  آن  به  و  آورد،  فرود  های آسمان 
گوناگون و رنگارنگ پدید آوردیم؟ و )در زمین( 

های مختلف  ها طرق زیاد و اصناف و رنگاز کوه
خلقت   خدا  )که  هست  سیاه  و  سرخ  و  سفید 

میفرمود( دیگر  جای  در   .« مِنَ  خوانیم:  وَنَزَّلْنَا 
وَحَبَّ السَّمَاء   جَنَّاتٍ  بِهِ  فَأَنبَتْنَا  مُّبَارَکًا  مَاء 
)ق/  الْحَصِیدِ را  (؛  9«  برکت  با  آب  آسمان  از  ما 

چیده    ی های میوه و دانهنازل کردیم و با آن باغ

وَهُوَ فرماید: »ی دیگری میدر آیه .شده رویاندیم
نَبَاتَ کُلِّ   السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ  الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ 
شَیْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاکِبًا  
مِنْ   وَجَنَّاتٍ  دَانِیَۀٌ  قِنْوَانٌ  طَلْعِهَا  مِنْ  النَّخْلِ  وَمِنَ 

وَالرُّمَّانَ وَالزَّیْتُونَ  مُتَشَابِهٍ  أَعْنَابٍ  وَغَیْرَ  مُشْتَبِهًا   
  لَآیَاتٍ   ذَلِکُمْ  فِی  إِنَّمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ  ثَ  إِلَى  انْظُرُوا
و هم اوست خدایی که  (؛  99« )انعام/یُؤْمِنُونَ  لِقَوْمٍ

بدان   را  نبات  هر  پس  بارید  فرو  آبی  آسمان  از 
ها را از زمین برون آوردیم و از رویاندیم و سبزه 

هایی که بر روی هم چیده شده  ها دانه آن سبزه 
هایی است  نخل خوشه  ی بیرون آریم و از شکوفه

های انگور و زیتون و انار که  به هم پیوسته، و باغ
برخی شبیه و برخی نامشابه به هم است )خلق 

باغ آن  در  شما  آن کنیم(،  میوه  که  هنگامی  ها 
در پدید آید و برسد )با چشم تعقل( بنگرید، که  

هایی )از قدرت خدا( برای اهل آن آیات و نشانه
در این آیات، استفاده از برکت  . ایمان هویداست

میوه  گوناگون  انواع  و رویش  نشان  آب  ها خاطر 
و   زارع  عنوان  به  معرفّی خود  با  و خداوند  شده 

انسانرویاننده نباتات،  آن  ی  در  تدبّر  به  را  ها 
و روییدن    خواند. آیاتی که به جریان کشتفرامی

گیاهان از زمین اشاره دارند، عالوه بر بیان اهمیّت  
کشاورزی،   با  آن  عمیق  ارتباط  و  خاك  و  آب 

نمونه مایهبیانگر  که  بوده  الهی  قدرت  از  ی ای 
 گردد.  آگاهی و بصیرت انسان می

شغل جمله  از  ارزشمندی کشاورزی  های 
است که بسیار مورد عنایت خدا بوده و پیشوایات 

ن کار دینی،  این  به  عالقه  با  خودشان  تنها  ه 
نیز تشویق می را  بلکه دیگران  -مبادرت کرده، 

آمده   )علیه السالم(نمودند. در حدیثی از امام صادق  
فی  »است:   ما  و  أرضِهِ،  فی  اللّه ِ  کُنوزَ  الزّارِعُونَ 
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الزِّراعَۀِ مِن  اللّه ِ  إلی  أحَبَّ  شَیءٌ  «  األعمالِ 
های کشاورزان گنج(  17/42:  1409)حرعاملی،  

در میان کارها هیچ کاری   ، وخدا در زمین اویند
محبوب خداوند  نیست.نزد  کشاورزی  از  در    تر 

امام   دیگری  السالم(باقر  حدیث  فرمایند:  می  )علیه 
« خیراألعمال زرعٌ یزرعه فیأکل منه البرّ والفاجر»

اورزی بهترین کار، کش  (5/260:  1365)کلینی،  
می   بدکار  و  نیکوکار  آن،  حاصل  از  که  است 

 . خورند
برای   اصلی  منابع  از  یکی  که  جایی  آن  از 

تغذیهدست به  است، یابی  کشاورزی  انسان  ی 
است.  داشته  آن  روی  بر  فراوانی  تأکید  اسالم 

من  فرمایند: »می  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر اسالم  
فابعده افتقر  ترابا ثم  ماء و  « )مجلسی،  اهلل  وجد 

و خاك در  کسی )جامعه(  103/65 ای( که آب 
تنگدستی دچار  و  فقر  به  و  باشد  داشته  اختیار 

از رحمتش دور می را  او  . در سازدشود خداوند 
»آیه لَکُمْ ی  یَجْعَلْ  وَ  بَنِینَ  وَ  بِأَمْوالٍ  یُمْدِدْکُمْ  وَ 

ی  ( شاخصه12« )نوح/  جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً
توسعه  در  را  جامعه  و  پیشرفت  اقتصادی  ی 

 داند. افزایش تولیدات کشاورزی می
ی منبع  . خاک بستری برای ذخیره2-6

 آب
که    ه شدهای آفریدگونه زمین بهسطح فوقانی  

از  ،  باردمی باران    وقتی زیادی  در    هاآبحجم 
سخت    اتطبقآن هنگام که به  و    کردهنفوذ    خاك

می  انباشته    ، رسندزمین  زمین  زیر  و    شدهدر 
گردد. انسان های بزرگی از آب میبه سفره تبدیل  

با حفر چاه، آب را از زیر زمین استخراج کرده و 
از آن برای رفع عطش، انجام زراعت و کشاورزی 

  ی مبارکه  ی در سوره  کند.و یا صنعت استفاده می

اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ لَمْ تَرَ أَنَّ    آمده است: »أَزمر  
الْأَرْضِ فِی  یَنابِیعَ  فَسَلَکَهُ  )زمر/  ماءً  آیا  (؛  21« 

ندیدی که خداوند از آسمان آبی نازل کرد سپس  
.  هایی در زمین وارد نمودآن را به صورت چشمه

نفوذ  باران  آب  که،  است  مطلب  این  بیانگر  آیه 
آب برای  منبعی  زمین،  اعماق  در  های  کرده 

ها هستند  ها و چاهها و قناتنی مثل چشمهدرو
شیرازی،   آیه19/422:  1373)مکارم   .) «   ی 

فِی   فَأَسْکَنَّاهُ  بـِقَـدَرٍ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنْـزَلْـنَـا 
لَقادِرُونَ«   بِهِ  ذَهابٍ  عَلی  إِنَّا  وَ  )مؤمنون/ الْأَرْضِ 

فرستادیم(؛  18 فرو  اندازه  به  آبی  از آسمان،  ،  و 
این آب را در مخازن مخصوص ساکن کردیم پس  

م  خواستیم آن را از بین ببریدر جایی که اگر می 
، از دیگر آیاتی است که به  کامال قدرت داشتیم

ذخیرهمسأله داشته  ی  اشاره  زمین  در  آب  ی 
کلمه آیه،  است.  ابتدایی  قسمت  در  »قدر«  ی 

بر نظم حاکم در نزول باران و ثمر    لطیفی ی  اشاره
بارش   دارد.  آن  زیاد  بخشی  نه  که    استباران 

است که    ها را در خود غرق کند و نه کمزمین
توان برداشت ی آیه میش نکند. از ادامه رفع عط

ی نفودپذیر و  کرد که، زمین متشکّل از دو طبقه
و   بوده  نفوذپذیر  فوقانی  است. سطح  نفوذناپذیر 

برد. امّا سطح زیرین  آب باران را در خود فرومی
در خود ذخیره   را  آب  و  بوده  نفوذناپذیر  خاك، 

کند و  بعدها به صورت چشمه و چاه . قنات  می
 (.  14/239گیرد )همان:  برداری قرار میرد بهره مو

وظیفه  قرآن .  3 و  و  آب  قبال  در  ما  ی 
 خاک

آب و خاك از بارزترین و آشکارترین مواهب 
نعمت و  عرصهالهی  در  است.  خداوندی  ی های 

-گیتی، انسان به عنوان اشرف مخلوقات، با بهره
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گیری از نیروی تعقّل و تفکّر توانسته است این  
ر عمدهمواهب  نقش  و  کرده  تسخیر  در  ا  را  ای 

شده ایجاد  نماید.  تغییرات  ایفا  خود  پیرامون  ی 
آل زندگی،  در پی اتّخاذ شرایط بهتر و ایده  تالش

در کنار رشد روزافزون جمعیّت، انسان را واداشته 
که تمام عوامل محیطی را به نفع خود دستخوش 
مشکالت   تغییرات،  این  گاهی  که  کند،  تغییر 

آورند. دقّت و کوشش در را به وجود میبزرگی  
طبیعی   عوامل  از  حراست  و  حفظ  مصرف، 

دو   عنوان  به  خاك  و  آب  ی  ودیعهمخصوصاً 
 هاست.  ی تمام انسانوظیفه ،ارزشمند الهی

بر استفاده  ی مشروع و  تأکید اسالم همواره 
صلّی )های الهی است. پیامبر اکرم  صحیح از نعمت

تحفظوا  فرمایند: »در این باره می  (سلّماللّه علیه و آله و 
از (؛  295:  1408« )نوری،  من االرض فانها امّکم

زمین )آب، خاك و آنچه در آن است( حفاظت  
آن که  درستی  به  شماست.    کنید،   قرآنمادر 

پارهکریم   مسئلهدر  به  خود  آیات  از  ی ای 
اسراف  جوییصرفه عدم  می  و  و  داشته  -اشاره 

(؛  31رَبُوا وَ التُسرِفُوا« )اعراف/  فرماید: »کُلُوا و اش
نعمت اسراف از  و  بیاشامید  و  بخورید  خدا  های 

به معنای تجاوز از حد و اعتدال   اسراف.  مکنید
بسیار جامعی    ی کلمه  (،4/176:  1360)طبرسی،  

نوع   هر  شامل  و  در  زیادهبوده  کیف، روی  کم، 
روی  . اعتدال، میانهشودگویی و اتالف میبیهوده 

پرهیز از   و  استفاده  هنگام  در  استفاده  سوء  از 
روی و بوده و زیاده  قرآنمواهب آفرینش، روش  
چیزی، هر  در  مورد   اسراف  و  زشت  صفات  از 

:  1373باشد )مکارم شیرازی،  میغضب خداوند  
أَنَّ  خوانیم: »می   غافر  ی سوره(. در آیات  6/183

النَّارِ أَصْحَابُ  هُمْ   (؛ 43)غافر/  «  الْمُسْرِفِینَ 

آتش افاسر اهل  اسالم  کنندگان  پیامبر  صلّی  )اند. 

اکم و السرف فی المال  ایّ»فرمودند:  (اللّه علیه و آله و سلّم 
باالقتصاد علیکم  و  النفقه  بیو  )حکیمی،  تا:  « 

از اسراف در مال و خرج زندگی بپرهیزید  (  4/82
. با استناد به  و هرگز جانب اعتدال را رها نکنید

روایات،   و  آیات  رفتاری  این  در الگوی  مناسب 
از    استفاده از آب و خاك ترسیم گشته و اسراف،

 رود.به شمار میجمله گناهان کبیره 
و  بی توجّهی و سوء مدیریّت در مصرف آب 

ترین عوامل در نابودی تمدّن است.  خاك، از مهمّ
بهره سیاست   اتّخاذ فنی های  و  اصولی    برداری 

های  گردد تا این دو ثروت ملّی به نسلسبب می 
-بعدی مسترد گردد. اجرا و بکارگیری سیاست

ه و عنایت جدی  میزان توجّهای اصولی، در گرو  
مردم از طریق  طبقات  که  و    ی ارایه   است  طرح 

آموزش و  آن،  اجرای دقیق    تصویب قانون،،  برنامه
 د.  باشمیسر می  مردمارتقاء بیشتر سطح آگاهی 

حمایت از آب  در  ها و تأکیدات اسالم  توصیه
آن حراست  و  حفظ  و  خاك  تأمین  و  برای  ها 

های بعدی است.  نیازهای انسان امروزین و نسل
پس همه در برابر آب و خاك مسؤول هستند و 
باید از این دو نعمت الهی به درستی بهره برده و  

   از آلودگی و هدر رفت آن اجتناب کنند.
 

 گیری نتیجه
واژهکلمه.  1 عربی  برابر  »ماء«،  »آب«  ی  ی 

به معنای درخشش، نرمی و سریان بوده    است که 
ی مفرد و  ، گاه با صیغهکریم  قرآنبار در    66و  

و   مثبت  اوصاف  و  به ضمیر  اتّصال  با  گاهی هم 
-است. خاك هم به معنای الیه  به کار رفته منفی  

ی زمین است که در اثر  ی سطحی روی پوسته
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مختلف   به  عوامل  حیاتی  و  شیمیایی  فیزیکی، 
های »تراب«، وجود آمده و معادل عربی آن واژه

باشد که هر یک »صعید«، »ثری« و »متربه« می
تکرار شده   قرآنبار در    1و    1،  4،  18به ترتیب  

 است. 
دریافت قدرت، تدبیر و حکمت خداوندی .  2

هایی است که با تفکّر و دقّت در از جمله ویژگی
،  به نعمت آب و خاك کرده است آیاتی که اشاره

موجود زنده  توان به آن دست یافت. آفرینش  می
هم پرارزشى  انسانو  و    چون  آب  عنصر  دو  از 

از   آفرینش  شگفتىخاك،  عالم  عجائب  و  هاى 
بوده و دلیلی آشکار و واضح    بزرگ جهان هستى

 باشد. بر مبدأ بزرگ می
انسان   قرآن.  3 پیدایش  آغاز  درباره  مجید 

دارد  تعبیرات این   و  گوناگونى  به  اختالف  این 
دلیل است که، هر آیه جهتی از آفرینش را مدّنظر  
داشته و جهات دیگر را لحاظ نکرده است. برخی  
دیگر  برخی  خاك،  از  را  انسان  آفرینش  آیات 

می گِل  از  هم  برخی  و  آب  از  را  -آفرینش 
است    حاکی از آنی  قرآن  مستندات مجموع  دانند.

حیات و    ی را مایه  و خاك  که خداوند متعال آب
جانداران  أمنش تمامی  گیاهان،    ایجاد  از  اعمّ 

 . داندمی و ... ها جانوران، تک سلولی
. آب و خاك، عامل و ابزار اصلی طهارت 4 

شدن   آماده  و  طهارت  برای  مسلمانان  که  بوده 
بهره می از آن  این  برند. همبرای عبادت،  چنین 

عنصر،   و دو  افسردگی  درمان  در  بسزایی  تأثیر 
ها داشته و موجبات سالمتی  افزایش شادی انسان

ی عملی  کند. نمونهجسم و جان او را فراهم می
می را  تأثیر  کار  این  و  سر  که  افرادی  در  توان، 

 زیادی با گل و گیاه دارند به وضوح مشاهده کرد. 

ی مناسب برای انجام . ایجاد بستر و زمینه5
که بقای عمر بشر به آن وابسته است؛    کشاورزی؛

رابطهر  د است.  و خاك  بودن آب  فراهم  ی  گرو 
گیاهان  میان   رویش  و  باران  بارش  خاك،  آب، 

در   و اندیشه  لمّ أتبوده و  بسیار پیچیده و دقیق  
می و راهنمای  تواند  آن  علم  قدرت،  به  آدمیان 

الهی   روییدن  باشد.  حکمت  و  کشت  جریان 
 ی ه ای از قدرت الهی و مایهنمون  ،گیاهان از زمین 

   .ها استبصیرت و آگاهی انسان
چون رشد روزافزون جمعیّت و  . عواملی هم6

رویه از آب و خاك، موجب ناسالم  ی بیاستفاده
سمت   به  جامعه  سوق  و  زیست  محیط  شدن 

جبران و  تدریجی  زیست  تخریب  منابع  ناپذیر 
محیطی گردیده است. هر فرد مسلمانی در برابر  

های  خاك مسؤول بوده و باید از این نعمت آب و
الهی به خوبی محافظت کرده و از آلوده کردن و 

   اسراف آن جلوگیری کند.
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 ، غذا و تغذیهقرآن 
 

 رقیه خلیلی 
 

 نویسنده مسئول: ) ی استان همدانی علمیّهی فدك و پژوهشگر مرکز پژوهشی حوزهحوزه 3دانش آموخته سطح 
r.khalili@whc.ir) 

 
 چکیده 

ترین فرآیندهای زندگی، که نقش کلیدی در تأمین سعادت دین و دنیای ی، از حیاتیقرآن های  بر اساس آموزه 
 آسمانی(، وجود ی  به مائده )سفره  قرآنی  گذاری پنجمین سوره کند، بحث غذا و تغذیه است. نامها ایفا میانسان

)والتین و الزیتون(،    ، قسم خوردن خداوند به غذاغذا و تغذیهی  ی مسألهدرباره   قرآن  یدویست و پنجاه آیه
، همه داللت بر جایگاه )علیهم السالم(دستور تأمّل و تفکّر در تغذیه و درخواست غذا توسط حترت موسی و عیسی 

به   قرآند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخی است که بیان کند نگاه  ی دارقرآنهای  ارزشمند غذا و تغذیه در آموزه
ی غذا و تغذیه چگونه است؟ در این مقاله، نویسنده سعی کرده به بررسی مفاهیم غذا و تغذیه پرداخته مسئله

تعریف آن  ره و ضمن  و  تغذیه،  و  مبانی غذا  و  اصول  بیان  به  آیات  ها،  اساس  بر  با شیوه قرآنآوردهای آن  ی  ، 
صیفی و تحلیلی بپردازد. مبدأ پیدایش غذا از جانب خداوند بوده و در راستای تأمین سالمتی، استمرار حیات تو

بر کمیّت و کیفیّت، حکمت   قرآنو یافتن نیرو برای انجام تکالیف الهی به انسان عطا شده است. تأکیدات آیات  
ی موضوع  و تغذیه، نشان از اهمیّت فوق العاده  آوردهای غذا، اصول کلی و اساسی، لزوم و چگونگی و رهو فلسفه

 هاست که، باید در امر غذا و تغذیه نهایت دقّت را داشته باشند.   داشته و هشداری برای انسان
 

 سالمتی   ،، غذا، تغذیهقرآنواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه 

ی هر  ترین نیازهای روزمرهغذا و تغذیه از حیاتی
پیامبران موجود زنده انبیاء و  ای است که حتّی 

از   موضوع  این  نبودند.  آن مستثنی  از  هم  الهی 
تکامل جسم،  های کاربردی در جهت  جمله مقوله

روح، اخالق و اجتماع محسوب شده و مانند سایر  
کریم مورد توجّه قرار    قرآنموضوعات، در آیات  

و   قرآنهای  گرفته است. دقّت و توجّه در آموزه
-نشان می  )علیهم السالم(ی معصومین  احادیث ائمه

دهد که، سالمت جسم و روح، داشتن اخالق برتر 
نوع   گرو  در  توحیدی،  مسیر  در  گرفتن  قرار  و 

های حالل و از روزی   تغذیه، مقدار آن، استفاده 
است.  های حرام و خبیث  از روزی   اجتنابب و  طیّ

هایی در این پژوهش مطرح است که شامل:  سؤال
 قرآنهای  . اصول و مبانی غذا و تغذیه در آموزه1

چه   قرآنآوردهای غذا و تغذیه در  . ره2چیست؟  
ها و مقاالت باشد ؟ در بررسی پیشینه، کتابمی

می چشم  به  و مختلفی  غذا  بحث  به  که  خورد 
تغذیه پرداخته و آن را با توجّه به موضوع تحقیق،  
از  برخی  است.  داده  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 

ارتباط پژوهش در  تحقیق  موضوع  با  که  هایی 
از:  هستن عبارتند  در  1د  تغذیه  و  »غذا  کتاب   .
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های علمی« اثر آخوندی های دینی و یافتهآموزه
های که به بیان کلیّات و مطالبی از قبیل خوردنی

.  2حرام و ناروا، خواص و نتایج آن پرداخته است.  
کتاب »اصول نوین تغذیه در سالمتی و بیماری«  
به  آن  در  که  نوری،  سعادت  منوچهر  قلم  به 

ها  ها، سوء تغذیه و بیماری رسی تغذیه، ویتامینبر
ی »تغذیه و نقش آن در . مقاله3پرداخته است.  

-سالمت جسم و روان جوانان و نوجوانان« نوشته
بر   تکیّه  بیشتر  که  صمدی،  جواد  محمد  ی 

ای جوانان و نوجوانان داشته و آن مباحث تغذیه
است.   داده  قرار  مطالعه  مورد  مقاله4را  ی  . 

ی به غذا و تغذیه در اسالم« اثر مصطفی  »نگاه
و   تغذیه  آداب  از  برخی  آن،  در  که  آخوندی، 

 تأثیرات آن مورد بررسی قرار گرفته است. 
های غذا رو عالوه بر تعریف واژهپژوهش پیش

آموزه به  توجّه  با  تغذیه،  و قرآنهای  و  اصول   ،
آوردهای  مبانی غذا و تغذیه را بررسی کرده و ره

 بازگو کرده است.  مختلف آن را 
 . مفاهیم  1

ضروری  هر  از  انجام  از  قبل  کارها  ترین 
از ضروری  آن  مفاهیم  با  آشنایی  ترین تحقیقی، 

کارهاست. به همین جهت در ابتدا، معانی عبارات  
 شود. به کار رفته در پژوهش، بررسی می

 . مفهوم غذا1 -1
بوده و اصل کلمه با کسر غین  غِذاء  ی غذا، 
در   آن  در  معنای  است.  یکسان  عربی  و  فارسی 

کتب لغت این واژه به معنای هر آنچه که خورده 
شود تا بدن با آن نیرو بگیرد، آمده  یا آشامیده می

؛ فیروزآبادی، 15/119:  1405است. )ابن منظور،  
فراهیدی  4/369 غذا  (  از  و  را  منظور  خوردنی 

تا:  فراهیدی، بی)معنا کرده است.  نوشیدنی و شیر  

اند که، تمامی  خی در تعریف غذا آورده( بر4/439
مصرف   دهان  از طریق  که  مایعی  یا  موادّ جامد 
با   گوارش،  دستگاه  در  آن  از هضم  و پس  شده 

-تولید انرژی، عالوه بر آن که رفع گرسنگی می 
کند، نیازهای بدن را تأمین کرده وسبب رشد و  

:  1394شود. )عبادی،  شود، غذا گفته مینمو می
12) 

-ای است که در احادیث ائمها واژهی غذکلمه
نیز استعمال شده است.    )علیهم السالم(ی معصومین  

  )علیه السالم( به عنوان نمونه در حدیثی از امام صادق  
« است:  اإِلغَ  کونُیَ  یءٍشَ  لُّ کُآمده  ی فِ  نسانِذاء 

  یزیهر چ؛  یهِلَالۀ عَالصَّ  وزُجُالتَفَ  لبسهِمَ  وَ  هِبِشرَمَ
چه   و  خوردنی  چه  باشد  انسان  غذای  از  که 

.« )حرعاملی،  نوشیدنی، نماز روی آن جایز نیست
به طور کلّی برای غذا دو تعریف    (5/346:  1419

ای  هبه مادّ  عمده ارائه شده است. در تعریف اوّل
که خورده شده و یکی از نیازهای گوناگون بدن  

کند رفع  میرا  گفته  غذا  امّا  ،  مشاوران شود. 
ت خورده شدن  ای که قابلیّ همادّرا به  ذیه، غذا  تغ

بتواند در بدن به  و هضم و جذب داشته باشد و  
انرژی، رشد و نمو،    حفظ تعادل بدن و...   تأمین 

-: کلمه1382اند. )حسینی،  بپردازد، تعریف کرده
 طعام( ی 

 . مفهوم تغذیه1-2
ی غذو یا غذاء، مصدر  ی »تغذیه« از ریشهواژه

بود تفعیل  از باب  طعام  گونه  هر  معنای  به  و  ه 
(  3/445:  1407خوردنی و نوشیدنی، )جوهری،  

)معین،   دادن  خوراك  و  :  1375خوراندن 
( و آن چه که رشد و نمو جسم به آن 1/1106

منظور،   )ابن  دارد  (،  15/119:  1405بستگی 
فرایند  مجموعه  به  علمی  اصطالح  در  است. 
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ع خوردن غذا، هضم و جذب غذا، متابولیسم و دف
تغذیه گفته می  زائد،  )عبادی، همان(  مواد  شود 

که با رسیدن غذا به ابتدای دستگاه گوارش شروع 
در   مفید  موادّ  برداشت  سازی  فراهم  با  و  شده 

( در  21:  1388یابد. )آخوندی،  ها پایان می روده
علم تغذیه از نیازهای غذایی انسان از ابتدای تولد  
شرایط  جنس،  سن،  گرفتن  نظر  در  با 

ی تغذیه  زیولوژیک، مقدار مصرف غذاها، رابطهفی
شود.  با تندرستی و بیماری و ... بحث و گفتگو می

رابطه به  رو  این  از  موادّ )عبادی، همان(  بین  ی 
ی استفاده  کند و نحوهغذایی که بدن دریافت می

از آن موادّ در جهت تأمین سالمتی بدن را، تغذیه 
 (  9: 1378گویند. )حسینی، می
 
-اصول و مبانی غذا و تغذیه در آموزه.  2

  قرآن ای ه
ترین نیازهای هر انسانی  ترین و اساسیاز مهمّ

که از بدو تولّد تا مرگ، قرین و همراه اوست، نیاز  
به غذا و تغذیه می باشد. دانستن و عمل کردن 

چرا   و  بخوریم  بخوریم، چقدر  نظیر: چه  اصولی 
رعایت  ای است که  بخوریم، از جمله اصول تغذیه

ها ها، لذّت و طراوت زندگی و دوری از بیماری آن
آورد. به همین دلیل  را برای انسان به ارمغان می

در ادامه به تبیین اصول و مبانی غذا و تغذیه با  
 شود.   پرداخته می قرآنهای توجّه به آموزه

 .حلیّت غذا و تغذیه 2-1
آیات   در  می  قرآنکنکاش  که،  نشان  دهد 

مورد غذا و تغذیه، توجّه به حالل    اوّلین اصل در
 قرآنبودن غذا و پرهیز از محرّمات است. آیاتی از  

کریم مؤمنان را به استفاده از غذاهای پاکیزه و 
یَا أَیُّهَا النَّاسُ حالل دستور داده و فرموده است: »

 ای مردم از آن  ...؛  کُلُواْ مِمَّا فِی اأَلرْضِ حَالَاًل طَیِّباً 
روی  در  خدا  حالل  چه  از  پاکیزهزمین  و  ها  ها 

بخورید )بقره/آفریده،  آیه  (168...«  دیگر در  ی 
»یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا  آمده که  

تَعْبُدُونَ إِیَّاهُ  کُنْتُمْ  إِنْ  لِلَّهِ  وَاشْکُرُوا  ای رَزَقْنَاکُمْ  ؛ 
نصیب شما  ای که ما  اهل ایمان، از نعمات پاکیزه

ایم بخورید و شکر خدا به جای آرید اگر شما کرده
( یکی از 172پرستید«. )بقره/خالص خدا را می

انسان فضیلت  و  کرامت  سایر عوامل  بر  ها 
های پاك است: »وَلَقَد مخلوقات، استفاده از روزی 

وَ   البَحرِ  وَ  البَرِّ  فِی  حَمَلناهُم  وَ  آدَمَ  بَنِی  کَرَّمنا 
 الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلناهُم عَلَی کَثیرٍ مِمَّن  رَزَقناهُم مِنَ

را   آدم  بنی  فرزندان  ما  محققاً  و  تفضِیالً؛  خَلَقنا 
ها را در برّ و بحر سوار  بسیار گرامی داشتیم و آن

ها را روزی  کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آن
آن و  خود دادیم  مخلوقات  از  بسیاری  بر  را  ها 

( به  70خشیدیم.« )اسراء/برتری و فضیلت کامل ب
دلیل فطرت    همین  غذاهای هر  پی  در  سالمی 
بوده   بیزاری سالم  متعفن  و  پست  غذاهای  از  و 

ی تکیّه بر کلمه  ( 40:  1391)کامرانی،    .جویدمی
طیّب در این آیات، به جهت اجتناب دادن همگان 
از مصرف غذاهای ناپاکی همچون گوشت خوك، 

 ت است. مردار، مسکرات، درندگان و حشرا 
غذای  فرق  بحث،  این  در  برانگیز  تأمّل  نکات  از 

ی حرام  حالل با طیّب است. حالل در مقابل کلمه
قرار داشته و به معنای چیزی است که ممنوعیّتی 

ی نداشته باشد. در حالی که طیّب در مقابل کلمه
خبیث بوده و معنای مالیم بودن با نفس و طبع  

می شیرازی،  را  )مکارم  - 1/744  :1373دهد. 
ی حالل و طیّب  کلمه  قرآن( غالباً در آیات  660

شده  ذکر  حرام  غذای  مقابل  در  و  هم  کنار  در 
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منطبق   معنای  به  غذا  حلیّت  در حقیقت  است. 
بودن آن با قوانین و ضوابط شرعی و دینی است 

بهره معنای  به  هم،  بودن  طیّب  از و  مندی 
ها و امتیازات اخالقی و فرهنگی دین شایستگی

( بررسی  575:  1391)محمدی و فرخی،    است.
نشان از آن دارد که، تمامی طیبات    قرآنآیات  

حالل تمامی  و  طیّب  حالل،  انسان  برای   ها 
ی  هستند و این بدان معناست که میان دو کلمه

-طیّب و حالل؛ با وجود اختالف در مفهوم؛ رابطه
 ی تساوی برقرار است.   

ی ارزش  بارهرد   سلم(  اهلل علیه و آله و )صلیپیامبر اکرم  
هر کس غذای حالل اند: »ی حالل فرمودهتغذیه

فرشته برایش بخورد  و  بایستد  سرش  باالی  ای 
شود« فارغ  خوردن  از  تا  بخواهد   آمرزش 

از    (.25ق:  1407)الراوندی، دیگری  احادیث  در 
معصومین  ائمه السالم(ی  )ابن  )علیهم  دل  نورانیّت   ،

توفیق  1/3:  1406بابویه،   تقویّت  (،  نیکو،  عمل 
( و جلب 71/152:  1419دینداری )حر عاملی،  

(، از آثار  4/4:  1397رحمت الهی )متقی هندی،  
بهره تغذیهمعنوی  از  برشمرده  مندی  حالل  ی 
 شده است.  
 . کیفیّت غذا و تغذیه  2-2

دقّت و نظارت بر کیفیّت و نوع غذای مصرفی  
اندازه دربه  متعال  خداوند  که  دارد  اهمیّت    ای 
  انُنسَاإل   رِنظُلیَفَ فرمایند: »کریم می  قرآنآیاتی از  

؛ پس انسان باید به خوراکش با تأمّل  هِامِعَی طَلَإ
توجّه به غذا و تغذیه، پاك و    (24بنگرد.« )عبس/

بودن،   خوردن  قابل  و  مباح  آن،  بودن  تمیز 
بهداشتی بودن و ... از مواردی است که با دقّت و  

آید. برخی از مفسّران  تأمّل در آیه به دست می
معتقدند که، منظور از نگاه کردن در آیه، تماشای 

ساختمان  در  دقّت  منظور،  بلکه  نبوده  ظاهری 
مواد غذایی، اجزاء حیات بخش آن، اثرات آن بر 

هاست. )مکارم  وجود انسان و اندیشه در خالق آن 
است:  1373شیرازی،   آمده  دیگری  آیات  در   )

اهللُ وَ التَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّیطانِ  »کُلُوا مِمّا رَزَقَکُمُ
إنّهُ لَکُم عَدُوٌّ مُبینٌ؛ از روزی خدا استفاده کنید و  

های شیطان پیروی نکنید چرا که او دشمن از گام
)انعام/ شماست.«  صراحتاً 142آشکار  آیه  این   )

مندی از غذا و تغذیه، نباید دارد که بهرهاعالم می
ی افراد باشد بلکه  ائقهتنها مبتنی بر سلیقه و ذ

ها و گذاری الزم است در این امر مهمّ، از سیاست
خداوند  مشیخط جانب  از  شده  تعیین  های 

)واسطی،   کنیم.   حضرت(  168:  1391استفاده 
السالم)علی   امام    (علیه  خود  فرزند  به  سفارشی  در 

، رعایت کیفیّت و دقّت  (علیه السالم)مجتبی  حسن  
نحوه ضامدر  را  تغذیه  و  ی  دانسته  سالمتی  ن 
نیاموزم  : »فرمودند تو  به  نکته  آیا چهار  فرزندم! 

نیاز شوی؟ عرض که با رعایت آنها از طبابت بی 
مؤمنان. امیر  ای  تا    کرد: چرا،  فرمودند:  حضرت 

ای غذا نخور و تا اشتها داری از غذا گرسنه نشده
دست بکش و غذا را خوب بجو و قبل از خوابیدن 

این نکات را رعایت کنی،  قضای حاجت کن. اگر  
بابویه،  می  نیاز از طبابت بی :  1403شوی.« )ابن 

292  ) 
آیه  سورهدر  از  دیگر  ی درباره  قرآنهای  ای 

« است:  آمده  گونه  این  غذا  مِن  کیفیّت  کُلُوا 
وَ رَزَقْنَاکُمْ  مَا  عَلَیْکُمْ    طَیِّبَاتِ  فَیَحِلَّ  فِیهِ  لَاتَطْغَوْا 

وَ هَوَى مَن    غَضَبِی  فَقَدْ  غَضَبِی  عَلَیْهِ  از    ؛یَحْلِلْ 
تان کردیم بخورید و در غذاهای پاکیزه که روزی 

آن طغیان نکنید و از حد و اندازه تجاوز ننمایید 
نکنید( سپاس به حرام مبدل  را  گزار )حالل آن 



 

1141 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 

زیاده و  اسراف  و  و  باشید  که غضب  نکنید  روی 
آید و غضب و خشم  خشم من بر شما فرود می

بر هر که فرود آید محققاً هالك و تباه خواهد    من
انسان  خداوند متعال در این آیه    (81.« )طه/شد
از تصرف  به استفاده از غذای پاك، و اجتناب  را  

مخلوط کردن حالل و حرام، خائنانه در غذاها،  
غذایی   مواد  کردن  وخراب  کرده  از    امر  را  آن 

 به شمار آورده است. ها ها و پلیدی زشتی
 کمیّت غذا و تغذیه  .2-3

توجّه به کمیّت و مقدار غذا و تغذیه، از دیگر 
آیات   که  است  کرده    قرآناصولی  اشاره  آن  به 

است. در رساندن غذا به بدن الزم است که، حدّ  
میانه و  نوع  اعتدال  هر  از  و  گشته  رعایت  روی 

ی اجتناب گردد که هر دو برای  افـراط و تـفـریـط
ی بر مسأله  قرآنیات  بدن ضرر و مفسده دارد. آ

آورده است:   و  توجّه داشته  تغذیه  و  کمیّتِ غذا 
...؛ بخورید و بیاشامید    کُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَاَل تُسْرِفُواْ»...  

روی و اسراف ولی در خوردن و آشامیدن، زیاده
)اعراف/  .»... زیاده  اسراف   (31نکنید  روی  و 

های جسمی و ، منشأ بسیاری از بیماری درتغذیه
مایه  و   شدن   محروم  و  سنگدلی   ی روحی 

:  1943)مجلسی،    است.   ی عبادتمزه  ازچشیدن
  یسرچشمه( امروزه تحقیقات پزشکی،  77/182

بیماری  از  جذب   وغذاهای اضافی    را  هابسیاری 
هم   ،اضافی  این موادّ  داند کهمیدر بدن    ی نشده

سنگین است    های بدنسایر دستگاه برای قلب و  
منبع هم،  عفونت   و  بیماری انواع  و  ست.  هاها 

شیرازی،  22:  1384)سلطانی،   مکارم  :  1373؛ 
اکرم  6/152 پیامبر  سلم()صلی(  و  آله  و  علیه  -می  اهلل 
»ف ل  کُ  سُأر  میهُالحَ   االدواءِ  یتُبَ  هُعدَالمِرمایند: 
-همه  ی معده خانه  ته؛ودَا عَمَ  دنٍبَ  لَّکُ  اعطِ  وَ   واءٍدَ

همهبیماری   ی  سرآمد  امساك  و   یهاست، 
ای آن را چه بدنت را عادت داده داروهاست و آن
 ( 2/412: 1360.« )طبرسی،  از او دریغ مدار

که،   باشیم  داشته  دقّت  در  زیادهباید  روی 
همان طور که در آیات  ها،  ها و آشامیدنی خوردنی

 وَلَا  کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْآمده است: »  قرآن
...؛ غَضَبِی  عَلَیْکُمْ  فَیَحِلَّ  فِیهِ  از   تَطْغَوْا  بخورید 

پاکیزهروزی  در های  ولی  دادیم،  شما  به  که  ای 
که طغیان آن وارد  غضب نکنید  شما  بر  من 

 غضب خداوند  ی زمینه(،  81...« )طه/ خواهد شد
می فراهم  )طباطبایی،  را  مکا14/261کند.  رم  ؛ 

طبرسی،  13/262:  1373شیرازی،   :  1360؛ 
رضا ا  (7/44 نیاز  درباره  (  السالملیه)ع  مام  میزان  ی 

-می  بدن به غذا، بدن را به زمینی تشبیه کرده و
الطَّیِّبَ»د:  نفرمای اأَلرضِ  بِمَنزِلَۀِ  الجَسَدَ    ه إنَّ 

السَّقیِ مِن حَیثُ    الخَرابِ ؛ إن تُعوهِدَت بِالعِمارَۀِ وَ
ال تَزدادُ مِنَ الماءِ فَتَغرَقَ، وال تَنقُصُ مِنهُ فَتَعطَشَ،  

إن    زَرعُها. و  زَکا  و  کَثُرَ رَیعُها،  ودامَت عِمارَتُها،  
الجَسَدُ   نَبَتَ فیهَا العُشبُ. وَ   تَغافَلتَ عَنها فَسَدَت، و

المَن وَبِهذِهِ  وَ  بِالتَّدبیرِ  زِلَۀِ،  اأَلغذِیَۀِ  األَشرِبَۀِ    فِی 
و و   یَصلُحُ  فیهِ  یَصِحُّ،  العافِیَۀُ  انسان،    ؛تَزکُو  بدن 
است  یزمین  همانند زراعت  برای  آماده  و    .پاك 

-آبیاری آن دقّت شود به گونه اگـر در آبـادانی و  
ای که نه فراتر از نیاز به آن آب بدهند که غرقاب 

رست شود، و نه کمتر از نیاز که آن را  و باتالق د
ا امّگرفتار تشنگی کند، همواره آباد خواهد بود.  

و علف   رو به تباهی رفتهاگر از آن غفلت شود،  
هرز در آن می روید؛ بدن چنین حکایتی دارد و 

است چنین  پوشاك  و  خوراك  در  آن  .«  تدبیر 
 (455:  1408)نوری، 
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از تفر افراط، الزم است که  بر  یط هم  عالوه 
گردد. اجتناب  تغذیه  امر  سلوك    در  در  مطالعه 

-نشان می   اهلل علیه و آله و سلم()صلیغذایی پیامبر اکرم  
خوری هم  دهد که ایشان عالوه بر افراط، از کم

های کرد و یاران خود را از گرفتن روزهپرهیز می
می منع  افطار  بدون  و  پی  در  تمامی پی  نمود. 

و  اعتدال  بر  دانشمندان  و  پزشکان  پیامبران، 
 نمونهاجماع نظر دارند، برای    تغذیهروی در  میانه

-گونه نصحیت می اینرا  لقمان حکیم فرزندش  
اگر ؛  کَتَعدَظ مِاحفَفَ  عامِی الطَّفِ  نتَوإذا کُ: »کند

معده پرداختی  غذا  را حفظ کن«به  )دیاب،   ات 
در حدیث    (194:  1389 مَ»مَیا  آدَا  وِأل  عاء  می 

لبه من صَقِقیمات یَم لَسب ابن آدَحَطنٍ بِن بَرّاً مِشَ
  وَ  هِرابِشَلِ  لثُثُ  وَ هِ عامِطَلِ  لثُ ثُالً فَاعِ فَ  دَّ البُ  إن کانَفَ
آدمیمیدَ  هِنَفَسِلِ  لثُثُ از    ؛  بدتر  را  ظرفی  هیچ 

ظرف شکم پر نکرد، زیرا برای انسان چند لقمه 
او را قوام بخشد و اگر از خوردن   تا  کافی است 
گریز نباشد یک سوم آن را به غذا و یک سوم را  

ها و یک سوم باقیمانده را برای عبور  به نوشیدنی
نگهدارید« خالی  بی  هوا  ماجه،  تا،  )ابن 

الترمذی،  334/268ح ؛  (2302/554ح  : 1403؛ 
اکرم   پیامبر  از  سلم()صلیکه  و  آله  و  علیه  است؛   اهلل 

روی و اعتدال در تغذیه بسیار زیبا ظرافت میانه
می دیگری  جلوه  حدیث  در  بزرگوار  آن  شود. 

« است:  تَ  رفِالسَّ  نَمِ  نَّإفرموده  ا مَ  لَّکُ  لَأکُأن 
یکی از اقسام اسراف این است که هرچه ؛  یتهَاشتَ

الفصاحه،    «.می خواهی بخوری  ش،  1339)نهج 
حدیث  11ج رعایت    (.185:  918،  رو،  این  از 

ذیه، سالمتی  روی در امر غذا و تغاعتدال و میانه
افراد را تضمین کرده و اثرات فراوانی را به همراه  

 دارد. 

 ی غذا و تغذیه. فلسفه2-4
  بوده و در پیدایش غذا از جانب خداوند  أ مبد
  ایی حیات و توان  ی ادامهتندرستی،  یافتن  جهت  

بـه انـسـان عـطا شده    الهی  در انجام تـکـالیـف
و دهها روایت   قرآن از آیات    آیه  250وجود  است.  

در مورد غذا و   (عـلیـهـم السـالم )معصومین  ی  ائمهاز  
داللت   اهـمـیّتغذیه،  دارد. ـت  بـر  موضوع  این 

کریم هدف اصلی از   قرآنخداوند متعال در آیات  
 وَخلقت جن و انس را عبادت دانسته و فرموده: » 

و من جنّ و ؛  بُدُونِالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْ   مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ
انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا )به یکتایی(  

کنند )ذاریات/پرستش  و    ی خوبتغذیه  ،(56.« 
قسمی از عبادت   های الهی،از نعمتشکرگذاری  

که،   است  دلیل الزم  به همین  و  محسوب شده 
مادّهانسان نوع  ی غذایی مصرفی، توجّه و ها در 

هدف   به  بتوانند  تا  دارند  مبذول  را  الزم  دقّت 
ی بسیار مهمّ  ی لهأمساصلی خداوند دست یابند.  

تغذیه باید مدّنظر داشته باشیم این    ی درباره  که
خوردن«  تغذیه و  در نظام آفرینش، »است که،  

نه   است،  زندگی  برای  زندگی،    اینابزاری  که 
  )علیه السالم( د. حضرت علی  باش  ابزاری برای خوردن

اند:  در حدیثی به این نکته توجّه داشته و فرموده
لِتأکُطلُالتَ» الحَیاۀَ  اُبِ  بَل  االکلَلَ،    ؛ لِتحیا  طلُبِ 

را   خوردن  بلکه  مخواه،  خوردن  برای  را  زندگی 
بخواه. زندگی  شهری، )  «برای  ری  محمدی 

آن حضرت در این حدیث تأکید    (359:  1385
سالم  که  انساندارند  زندگی  و  شادابی  و  ها  ت 

 بارگی و امیال نفسانی گردد.  نباید فدای شکم 
آیات   دهد که هرگاه  نشان می  قرآنبررسی 

ی »کُلُوا« که به معنای بخورید است آمده،  واژه
یا   و  کار مطلوب  انجام یک  به  امر  آن  دنبال  به 
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گردیده  ذکر  ناپسند  کار  انجام  از  اجتناب 
مائده/ 172و168و60و58)بقره/ ،  88و4، 
انفال/142و141انعام/ نحل/69،   ،114  ،
ی این نکته و ...(، تا همگان را متوجّه  36و28حج/

وجه مشترك به تنهایی    خوردن مهمّ گرداند که،
دین مبین  در  میان انسان با سایر جانداران بوده و  

ت انسان جایگاهی در انسانیّ، هیچ ارزش و  اسالم
د بلکه، معنا و مفهوم خوردن در انسان است ندار

همین   به  و  کرده  متمایز  را  انسان  خوردن  که 
-هایی که به دنبال کلمهجهت دقّت در امر و نهی

 ده، اهمیّت دارد. ی »کُلُوا« ذکر ش
ی صحیح، سبب طول  افراد از تغذیه  آگاهی

استفاده و  بیشتر  از  عمر  حداکثری  و  ی  توان 
برای   ت روحی و جسمیظرفیّ را  زمینه  و  شده 

ها و شکرگزاری از رسیدن به رشد و کمال انسان
 آورد. های الهی فراهم مینعمت

 . زمان غذا و تغذیه 2-5
ی زمان تغذیه نیز هکریم به مسأل  قرآندر آیات    

توجّه داشته و آمده است: »الیَسمَعُونَ فّیها لَغوَاً 
در  إال سالماً وَ مَا لَهُم رزقُهُم فّیها بُکره وَ أصیالً؛  

آن بهشت هرگز سخن لغوی نشنوند بلکه همه  
گفتارشان سالم )و ستایش یکدیگر( است و در  

هیچ رنج( به  ها صبح و شام )بیجا روزی آنآن
( در این آیه، صبحانه و 62.« )مریم/رسدمیها  آن

مهمّ عنوان  به  وعدهشام  شمرده ترین  غذایی  ی 
است.   صادقشده  السالم(  امام  حدیثی  )علیه   در 

 ی صبحانه و شام بخور و در فـاصـله»:  ندفرمود
ها چیزی نخور، چرا که موجب تباهی  مـیان آن

فرماید: ای که خداوند میتن است، مگر نشنیده
« )کلینی،  .است  و شامگاهانآنان بامدادان  روزی 
در  6/288:  1367 روایتبـرخـی  (  بر از  هم  ها 

نمونه  عنوان  به  است.  شده  تأکید  شام  خوردن 
-می در حدیثی    اهلل علیه و آله و سلم()صلیپیامبر اکرم  

خوردن شام را وا مگذارید، هر چند به    »د:  نفرمای
  امّت   بر  . منى خرماى خشکیده باشدهخوردن دان

 پیری   ،شام  واگذاردن  از  که  بیمناکم  این  از  خویش
  نیرومندی   موجب  شام،  که  چرا  آید،   سراغشان  به

در (  2/196:  1371« )برقی،  .  است  جوان  و  پیر
این روایات،   که   روایات دیگری وجود داردکنار 

زمان به  را  خوردن  اشتها    زمان  و  گرسنگی 
-و سالمتی انسان را در این می  اختصاص داده

علی   حضرت.  تا گرسنه نشده غذا نخورد  ،دانند که
تا سفارش میبه فرزند خود    ( علیه السالم) کند که، 

نشده نخورگرسنه  غدا  این  ای  از   کار  که  را    تو 
 (  292:  1403)ابن بابویه،    کند.می   نیازبی   طبیب
ره3 در .  سالم  تغذیه  و  غذا  آوردهای 
 قرآن های آموزه

مهمّ از  تغذیه  و  زندگی  غذا  مسائل در  ترین 
پزشکان، انسان توجّه  مورد  همواره  که  هاست 

حکیمان و دانشمندان علوم مختلف بوده است.  
بینی اسالمی، سالمت غذا و تغذیه بر اساس جهان

بر  تأثیرگذار  و  بوده  برخوردار  واالیی  جایگاه  از 
و   رفتار  و  اخالق  روان،  و  روح  جان،  و  جسم 

رهاج اهمیّت  دلیل  به  ادامه  در  است.  -تماع 
ی سالم و تأثیرات شگفت آن بر آوردهای تغذیه 

سالمت جسم، روح، اخالق و اجتماع، به بررسی  
 شود. ها پرداخته میآن

 آورد جسمی غذا و تغذیه. ره3-1
ی در طول سالیان دراز، تأثیر مستقیم تغذیه

خوب و مناسب در برقراری سالمت افراد جامعه،  
ناخته شده است و سالمتی و تندرستی جسم ش

اوّلین رهو تن را می به  آورد تغذیهتوان  ی سالم 
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شمار آورد. آمار به دست آمده حاکی از آن است 
تواند مرگ و میر ناشی از  می  درست  ی تغذیهکه،  

های و بیماری  ، سرطان %25های قلبی را بیماری 
قندی را های  و بیماری   %20را    تنفسّی و عفونی

. هر ساله مبالغ هنگفتی صرف  کاهش دهد   50%
بیماری  این  درمان  و  میپیشگیری  در  ها  شود 

تر  ی مناسب، راهی بهتر و باصرفهحالی که، تغذیه
بیماری  این  از  پیشگیری  )حلم  هاست.  برای 

)علیه  امام کاظم    .(6:  1389سرشت و دل پیشه،  

میدرباره  السالم( انسان  جسم  بر  غذا  تأثیر  -ی 
« أَلَفرمایند:  وا دُصَقَ  اسَالنّ  نَّو 

در مهُأبدانَ   ستَقامَتال  مِاعالطَّ یفِ مردم  اگر  ؛ 
روی را رعایت کنند،  خوردن غذا اعتدال و میانه

شد.«  بدن خواهد  استوار  و  محکم  آنان  های 
( غذاهای اضافی باقی مانده در 22:  1371)برقی،  

-بدن انسان، عالوه بر سنگینی بر قلب و دستگاه
ها  ها و بیماری ی بدن، منبعی برای انواع عفونتها

)سلطانی،   دلیل  22:  1384هستند.  همین  به   )
فرمایند: »ال می  )علیه السالم(است که حضرت علی  

تَجتشمِعُ الصِّحَهَ وَ النَّهَم؛ تندرستی و پرخوری با  
نمی جمع  آمدی،  هم  )تمیمی  :  1366شوند.« 

-می  )علیه السالم( امام رضا ( در حدیث دیگری 296
»فَإنَّ صاَلحَ البَدَنِ وَ قوِامَهُ یَکونُ بِالطَّعَامِ  رمایند:ف

وَ الشَّرابِ وَ فَسادَهُ یَکونُ بِهِما؛ سالمتی و پایداری 
و همچن  نوشیدنی  بدن  و  به غذا  آن  بیماری  ین 

 ( 26:  1402)نجف،  است«.
 آورد روحی و روانی غذا و تغذیه. ره3-2

دستورات   اجرای  برای  الزم  مبانی  از  یکی 
الهی در جامعه، سالمت روحی و روانی افراد است 

یابی  بر امر تغذیه، در راستای دست  قرآنو اهتمام  
به این مهمّ است. سالم نگه داشتن روح و روان از  

گویند  هر نوع آسیب روانی را، سالمت روانی می
-ناراحتی  ایجادپیشگیری از    که هدف اصلی آن،
است روانی  روانی  های  سالمت  حقیقت  در   .

دانشی است برای بهتر زندگی کردن و تأمین رفاه  
زاویه تمام  که  را اجتماعی  انسان  زندگی  های 

خزاعی)گیرد.  دربرمی و  از   (80:  1391  ،روشن 
ره تغذیه جمله  روانی  آوردهای  سالم، سالمت  ی 

و  انسان بعد روحی  از دو  انسان متشکل  هاست. 
جسمی بوده و جسم، جایگاهی برای استقرار روح  
و رشد و تکامل آن است. سعادت دنیا و آخرت  

آوایی جسم و روح  سازی و همها در گرو همانسان
تغذیهبوده   و و  موجب حفظ  سالم  و  ی صحیح 

شود. )شریعتی و  تداوم سالمت روح و جسم می
 (23:  1396دیگران، 

کُلُوا کریم آمده است: »...    قرآن در آیاتی از  
؛ عَلِیمٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا   إِنِّیمِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  

به  ...   و  کنید  تناول  )حالل(  پاکیزه  غذاهای  از 
وکاری و اعمال صالح پردازید که من به هر  نیک

می آگاهمچه  )مؤمنون/کنید  با  51.«  آیه  این   )
ی خوردن غذاهای پاك و انجام دادن ذکر مسئله

عمل صالح به دنبال هم، آثار غذا بر روح و روان 
انسان را ترسیم کرده و ارتباط تنگاتنگ میان آن 

 دهد. هر اندازه غذای انسان پاكدو را نشان می
ی و حالل باشد، روح هم تزکیه شده و سرچشمه

می صالح  و  عمل  ناپاك  غذای  بالعکس،  و  گردد 
حرام، سبب تیرگی روح و انجام اعمال ناشایست 

( سالمتی روح و  1373شود. )مکارم شیرازی،  می
روان انسان، تابع سالمتی جسم بوده و سالمتی  

ی صحیح و سالم است.  جسم هم در گرو تغذیه
روان میبنابراین   و  روح  توان گفت که سالمتی 
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صادقی،   )امیر  است.  تغذیه  و  غذا  سالمتی  تابع 
1377   ) 

علی   السالم(حضرت  ارتباط   )علیه  مورد  در 
می انسان  روان  و  روح  با  تغذیه  -مستقیم 

که   فرمایند: کسی  فِکْرُهُ«؛  صَفی  اَکْلُهُ  اَقَلَّ  »مَنْ 
اندیشه و  فکر  باشد،  اندك  پاك  خوراکش  اش 

روی  شود«. این حدیث بیانگر آن است که زیاده
کند چرا که  در تغذیه، رشد فکری را متوقف می

تر عواطف انسان در حالت گرسنگیِ اندك، رقیق
بیدارتر است. وقتی که در  او  و حواس  و هوش 

روی شود، برای هضم غذا الزم  مصرف غذا زیاده 
های معده، ترشحات فراوان به است که از دیواره

معده  همرا سرازیر  سفید  گلبول  زیادی  تعداد  ه 
می سبب  امر  این  دستگاه  شوند.  در  که  شود 

هاضمه خون بیشتری جریان پیدا کند. از این رو، 
رسانی به مغز کاهش یافته و اکسیژن و مواد  خون

رسد و در نتیجه از قدرت  غذایی کمی به مغز می
می کاسته  ابتکار  حس  و  مطالب  شود.  درك 

( در حدیث 128-124:  1354،  )صبور اردوبادی 
رضا   امام  السالم(دیگری  »فرموده  )علیه  وۀ  قُ  أنَّ اند: 

و روح و ....؛ قوا و نیر  ۀ ألمزجۀ األبدانِعَتابِ  فسِالنَّ
بدنروان   مزاج  تابع  میآدمی  )البار، ها  باشد.« 

به  153تا:  بی پرخوری  اثر  در  اندیشه  و  فکر   )
فیض  گردد. )خواب رفته و زبان حکمت گنگ می

 (5/151:  1417کاشانی، 
توان  از مجموع آیات و روایات گفته شده می

در  دقّت  و  توجّه  که،  کرد  برداشت  چنین  این 
ی مناسب، حالل و پاکیزه، سبب پاالیش و تغذیه

فراحسی  مسائل  درك  و  روان  و  روح  آراستگی 
گشته و عدم دقّت در این امر، موجب تیرگی روح 

از درك حق انسان  ایق و معارف و محروم شدن 
 شود.   باطنی می 
 آورد اخالقی غذا و تغذیه. ره3-3

مطالعه اسالمیبا  منابع   ی رابطهتوان  می  ی 
 اخالق و رفتار بر روی    و اثرات آن  ی سالمتغذیه
آورد.  انسان دست  به  تأثیر   را  غذاها  از  برخی 

انسان گذاشته و  بر روی خلق و خوی  مستقیم 
همچون  ویژگی اخالقی  خلقی خوشهای 

افسردگی 1374)مجلسی،   )همان(،  بدخلقی   ،)
)ورام،  (، سخت1370)طبرسی،   قلب  دلی، رقت 

(  91( و قبولی نماز و روزه و عبادات )مائده/605
آورد. به عنوان نمونه  را برای انسان به همراه می

خوش  رعایت اعتدال در تغذیه با گوشت، موجب 
و (6/287)کلینی،    اخالقی نفس  به  اعتماد   ،  

زیادهمی  شجاعت ولی،  موجب شود  آن  در  روی 
می قلب  )مجلسی،  قساوت  :  1943گردد. 

ی  در حدیثی فلسفه  السالم()علیه( امام رضا  62/294
حرام بودن گوشت مردار را بد اخالقی، عصبانیّت،  
قساوت قلب و از بین رفتن مهر و عطوفت دانسته  

:  1388؛ امین،  5/308:  1417است. )طباطبایی،  
91-94)   

رفتار   و  اخالق  بر  تغذیه  تأثیر  به  توجّه  با 
ی کافران و کریم میان تغذیه  قرآنآدمیان، آیات  

ی کافران را به مؤمنان تفاوت قائل شده و تغذیه
توجّهی در حالل و حرام، غصبی و مباح  جهت بی

چهارپایان  خوردن  به  تغذیه،  ناپاکی  و  پاکی  و 
الَّذِینَ   »وَ  فرماید:جا که می تشبیه کرده است. آن

؛ کافران  کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَیَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ
خورند،  گیری از دنیایند و میهمواره سرگرم بهره

می چهارپایان  که  گونه  خورند.«  همان 
آمده است:    قرآن( در آیات دیگری از  12)محمّد/



 

1146 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 

لِ»س أَکَّالُونَ  لِلْکَذِبِ  آنان  ؛  ...  لسُّحْتِمَّاعُونَ 
دهند تا )کافران( بسیار سخنان تو را گوش فرامی

خورند آن را تکذیب کنند و بسیار مال حرام می
( این آیات نشان از تأثیر مستقیم  42... .« )مائده/

دارد تغذیه بر اخالق و معنویّات داشته و بیان می
ی حرام و ناپاك،  های کافران در اثر تغذیهکه دل

ته و آنان مرتکب کارهای ناشایستی از آلوده گش
قبیل جاسوسی بر علیه اسالم و تکذیب و تحریف  

-حقایق کتب آسمانی شدند. )حقی بروسوی، بی
 ( 1/273تا: 

زمینه  حرام،  غذای  با  تغذیه  رو،  این  ی  از 
پذیرش صفات منفی را در انسان فراهم کرده و  

-ها فراهم میمسیر زندگی وی را به سمت بدی 
ی عاشورا  هم در واقعه  )علیه السالم(م حسین  کند. اما

سخت عدم  علّت  و  کوفیان  پست  رفتار  و  دلی 
لقمه را،  حق  سخنان  برابر  در  آنان  های  کرنش 

»فقد فرمودند:  و  دانسته    مُلِئَت حرام 
قُلوبِکُم؛    على  طُبِعَ  و الحَرامِ مِن بُطونُکُم

هایتان مُهر  هایتان از حرام پر شده و بر دلشکم 
 ( 45/8: 1943.« )مجلسی،  خورده است ]غفلت[
 آورد اجتماعی غذا و تغذیه. ره3-4

ی ، تأثیرات گستردهقرآنهای  بر اساس آموزه
آوردهای غذا ی سالم بر جامعه، از دیگر رهتغذیه

ی مطلوب و متعالی و تغذیه است. ساختن جامعه
انسان داشتن  به همین  در گرو  است  های سالم 
صحیح و سالم از عوامل ی  جهت، رعایت تغذیه

می شمار  به  جامعه  هر  پیشرفت  در  . رودمؤثّر 
ای، مردمان آن ی اصلی و اساسی هر جامعهپایه

سالمتی   گرو  در  جامعه  سالمتی  و  بوده  جامعه 
-افراد آن است. هر اندازه که افراد جامعه از تغذیه

ی سالم استفاده کنند سبب سالمتی بیشتر آن  
 گردد.جامعه می

ی صحیح و سالم، یکی از دی از تغذیهمنبهره
پیشرفت  و  در سالمت عمومی  تأثیرگزار  عوامل 
اقتصادی جوامع است. شناخت این امر و کاربرد  
صحیح آن، موجب حفظ بهداشت، تندرستی بدن  

گردد. هر اندازه  ها میو افزایش طول عمر انسان
که در جامعه تغذیه نامطلوب گردد، رشد و نمو  

-ها افزایش میالت و بیماری کاهش یافته و کس
یابد. در اثر این امر، تعداد نیروی انسانی سالم و 
تندرست کم شده و بر تعداد نیروی انسانی سربار  

می پیشه،  افزوده  دل  و  سرشت  )حلم  گردد. 
1389     ) 

 گیری نتیجه
کلمه1 معنای  عربی .  و  فارسی  در  غذا  ی 

به معنای هر آنچه که خورده یا   یکسان بوده و 
-شود تا بدن با آن نیرو بگیرد، میامیده می آش

باشد. در واقع به مجموعه فعل و انفعاالتی که در  
پی آن، بدن مواد مغذی را اخذ کرده و برای تداوم 

انجام فعالیّت های گوناگون از حیات، سالمتی و 
 گویند. برد، تغذیه میآن بهره می 

داللت قریب دویست و پنجاه آیه از آیات  .  2
بر   )علیهم السالم(ی و صدها روایت از معصومین  قرآن

کیفیّت،  مسئله بر  مشتمل  که  تغذیه،  و  غذا  ی 
کمیّت، حلیّت و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم  

ی هاست؛ نشان از اهمیّت فوق العادهآن بر انسان
 امر غذا و تغذیه دارد.   

آموزه3 در  تغذیه    قرآنهای  .  برای  کریم 
از قبیل: توجّه به حلیّت غذا، دقّت    مبانی و اصولی

ی  در نوع و چگونگی غذا، میزان و زمان استفاده
 ی تغذیه، ذکر شده است. آن و فلسفه
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ی سالم،  . توجّه به غذا و استفاده از تغذیه4 
بر جسم، روح و روان، اخالق و رفتار و در نهایت  

گذاشته و سالمتی آنان را تأمین  بر اجتماع تأثیر  
خواهد کرد. به دلیل تأثیرات فراوان تغذیه، بر هر  
توجّه   خود  تغذیه  نوع  به  که  است  الزم  فردی 
داشته و برای رفع گرسنگی از هر غذایی استفاده  

 نکند. 
. انسان دارای دو بعد جسم و روح بوده که  5

بهره  هستند.  هم  تغذیهتابع  سبک  از  ی مندی 

شود که، عملکرد بدن  لم موجب میصحیح و سا
بیماری  برابر  در  بدن  و  گشته  مقاوم تقویت  ها 

گردد و سالمت جسم انسان را به ارمغان آورد. از 
و  روح  سالمت  انسان،  جسمی  سالمت  رو،  این 
پیدایش   سبب  و  داشته  همراه  نیز  را  وی  روان 

 شود. حاالت روانی مثبت می 
جامعه6 هر  اساسی  رکن  آن .  مردمان  ای، 

با   تنگاتنگی  ارتباط  جامعه  افراد  سالمت  است. 
 سالمت و پیشرفت جامعه دارد. 
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 هدایتی و کریم با رویکرد تربیتی قرآن آب در  تأمین اصلی بررسی عوامل

 
 2محمد مقیمی اسکوییو  1سینا فرد مرادی نیا

 

 (fardmoradinia@iaut.ac.ir)نویسنده مسئول:  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، ایران گروه مهندسی عمران،-1

 خوی، ایران واحد اسالمی آزاد حدیث، دانشگاه و قرآن علوم  دکتری دانشجوی -2
 

 چکیده: 
بوده و  خداوند بر روی آب   عرش این آیات اشاره دارند که  .آمده است قرآن بار در  63ابر عربی آن »ماء« و  بر

در این تحقیق  های گوناگون آن در زمین از احیای زمین،  وابسته است و نیز از نقش  آب داران بهحیات همه جان
نمونه هایی از آیاتی که در آنها به موضوع آب و باران اشاره شده همراه با  تفسیر آیات ذکر گزدیده است. برای 

و سعی گردیده تفاسیر این آیات نیز بر آب بنا نهاده شده است  که  ای از آیات و روایات خدا  پارهانجام این کار از  
 منشأ حیات ،  تکیه عرش خدا بر آب،  شانه خدا بودن آب، ننعمت بودن آبلی  به اجمال ذکر، و از کلید واژه های ک

، استفاده گردیده است. هر کدام از این کلید واژه ها با ذکر آیات و منابع معتبر دیگر شرح و بسط داده شده 
نده، بر  های آن در حیات همه موجودات زدهد که از بین نقش نگاه کلّی به آیات مربوط به آب نشان می است.   

را به  خدا طور صریح یا غیر صریح، بندگانبهو    منافع مستقیم و غیرمستقیم آب برای انسان تأکید شده است
ب، آیه خدا شناسانده یک از آیاتِ مربوط به آب، آفرینش یا وجود آدر هیچ  .خواندشکر این نعمت بزرگ می 
از نزول آب  بلکه  انواع گوناگون  آسمان نشده؛  با  و درختان مختلف  إحیای زمین، رویش گیاهان  و درپی آن، 

افرادمیوه  همه  برای  آن  درک  که  است بشر ها  شده  دانسته  الهی  آیات  از  است،  همه .  محسوس  سرچشمه 
اوّل آفریده خد روایت گونه که طبقآفریدگان آب است؛ همان بود؛ آن ،  از آن،اوند آب  را  نور  و باد ، آتش گاه 

هر موجود  که عبارتنداز :  مطرح شده است  آب در آیات خداوند در مورد آب  طور کلّی سه نظریه درباره  به   .آفرید
ای مه حیات هر موجود زندهحفظ و اداو   ای از نطفه آفریده شدههر موجود زنده  ،  ای از آب آفریده شدهزنده 
 .وابسته است آب به
 

 معاد ، نشانهمنشأ حیات، تکیه عرش خدا بر آب، شانه خدا بودن آبواژگان کلیدی: ن

 
 مقدمه: 

ها، دریاها، آسمان، کوه منابع و مخازن آب چون  
ها و چاه، از دیگر مسائل مربوط به  نهرها، چشمه

به آن اشاره دارند. آیاتی   قرآنآب است که آیات 
به صورت   جهان آخرت چند نیز از وجود آب در

 قرآن، خبر داده است.  بهشت های یکی از نعمت
کریم در همه این آیات، ذهن انسان را از توجّه 
به علل و عوامل مادّی تأمین آب منصرف ساخته  

بحان،  و به عامل اصلی تأمین آن، یعنی خداوند س
خداوند متعال به آب ارزش  .  معطوف داشته است

و اهمیت زیادی داده است که در بیش از صد آیه 
کریم در مورد آن آمده و انسان از گذشته    قرآن

رابطه  آب  با  حیات  پیدایش  بدو  از  دور  های 
مستحکم داشته است آب نقش اساسی و حیاتی  
  در ادامه زندگی انسان ایفا کرده است و منابع آبی 
در ایجاد و شکل گیری اکثر تمدنها دارای نقش  
و  از رسوم  مهم و حیاتی است بطوریکه بخشی 
و  مهم  مایع  این  ی  درباره  مختلف  ملل  مراسم 

 45در سوره ی مبارکه ی کهف آیه    .حیاتی است
خداوند متعال حیات و زندگی آدمیان را به آبی  
از آسمان فرو می آید و   تشبیه نموده است که 

شود و پس از دوران و رشد نباتات می موجب نمو  
کوتاه حیات نباتاتی آن پایان می یابد، نکته بسیار  
مهم و زیبا در همان اصل تشبیه است که حیات،  
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آب است و آب، حیات است و نمو و رشد نیز از  

مقدار آب موجود    .برکات همین آب حیات است
به   آب  این  است،  ثابت  تقریباً  زمین  کره ی  در 

یدن، زراعت، صنعت و. . . می رسد  مصارف آشام
بهبود می بخشد را  در غرب آن   .و زندگی بشر 

گویند. اندیشه وجود چشمه  جوانی می  چشمه را
در  وسطی  قرون  در  ویژه  به  جوانی، 

کشف  اروپا سراسر با  و  داشت  گسترده  رواج 
که چون تری یافت چنان»دنیای نو« تبلور بیش 

م(  1521ـ1460م بونس دو لئون )1513در سال  
شنیدن   دنبال  به  کرد،  کشف  را  فلوریدا  ایات 

درباگفت  چشمهوگوهایی  این  ره  بهداشتی  های 
جست به  آنایالت،  در  جوانی  چشمه  جا  وجوی 

یا  نوشیدن فکر[.  1]   برخاست حیات  آب  از 
هربهره  از  شدن  جاودان دارو ور  وسیله  ساز، یا 

آدمی در   عمر ای به درازی فکری است با پیشینه 
هرگز   آنچه  مردم  برای  زیرا  خاکی،  کره  این 

ندارد، چاره و  است  نداشته  این  .است مرگ ای 
ها حضور دارد  اندیشه در فرهنگ بسیاری از ملت

و آن را قهرمانانی است که در تحوالت فرهنگ و  
ملت  میان  فرهنگی  ستدهای  و  مبادله داد  ها 

 ها بر روی هم افتادههایی از آناند و گاه سایهشده 
میان متون دینی  از ت.هایی پدید آورده اسو آمیزه 

اسالمی، عهد جدید به صراحت از آن یاد کرده، 
کتاب در  یوحنا چه  است:  گف  مکاشفه  شده  ته 

درخشنده    نهری از آب حیات به من نشان داد که  
د  شوو برّه جاری می خدا بود مانند بلور؛ و از تخت

[2  .] 
 یافته ها:  

 دست  کریم  قرآن  در  آب  که  داد  نشان  مطالعه  این
  ی  واژه  در  بار  هفت  و  ماء  ی   واژهدر    بار  67  کم

بار واژه   63)آمار صحیح    .است  رفته  کار  به  شراب
بار واژه شراب می باشد( در این تحقیق   10ماء و  

سعی بر این است که بر اهداف تربیتی و هدایتی  
 آن اشاره گردد 

 نعمت بودن آب  -2-1

  نزول   به   اشاره  با [  3]  فرقان   50  تا  48  آیات  در
  مرده   های سرزمین   احیای   و  آسمان  از  طهور  آب

 ها، انسان   و  هادام  نیاز  مورد  آب  کردن  فراهم  و
 دعوت  الهی  نعمت  این  یادآوری   به  را  مردم

 یَدَْی  بَیْنَ   بُشْرًا  الرِّیَاحَ  أَرْسَلَ  الَّذِی   وَهُوَ:  کندمی 
او  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنزَلْنَا  رَحْمَتِهِ  خدایى  طَهُورًا. 

  فرستاد،   خود  رحمت   پیشاپیش   را  بادها  که   است
کرد    نازل  شما  براى  طاهر  و  پاك  آبى آسمان  از  و

  تو   هستیم،  تو  طلب   جهت  در  ما  همۀ  که   همین
  چنبره   ما  جان  بر  آتش  چون  که  ما  بدیهاى   بر   نیز

 ناپاکى  از  تا  فرما،  نازل  را  خود  رحمت  آب  زده،
  نه  بَد عَم روِى بر  بد  عکس بدیده اى  یابیم نجات

  آیینۀ   مؤمنان  مَرَم  خود  از  تویى،  آن  است،   عمّ
  پیش   آورند  پیمبر  از  مى  خبر  این  همدیگرند

  عالَم   سبب  زآن  کبود  شیشۀ  داشتى  چشمت
  ز   دان   کبودى   این   کورى،  نه  گر  نمود  مى  کبودت
  بیش   تو  را  کس  مگو  بدگو،  را  خویش  خویش
  را   مؤمن  غیب،   نبود   هٰ  اللّ  بِنُورِ  یَنْظُر   اَرْ  مؤمن 
 بدى   اللّه  بِنارِ  یَنظُر  تو  چونکه  نمود؟  چون  برهنه

  آب  اندك،  اندك،  شدى   غافل  نیکویى،  از  بدى   در
  بزن   تو  بوالحزن  اى   نور،  تو  نار  شود  تا  بزن  آتش  بر
  نور  جمله  عالَم،  نارِ  این  شود  تا  طَهُور   آب  رَبَّنا  یا

  اى  آتش،  و  آب  تست  فرمان  در  جمله  دریا  آب
 خوش   آبِ  آتش،  خواهى،  تو   گر  تست  آنِ  خداوند،

  در   طلب  این  شود  آتش  هم  آب،  نخواهى،  ور  شود
  داد   رب،  یا  بیداد  از  رستن  تست  ایجاد  از  هم  ما

  گنج   اى  داده  مان   طلب  این  تو  طلب،  بى  تست
تفسیر   [.4]اى   بگشاده  همه   بر  احسان )این 

قابل   چندان  علمی  مقاالت  در  و  است  عرفانی 
استناد نیست ولی تفاسیری مثل المیزان یا نمونه 
در این مورد از استناد بهتری برخوردار هستند( 

  أَنْعَامًا   خَلَقْنَا  مِمَّا  وَنُسْقِیَهُ   مَّیْتًا   بَلْدَۀً  بِهِ  لِنُحْیِیَ
  با   آب  بآن  کنیم  ندهز  تا  بِهِ   کَثِیرًا. نُحْیِیَ  وَأَنَاسِیَّ

  و   مرده  شهرى   مَیْتاً  بَلْدَۀً  زراعات  و   نباتات  نبات
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  زراعت   و  گیاه  اثر   اصال  آن  در  که  را  شده  خشک
  لهذا  مکانست  بلده  از  مراد  چون  و  باشد  نبوده

 اَلَّذِی   هُوَ   وَ»    آیه  مضمون   و  آورد  میتا   بتذکیره 
 نیز   اعراف  مبارکه  سورۀ  در  آخر   تا«   اَلرِّیاحَ  أَرْسَلَ

 خَلَقْنا  مِمّا  را  آب  بیاشامانیم  و  نُسْقِیَهُ   وَ  گذشت
  وَ   چهارپایانند  که  ما  مخلوقات  ببعضى  أَنْعاماً
 جمع  یا  «اناسى»  بسیار  بمردمان  و  کَثِیراً  أَناسِیَّ
  باشد   انسان  جمع  اگر  انسان  جمع  یا  است   انسى

  شده   بیا متبدل آخر نون که است اناسین اصلش
 احد  ادغام  مثلین  اجتماع  بواسطه  آن  از  بعد  و

  با   اناسى  و  بانعام  تخصیص  کردند  بدیگرى   یاءین
  بجهت   دارند  آب  بآشامیدن  احتیاج  همه  آنکه

  در  که  آسانست  غالبا  را  طیور  و  وحوش   که  آنست
  رسانند   بآب  را  خود  و  روند  بعیده  باماکن  آب  طلب

  در   آب  طلب  ایشان  بر  که  انسان  و  انعام  بخالف
  گفته   که  است  این  بر  بنا  دشوارست  بعیده  اماکن

  که   اند  اناسى  و انعام  اناسى  و  انعام  از  مراد  که  اند
 براى   باران  انزال  که  زیرا  اند   گرفته  جا   ها  بادیه  در

  مى   شهرها  در  که  اناسى  و  انعام  از  بیشتر  آنها
 و   آبار  شهرها  در  آنکه  بواسطۀ  است  ضرور  باشند
[.  5] باشد  نمى  ها   بادیه  در  که  بسیارست   انهار
  إِلَّا   النَّاسِ   أَکْثَرُ  فَأَبَى  لِیَذَّکَّرُوا  بَیْنَهُمْ  صَرَّفْنَاهُ   وَلَقَدْ

از  معرفى  پروردگار  فعل  که  نعمت  جمله  کُفُورًا. 
 جهان   اقطار  همه  در  باران  قطرات  فروباریدن  شده

  به   اختصاص  اینکه  بدون  است  سرزمینها  و
 نعمت   این  از  اینکه  بمنظور  باشد  داشته  سرزمین

 و   نماید  قیام  آن   سپاس  به  و  شده   متوجه  بشر
  سرزمینها  در  باران   فراگرفتن  از  اصلى  غرض

 اقطار  از  اى   قطعه  هر  در  که  است  بشر  آسایش
  ولى   دهند  قرار  استفاده  مورد  بخواهند  جهان

 کفران  مقام  در  فرومایه  مردم  افراد   از  بسیارى 
  رستاخیز  صحنه  و قیامت برآمده پروردگار نعمت

  استفاده :  لِیَذَّکَّرُوا:  جمله  از  و  نمایند  مى  انکار  را
  در   نعمت  این  اجراء  از  اصلى  غرض  که  شود  مى

  تذکر  آن  و  است  دارترى   ارج  نعمت  جهان  اقطار

  توحید  باصول و  خداپرستى به بشر توجه جلب و
  همیشگى  بشر  زندگى  اینکه  و  است  آن  ارکان  و

 فضل  باران  فروباریدن  سال  هر  چنانکه  هم  و  است
 اقطار  سرزمینهاى   در  حیات  گسترش  سبب   بهار

  بار   قیامت  صحنه  در  نیز  بشر  براى   شود  مى  جهان
  در   [.6]دمید   خواهد  آنان  به  اى   تازه  حیات  دیگر
وَ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّیَاحَ "فرقان    50  تا  48  آیات

بَینَ مَاءً    بُشْرَا  السَّمَاءِ  مِنَ  أَنزَلْنَا  وَ  رَحْمَتِهِ   یَدَْى 
خَلَقْنَا  یِنُحْلِ  طَهُورًا مِمَّا  نُسْقِیَهُ  وَ  مَّیْتًا  بَلْدَۀً  بِهِ  ىَ 

مْ لِیَذَّکَّرُواْ هُوَ لَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَیْنَ  کَثِیرًا  ىَّأَنْعَمًا وَ أَنَاسِ
و اوست آن کس که    "النَّاسِ إِلَّا کُفُورًا  رُفَأَبىَ أَکْثَ

[  بادها را نویدى پیشاپیش رحمت خویش ]باران
فرستاد و از آسمان، آبى پاك فرود آوردیم، تا به 
وسیله آن سرزمینى پژمرده را زنده گردانیم و آن  

کرده  خلق  آنچه  به  انسانهاى    -ایمرا  و  دامها  از 
بنوشانیم. و قطعاً آن ]پند[ را میان آنان    -بسیار

ساختیم   ]لى گوناگون  و  کنند،  پیدا  توجه  [  تا 
به تعبیر  ناسپاسى نخواستند.    "بیشتر مردم جز 

)بادها( به صورت جمع شاید اشاره به انواع    "ریاح
بعضى   شمالى،  بعضى  که  باشد  آنها  مختلف 
جنوبى، بعضى از شرق به غرب، و بعضى از غرب 

وزد، و طبعا سبب گسترش ابرها در  به شرق مى 
د. قابل توجه اینکه شوکل مناطق روى زمین مى 

اینجا به  "ماء  "در  توصیف  شده    "طهور   ")آب( 
است که صیغه مبالغه از طهارت و پاکیزگى است،  
و به خاطر همین معنى مفهوم آن پاك بودن و 
پاك کردن است، یعنى آب هم ذاتا پاك است و 

مى پاك  را  آلوده  اشیاء  آب، هم  از  غیر  اما  کند 
هرگ ولى  پاکند،  اشیاء  از  نمى بسیارى  توانند ز 

اى را پاك کنند. و به هر حال آب عالوه بر آلوده
مهم   العاده  فوق  خاصیت  حیاتبخشى،  خاصیت 
پاك کننده را دارد، اگر آب نبود در یک روز سر 
آلوده  و  ما کثیف  زندگى  و  تا سر جسم و جان 

نیست  مى  کش  میکرب  معموال  آب  گرچه  شد، 
ش  اولى به خاطر خاصیت حالل بودن فوق العاده 
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مى  را  میکربها  و انواع  کند  حل  خود  در  تواند 

بشوید و از بین ببرد، و از این نظر کمک بسیار 
مؤثرى به سالمت انسان و مبارزه با انواع بیماریها 

کند. بعالوه پاکیزه کردن روح از آلودگیها به  مى 
گیرد پس  وسیله غسل و وضو نیز با آب انجام مى
وح است و  این مایع حیاتبخش هم پاك کننده ر

با   بودن  این خاصیت پاك کننده  اما  هم جسم. 
داده   قرار  دوم  درجه  در  دارد  که  اهمیتى  تمام 

هدف ما از   "کندشده، لذا در آیه بعد اضافه مى 
به   را  مرده  سرزمین  که  است  این  باران  نزول 

کنیم زنده  آن  و    "وسیله  مَیْتاً(  بَلْدَۀً  بِهِ  )لِنُحْیِیَ 
ب  "نیز را  حیاتبخش  آب  در  این  نوشیدن  راى 

آفریده  که  مخلوقانى  و  اختیار  چهارپایان  ایم: 
بگذاریم بسیار،  خَلَقْنا    "انسانهاى  مِمَّا  نُسْقِیَهُ  )وَ 

    [.7] أَنْعاماً وَ أَناسِیَّ کَثِیراً(.
 و  شور  دریای   دو   از  نیز[  8]  فاطر  12  درآیه 

  از   غرض  و  کرده  یاد  دو  آن  منافع   و  شیرین
 دانسته  مردم  شکرگزاری  را  نعمت  این  یادآوری 

  سَائِغٌ   فُرَاتٌ  عَذْبٌ  هَذَا  الْبَحْرَانِ  یَسْتَوِی   وَمَا  .است
 طَرِیًّا  لَحْمًا  تَأْکُلُونَ  کُلٍّ   وَمِن   أُجَاجٌ  مِلْحٌ   وَهَذَا  شَرَابُهُ

 فِیهِ  الْفُلْکَ  وَتَرَى   تَلْبَسُونَهَا  حِلْیَۀً  وَتَسْتَخْرِجُونَ
 دریا  تَشْکُرُونَ. دو  وَلَعَلَّکُمْ  هِفَضْلِ  مِن   لِتَبْتَغُوا  مَوَاخِرَ

( و)  لطیف  شیرین،  یکى  این:  نیستند   یکسان
 است،  تلخ  و  شور  یکى،  آن  و  گواراست،  نوشیدنش 

  زیور   و  خوریدمى  تازه  گوشت  دو  هر  از  شما  ولى
.  پوشیدمى   و  آورید مى  بیرون(  مروارید  و)

 را  امواج   که  بینى مى   آن  در  را  هاکشتى 
  شاید   و  طلبید(  روزى )  او  فضل  از  تا  شکافندمى 

 کهاین  آب با  بودن  خدا  نشانه [.  9] باشید  شکرگزار
 الهی  آیات  از  ،  آب  جمله  از  عالَم  موجودات  همه
 یکهیچ  در  دارد،  آن  آفریننده   از  نشان  که   است

  آیه   آب،  وجود  یا  آفرینش  آب،  به   مربوط  آیاتِ  از
  و   آسمان  از   آب  نزول  بلکه  نشده؛  شناسانده  خدا

  درختان   و  گیاهان  رویش  زمین،   إحیای   آن،  درپی
 برای   آن  درك  که  هامیوه   گوناگون  انواع  با  مختلف

 الهی  آیات  از  است،  محسوس  بشر  افراد  همه
 ماءً  السَّماءِمِنَ   أَنزلَ  الَّذی   هُوَ: »است  شده  دانسته

  ینبِتُ   -  تُسیمُونَ  فیهِ   شَجَرٌ  مِنهُ   و  شَرابٌ  مِنهُ  لَکم
 مِن  و  اأَلعنبَ  و  النَّخیلَ  و  الزَّیتونَ  و  الزَّرعَ  بِهِ  لَکم
.« یتفَکرون  لِقوم  اَلیۀً  ذلِک  فِی  إِنَّ  الثَّمرت  کلِّ

  نزول   گاه  آیات،  از  بخش   این  .در[  11]و    [10]
  الهی   مستمر  ربوبیت  های نشانه   از  آسمان  از  آب

  با  را آب حکیم، خدای  چگونه که شده شناسانده 
  مرده   زمین  بر  اندازه   به  حکیمانه،  تقدیر  و  تدبیر

  حیات   آن  اهل  و  زمین  به   آن  با   و  ریزدمی 
  در   و  آب  نزول[  12]  بقره  164  آیه   در  .بخشدمی 
  شدن   پراکنده  زمین،   إحیای   بر  افزون  آن،  پی

:  است  شده   شمرده  الهی  های آیه  از  نیز   جنبندگان
 اللّهُ  أَنزَلَ   ما   و...  واألرَضِ  السَّمـوتِخَلقِ   فِی  إِنَّ»

  و   مَوتِها  بَعدَ  اأَلرضَ  بِهِ   فَأحیا  ماء  مِن  السَّماءِ  مِنَ
  .« یعقِلون  لِقَوم  اَلیـت...  دابَّۀ  کلِّ  مِن  فیها  بَثَّ

 پى   در  و  زمین  و  هاآسمان  آفرینش  در  همانا
 براى   که  هایىکشتى  و  روز  و  شب  آمدن  یکدیگر

  که   آبى   و  حرکتند   در  دریا  در  مردم  به  سودرسانى
  مرده   زمین  آن  با  و  کرده  نازل  آسمان   از  خداوند

  گسترده   آن  در  را  جنبندگان  انواع  و  نموده  زنده  را
  که  ابرهایى  و  بادها   مسیر  تغییر  در(  همچنین)  و

  که   مردمى  براى   معلّقند،  زمین  و  آسمان  میان
 .  [13] گویاست  هایىنشانه اندیشند،مى 
 الهی قدرت نشانه -2-2

  و   معاد  تحقّق  نشانه  پدیده،  همین  دیگر،  آیاتی  در
 دانسته  مردگان  دوباره  احیای   بر   خداوند  قدرت
  خـشِعَۀً  اأَلرضَتَری  أَنّک ءَایـتِهِ مِن و: »است  شده
 الّذِی  إِنَّ  رَبَت  و   اهتَزَّت  الماءَ  عَلیهَا   أَنزَلنا  فَإِذا

.  «قَدیر  شَیء  کلِّ  عَلی  إِنَّهُ  المَوتی  لَمُحیِ  أَحیاها
 را  زمین   که  است  آن  خداوند  آیات  از  .  و[14]

 از)  که  همین  پس   بینىمى(  جان  بى  و)  پژمرده
  در  جنبش  به  فرستادیم  فرو  آن  بر  را  آب(  آسمان

  مرده   زمین )  که  کسى   همان  البتّه  کرد،  نمو  و  آمد
 است؛   مردگان  ى کننده   زنده  قطعاً  کرد،  زنده(  را
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  أَنزل   وَاللّهُ»  .است  قادر  کارى   هر  بر  او  شک  بدون

  فِی   إِنَّ  مَوتِها  بَعدَ  اأَلرضَ بِهِ   فَأحیا  ماءً  السَّماءِ  مِنَ
ا  ذلک  از  خداوند   و  .  [15]  «یسمَعونَ  لِقوم  ال 

  پس   را  زمین  آن  بواسطه  پس  فرستاد،  آبى  آسمان
 باریدن)  این  در  البتّه  کرد،  زنده  بود  مرده  آنکه  از

 جان  با  را   حقّ  سخن)  که  گروهى  براى (  وروئیدن
 . است روشن اى نشانه شنوندمى( ودل

 معاد  نشانه

  بلکه   بودن،  نشانه  به  تصریح  بدون  دیگر،  آیاتی  در
  به   مرگ  از  پس  هاانسان  دوباره  احیای   تشبیه   با

 احیای   آب،  نزول  پی  در  زمین  از  گیاهان   رویش
  و  امکان  بر  خداوند  قدرت  نشانه  را  آب  با  زمین
»داندمی   معاد  وقوع  ماءً  السَّماءِمِنَ   نَزَّلَ  وَالَّذِی : 
.  [16]  «تُخرَجون  کذلِک  مَیتاً  بَلدَۀً  بِهِ  فَأَنشَرنا  بِقَدَر

  آبى   معیّن،  اى اندازه   به  آسمان  از  که  کس  آن  و
  مرده   سرزمین  آن،   ى واسطه   به   پس   فرستاد،   فرو

  خارج (  قبرها  از)  گونه   این  نیز   شما  کردیم،  زنده  را
 .شویدمى 

 
 آب  بر خدا عرش تکیه -2-3

ای از آیات و روایات عرش خدا بر  بر اساس پاره
این   خصوص  در  که  است  شده  نهاده  بنا  آب 
وجود   مسلمان  عالمان  میان  اختالفاتی  مطلب، 

 .دارد
 ی قرآن دلیل

  أَیَّامٍ   سِتَّۀِ   فِی  وَاأَلرْضَ   السَّمَاوَاتِ  خَلَق  الَّذِی   وَهُوَ
 عَمَلًا  أَحْسَنُ   أَیُّکُمْ  لِیَبْلُوَکُمْ   الْمَاء  عَلَى   عَرْشُهُ  وَکَانَ
  لَیَقُولَنَّ   الْمَوْتِ  بَعْدِ   مِن   مَّبْعُوثُونَ  إِنَّکُم  قُلْتَ   وَلَئِن
و  سِحْرٌ  إِالَّ  هَذَا  إِنْ  کَفَرُواْ  الَّذِینَ   اوست   مُّبِینٌ. 

  روز   شش  فاصله  در  را  زمین   و  آسمانها  که  خدایی
  عرش   معنی  یک  شاید)  او  عظمت  با  عرش  و  آفرید

(  باشد   مراد  اینجا  است  انسان  حقیقت  و  روح  که
  تا(  باشد  علم  آب  از  مراد  شاید)  داشت   قرار  آب  بر

 نیکوتر  شما   از  یک   کدام  عمل  که  بیازماید  را  شما
  که   بگویی   مردم  این  به   اگر  محققا   و[.  17]است

 کافران   همانا  شد،   خواهید  زنده  مرگ  از  پس
 جز  حقیقتی   هرگز  را  سخن  این  که   گفت  خواهند

 السالم   علیه  على   حضرت  .نیست  آشکار  سحر
  بلکه   نیست،  دانستن  براى   خداوند  آزمایش:  فرمود

 است،  انسان  از  العملعکس  بروز  براى   او  آزمایش
  بد   اگر   و  گیرد  پاداش  بود،  خوب  عملش  اگر  تا

 (. 144  خطبه البالغه،بیند)نهج کیفر بود،
 مفسرین  دیدگاه-2-3-2

  گرفتن   مسلَّم  با   گویا   متأخّر  مفسّران  برخی
  اند شده   مواجه  پرسش   این  با  روایات،  این  مضمون

 عرش  که  است  این  در  حکمتی  و  فایده  چه  که
 اندداده  پاسخ   و  باشد   باد  روی   بر  آب  و  آب  بر  خدا
 داللت   آب،  بر  عرش  عظیم  بنای   گرفتن   قرار  که

  جسم   آن  چگونه  که  دارد  خدا  قدرت  بر  تری روشن
 نگه  آب   روی  بر   ستونی  هیچ  بدون  را  سنگین
  باره   این  در  اصفهانی  . ابومسلم [ 18]است   داشته
 و  هاآسمان  بنای   یعنی  خدا،  عرش:  است  گفته 
 این   و  داشت  قرار  آب  روی   بر  که  زمین

  روی  بر  عظیمی  ساختمان  که  است  انگیزترشگفت 
  ظاهر   با   نظریه  این  امّا [.  19]شود؛  نهاده   بنا  آب
  خدا،   عرش:  گویدمی  آیه  زیرا  نیست؛  سازگار  آیه

  [.20]بود  آب  بر  زمین  و  آسمان  آفرینش   از  پیش
آن  و  عرفا  دیدگاه   متقّدم   مفسّران  از  چهحکما 
  معرّفی   مادّی   موجودی  را  عرش  شده،  گزارش

  عارفان   عمده  طور  به)  مفسّران  برخی  امّا  کند؛می 
 غیرمادّی   شیء  را  ماء  و  عرش(  حکیمان  و

  به   و  برآمده  آن  از(  ممکنات  همه)  اند؛دانسته
  دانسته   رحمانی  نَفَس  اند،یافته   وجود   آن  واسطه

  در   «ساریه  حیات»  به  آن  از  گاه  که[.  21]است
یا.108ص  ،1ج  جهاد،  موجودات)فرهنگ  ،) 

   [. 22]  «محمدیه  حقیقت»  یا  و  «منبسط  وجود»
 تدبیر  از  کنایه  را   عرش  مفسران،  از  دیگر  برخی

  و  هاشایستگی   مصالح،   به   او  علم  یعنی  خداوند،
  آیه   که  برآنند  و  دانسته  هستی  های بایستگی 

  و  آسمان  آفرینش  از  پیش   دهدمی   خبر  پیشین 
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 و  نبود  هیچ  او   با  و  داشت  وجود  خدا  زمین،

  زمین   و  هاآسمان  گاهآن  آفرید؛  را  آب  ابتدا  خداوند
  خلق   آب  از  را  مادّی   موجودات  کلّی  طوربه  و

   [.23]کرد
 روایی  مؤیدهای 

 در  که   شده   نقل(  السالمعلیه)  باقر  حضرت  از
 : فرمود  آفرینش  آغاز  درباره  شامی  مردی   به   پاسخ 

 آن  از  چیزها  همه  که  آفرید  را  چیزی   نخست،
 هر  نسب   خداوند  پس  است؛  آب  آن  و  شده  خلق

 نسبی  آب،  برای   ولی  رساند؛می   آب  به  را  چیزی 
 در[.  24]است  نداده  قرار  شود،  منسوب  بدان  که

(  السالمعلیه)  صادق   حضرت  از  دیگری  حدیث
  فی   العرش:  است  شده  تفسیر  آفریدگان  به  عرش
  نیست   بعید  . بنابراین[25]الخلق؛  جملۀ  هو  وجه
  اشاره   آب  از  مخلوقات  همه  آمدن  پدید   به   آیه  که

 . باشد  داشته
 حیات  منشأ
 انسان  آفرینش  آغاز    فرقان  54  آیه  در  کریم  قرآن

 بَشَرًا  الْمَاء  مِنَ  خَلَقَ  الَّذِی   وَهُوَ  :دانسته  آب  از  را
 که  اوست  و  "قَدِیرًا.  رَبُّکَ  وَکَانَ  وَصِهْرًا  نَسَبًا  فَجَعَلَهُ

[  پیوند  نوع  دو]  دارای   را  او  و  آفرید  بشری   آب،  از
 همواره  پروردگارت  و  کرد؛  سببی   و  نسبی

در".تواناست  و   عام  صورت  به    انبیاء  30  آیه  . 
  آب   از  را  ای زنده   هرچیز  که   کندمی   بیان   ترکلّی
 السَّمَاوَاتِ  أَنَّ  کَفَرُوا   الَّذِینَ  یَرَ  أَوَلَمْ   :دادیم  قرار

  الْمَاءِ   مِنَ  وَجَعَلْنَا  ٰ    فَفَتَقْنَاهُمَا  رَتْقًا   کَانَتَا  وَالْأَرْضَ
  کافران   آیا  "یُؤْمِنُونَ.    أَفَلَا  ٰ    حَیٍّ  شَیْءٍ  کُلَّ

  و   بسته  هم  به  زمین   و  ها  آسمان  که  اند  ندانسته
 باز  هم  از  و  شکافته  را  دو   آن  ما  و  بودند  پیوسته
  پس   آفریدیم؟  آب  از  را  ای   زنده  چیز  هر   و  کردیم

 . "آورند؟ نمی ایمان آیا
 ماء  معنای    -2-4-1

 معروف  آب  همان  آیه،  در  «ماء»  که   برآنند  برخی
 است؛   آب  دارانجان  آفرینش   مبدأ  بنابراین  است؛

 «ماء»  از  مقصود  مفسّران  از  دیگر  برخی  مقابل،   در

  مبدأ   که  دلیل  این  به  شاید  اند؛دانسته  نطفه  را
  نیست؛   مسلّم  نطفه  جز  آبی  با  دارانجان  آفرینش

  هم   انسان  آفرینش  مبدأ   آیه،  چند  در  که   ویژه  به
  نُّطْفَۀٍ   مِن  الْإِنسَانَ  خَلَقْنَا  إِنَّا  :شده  شناسانده  نطفه

  انسان   ما   "بَصِیرًا.    سَمِیعًا   فَجَعَلْنَاهُ  نَّبْتَلِیهِ  أَمْشَاجٍ
  مورد   را  او  و  ایم  آفریده  آمیخته  اى   نطفه  از  را

 بینا  و  شنوا  را  او   رو   ازاین  دهیم؛  مى  قرار  آزمایش
 .  "ایم ساخته

 زنده  مخلوق معنای    -2-4-2

  مخلوق   هر  را  «حَیّ  شَیء   کلَّ»  از  مقصود  مفسّران
 اندنداده   توضیح  آنان  تربیش   امّا  اند؛دانسته   زنده
 درختان  و  گیاهان  فرشتگان،  جن،  شامل  آیا  که
  آیاتی  به  استناد  با  رازی   فخر.  نه   یا  شودمی   هم
وَالْجَآنَّ  از  را  جن  آفرینش  که   مِن   خَلَقْنَاهُ  آتش: 

 از  آن،  از  پیش  را  جن  و"السَّمُومِ.    نَّارِ  مِن  قَبْلُ
  آفرینش   . و"کردیم  خلق  سموم  از   برخاسته  آتشى

  اللّهِ  عِندَ  عِیسَى  مَثَلَ  دانسته: إِنَّ  خاك  از  را  آدم
فَیَکُونُ.    کُن لَهُ  قَالَ  ثِمَّ تُرَابٍ مِن  خَلَقَهُ آدَمَ کَمَثَلِ

 مانند  خدا  نزد  عیسى  داستان  حقیقت،  در  "
  سپس   آفرید،  خاك   از  را  او  که  است  آدم  داستان

  همچنین   .  "آمد  وجود  به   پس   باش، :  گفت   او  به
  مِن   دابَّۀ  کلَّ  خَلقَ  وَاللّهُ»  آیه  ذیل  فخر رازی در

 برای   پاسخ   سه  گفته،پیش   پرسش  طرح  با  «ماء
 . [26]است آورده آن

 مخلوقات همه
  است؛   آب  آفریدگان  همه  سرچشمه  و  ریشه
 خداوند  آفریده  اوّل  ،  روایت  طبق  که  گونههمان

 .آفرید را نور و باد ، آتش آن، از گاهآن بود؛ آب
 زمین  روی  جنبندگان 

  بر   ساکن  جنبندگان  فقط  «دابَّۀ  کلَّ»  از  مقصود
  جاآن  از  و  ایزنده   موجود  هر  نه  است،  زمین  روی 

  آفریده   نطفه  از   یا  زمین  روی   جنبندگان  که
 آیه  کنند،  زندگی  توانندنمی  آب  بدون  یا  اندشده 

 .  [27]است؛ کرده تعبیر «همه» به اکثر این از
 بودن  منشأ معنای 
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 «خلقنا»  معنای   به  را  «جَعَلنا »  ای عده 

که  [ 28]اندگرفته    مبدأ   آیه،  احتمال،  بنابراین  ، 
  آب  خواه  داند؛می  آب  را  زنده   موجودات  آفرینش

  در  برخی.  باشد  مطلق  طوربه   یا  نطفه  معنای   به
  جدید   علم  که  هاییفرضیه   به  استناد  با   بارهاین
 حیات   اصل  کهاین  بر  مبنی   کرده،  مطرح  را  آن

  موجودات   یا  موجود  نخستین  و  دارد   آب  در  ریشه
 و  آب  از  سلولی  تک  بسیط  حیوان  صورت  به  زنده

  که  اندبرآمده  درصدد  است،  آمده  پدید  دریا  در
برخی [29]دهند  تطبیق  نظریه  این  بر  را  آیه  .  

  اند؛دانسته  «احیینا»  معنای   به  را   «جَعَلنا»   دیگر
  حیات  آب،  با  ایزنده  موجود  هر  به  ما  یعنی

 ادامه  در  آب  تأثیر  به   آیه  . بنابراین،[30]بخشیدیم
  اصل   به  فقط  نه   است،   ناظر   موجودات   حیات

  تر درست  را  نظر  این  طبرسی.  هاآن  آفرینش
  صادق   امام  از   عیاشی  روایت  و  دانسته

 پاسخ  در  حضرت  که  کرده  نقل  را(  السالمعلیه)
  آیه   همین  به  استناد  با  آب،  طعم  درباره  پرسشی

   [.31]است  حیات طعم آب، طعم: فرمود
 نتیجه گیری 

 و  انسان  نوشیدن  تنها  باران  آب  منافع   شک  بدون
  بلکه   نیست،  گیاهان  و  درختان  روییدن

 الزم  رطوبت  ایجاد  هوا،  تصفیه  زمینها،  شستشوى 
  او،   تنفس  راحتى  و  انسان  تن  پوست  طراوت  براى 

  آنجا  از  ولى  است،  باران  فوائد  از  همه  آن  مانند  و
  بیشترى   اهمیت  از  شده،  یاد  قسمت  دو  که

 در  شده است. خدا  تکیه  آن  روى   بوده  برخوردار
 آب  که  باراند  مى  باران  آسمان  از  دریاها  تبخیر  اثر

 رویند  مى  آن  از  روئیدنیها  و  است  آن  از  آشامیدنى
 نه   را  دریاها  آب  چرانیم  مى  آن  در  را  حیوانات  و

  آبیارى  را روئیدنیها شود مى نه  و  خورد شود مى
  دریاها   تبخیر  واسطه   به  شیرین  آبهاى   همۀ  کرد،

 نشویه   دوم  در  و  بیان   اول  در  «منه»  بارانهاست،   و
 از  و  نوشیدنى  شما  براى   است  آن   از  یعنى  است

 را  درخت  اصطالح  در  شجر  روئیدنى،   آنست

  به   شود  مى   گفته  نیز  بروئیدنى   گاهى   ولى  گویند
  شامل   که  است  اعم  مراد  تُسِیمُونَ  فِیهِ  قرینۀ

 تبدیل  و  گیاهان  روئیدن  شود  مى   هم  روئیدنیها
 عجیب  اسرار  از گیاه  به  هوا  گازهاى   و  زمین  مواد

جهان،  خلقت   شده   آفریده  انسان  براى   است. 
 . گرچهلِیَبْلُوَکُمْ ...    الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ.  است

  لحظه   یک  در  را   چیز  همه  تواندمى  الهى  قدرت
  که   کند مى   اقتضا  الهى   حکمت  ولى   بیافریند، 
 . أَیَّامٍ   سِتَّۀِ  فِی...    خَلَقَ.  باشد   تدریجى  آفرینش

  موادّ  ویا آب وزمین، هاآسمان مادّى  ىسرچشمه
  آب،   .  «الْماءِ  عَلَى  عَرْشُهُ   کانَ. »است  بوده  مذابّ
  کانَ. »است   داشته  وجود  زمین   و  هاآسمان   از  قبل

هدف«الْماءِ  عَلَى  عَرْشُهُ   ىهمه   آفرینش  از  . 
  بوده  انسان  واختیارى   معنوى   رشد  موجودات،

  أَیُّکُمْ   لِیَبْلُوَکُمْ...    الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  .است
  کمیّت  نه  است،  مهم  عمل  عَمَلًا. کیفیّت  أَحْسَنُ

  کار  براى   زمین  و  . آسمان«عَمَلًا  أَحْسَنُ  أَیُّکُمْ. »آن
  طلبى لذّت   و  کامیابى  براى   نه   شده،  آفریده  نیک

 معاد،  منکرین  .  «عَمَلًا  أَحْسَنُ  أَیُّکُمْ. »بودن  غافل  و
  إِلَّا  هذا  إِنْ . »زنندمى   تهمت  فقط  و   ندارند  برهان
 کتاب  و  حساب  باران،  قطرات  . تمام«مُبِینٌ  سِحْرٌ
»دارد   اندازه   به  .  «بِقَدَرٍ  ماءً  السَّماءِ  مِنَ  نَزَّلَ. 

»است  بزرگ   بس  نعمتى  باران،  باریدن   .  «بِقَدَرٍ. 
 خود  که   اسبابى   ى وسیله   به   را   کارها  خداوند
  زمین   حیات  سبب  را  باران. )دهدمى  انجام  آفریده

»است  داده  قرار  آب  .  «مَیْتاً  بَلْدَۀً  بِهِ   فَأَنْشَرْنا ( 
»است  حیات   سرچشمه   . «مَیْتاً  بَلْدَۀً  بِهِ  فَأَنْشَرْنا. 

 رستاخیز  از  اى نمونه  گیاهان  رویش  و  بهار  فصل
  در   هاانسان  شدن  زنده   .  «تُخْرَجُونَ  کَذلِکَ . »است

»است  اجبارى   قیامت  زوجیّت  .  «تُخْرَجُونَ. 
  الْأَزْواجَ   خَلَقَ. »نیست  حیوان  یا  انسان   مخصوص

  از  استفاده  با  و  الهى   الهام  با  انسان  صنعت   .  «کُلَّها
 گذارده  ودیعه  به   آفرینش،  در  او  که   است   قوانینى 

»است  هاى مرکب   چه  .  «الْفُلْکِ  مِنَ  لَکُمْ  جَعَلَ. 
  صنعتى   هاى مرکب  چه  و  حیوانات  چون  طبیعى
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 الهى  هاى نعمت  از  دو  هر  ها،کشتى  همچون
جهان،تَرْکَبُونَ  ما...    لَکُمْ  جَعَلَ.  هستند   براى   . 
  الْأَرْضَ   وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ.  است  شده  آفریده  انسان

 چیز  همه  تواندمى   الهى  قدرت  . گرچهلِیَبْلُوَکُمْ ...  
  اقتضا   الهى  حکمت  ولى   بیافریند،  لحظه  یک  در  را

  فِی ...    خَلَقَ.  باشد  تدریجى  آفرینش  که  کندمى 
  وزمین،   هاآسمان  مادّى   ى سرچشمه  .  أَیَّامٍ   سِتَّۀِ
  عَلَى   عَرْشُهُ   کانَ. »است  بوده  مذابّ  موادّ  ویا  آب

  داشته  وجود  زمین  و  هاآسمان  از  قبل  . آب،«الْماءِ
 آفرینش  از  . هدف«الْماءِ  عَلَى  عَرْشُهُ  کانَ. »است
 انسان  واختیارى   معنوى   رشد  موجودات،  ى همه
  لِیَبْلُوَکُمْ ...    الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ.است  بوده
کیفیّت  أَحْسَنُ  أَیُّکُمْ   نه   است،  مهم  عمل  عَمَلًا. 

  زمین  و  . آسمان«عَمَلًا  أَحْسَنُ  أَیُّکُمْ. »آن  کمیّت
  و   کامیابى  براى   نه  شده،  آفریده  نیک  کار  براى 
»بودن  غافل  و  طلبىلذّت .  «عَمَلًا  أَحْسَنُ  أَیُّکُمْ . 

  تهمت   فقط  و  ندارند   برهان  معاد،  منکرین
»زنندمى  بهترین«مُبِینٌ  سِحْرٌ  إِلَّا  هذا  إِنْ.   راه  . 

 هاى پدیده  در  تفکّر  همگان،  براى   خداشناسى
  آفریده   الهى   حکمت  اساس  بر  که   است  هستى

 و   خود  دور  به  زمین   . گردش«تَرَ   لَمْ  أَ. »اندشده 

 مدبرانه   و  حکیمانه  نیست،  تصادفى  خورشید
  انسان   .  «الظِّلَّ  مَدَّ   کَیْفَ  رَبِّکَ  إِلى  تَرَ  لَمْ  أَ. »است
  آنها   به  عبرت  ى دیده   با  ولى  هاست،نعمت  در  غرق
»نگردنمى .  « الظِّلَّ  مَدَّ  کَیْفَ  رَبِّکَ  إِلى   تَرَ  لَمْ   أَ. 

 خاطر  به  سایه  مدّت   شدن  طوالنى  و  گستردگى
  الظِّلَ   مَدَّ...    رَبِّکَ.  است   شکوفایى  و  رشد  و  پرورش

  همگى   یا  بود،دائمى  سایه  یا  و  مستقیم  نور،  اگر)
گرچه.(شدند مى   منجمد  یا  و  سوختندمى   .  

  تحوّل   و  تغییر  طبیعت،   در  که  دارد  قدرت  خداوند
  ترك   را  خود  سنّت  خداوند  ولى  کند،   ایجاد  شدید
»کند نمى تداوم«شاءَ  لَوْ  وَ.    به   هستى  گردش  . 

  شناخت   .  «ساکِناً  لَجَعَلَهُ  شاءَ  لَوْ  وَ. »اوست  دست
  هر   زیرا  است،  ممکن  نور  و  خورشید  وجود  با  سایه

»شودمى   شناخته   ضدش  وجود   با  چیزى   ثُمَّ. 
حرکت«دَلِیلًا  عَلَیْهِ  الشَّمْسَ  جَعَلْنَا   و   هستى  . 

»خداست  عمل  طبیعت،   عملکرد   - جَعَلْنَا  -مَدَّ. 
  تدریج   به  جهان  آفرینش  که   گونه  . همان«قبضنا

  است،   گرفته  صورت  مرحله  شش  در  و  آرامى  و
. «یَسِیراً  قَبْضاً . »بود  خواهد  تدریج  به  نیز  آن  تغییر

  قَبْضاً . »نیست   سخت  خدا  براى   چیز   هیچ  گرفتن
 .  «یَسِیراً
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 کریم  قرآن بررسی اهمیت محیط زیست و منابع آب در آیات 

 )ع( برسیره ائمه اطهارو روایات با تاکید 
 

 2محمدرضا رهبانیو  1محمدصادق رهبانی
 

 ( sadeghrohban@gmail.com )نویسنده مسئول:  دانشجو، مهندسی طبیعت، دانشگاه تهران، تهران -1
 آموخته، علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران. دانش -2

 
 چکیده 

وضعیت بغرنج محیط زیست و منابع طبیعی ایران در دهه اخیر، آن را به یکی از مهم ترین معتالت کشور تبدیل 
کرده است، به نحوی که به طرق مختلف مورد برررسی کارشناسان و پژوهشگران قرارگرفته است. در حقیقت، 

مبود آب، تغییر اقلیم، از بین رفتن در اثر بی توجهی به محیط زیست، کشور به مشکالت متعددی همچون ک
پوشش گیاهی، ورود ایران به یک تنش آبی جبران ناپذیر و در نهایت از بین رفتن این موهبت الهی دچار خواهد  

کریم که بسیار بر حفظ و احیا منابع طبیعی تاکید کرده است و  قرآندر این مقاله، با بررسی تحلیلی آیات  .شد
 قرآن ویژه به روایات متواتری که از ائمه اطهار)ع( در این زمینه وجود دارد، دیدگاه اسالم و  همچنین با عنایتی  

همچنین با توجه به جایگاهی که مفاهیم محیط زیستی    .در مورد محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است
اری این موهبت الهی  کریم دارد، به نحوی که حتی در توصیه هایی که به حفظ و نگهد  قرآندر اسالم و آیات  

می شود، کوچک ترین جزئیات نیز مدنظر قرار گرفته است، راهکارهایی در جهت حفظ و نگهداری محیط زیست، 
 .جلوگیری از آلوده کردن منابع آب و ترویج برخوردی صحیح با منابع طبیعی مورد تاکید قرار گرفته است

 
 منابع آب  کریم، محیط زیست، منابع طبیعی، قرآنواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه

خداوند، زمین را آفرید و آن را در اختیار انسان 
قرار داد تا آدمی بر اساس نیاز و پس از بررسی و  
شناخت الزم، از این امانت الهی در مسیر طاعت  

های موجود در  خالق بهره ببرد و با مزایا و نعمت
خدای سبحان در    زمین به درستی رفتار نماید.

فرماید: زمین را آراستیم تا شما را کریم میقرآن
-بیازماییم و ببینیم کدام یک به نیکی رفتار می

نعمت زمانی  هدف  کنید.  راستای  در  الهی  های 
ها به درستی و  گیرند که از آنآفرینش قرار می 

برداری شود. روز قیامت نیز  از روی اعتدال بهره
شود و انسان باید  ت می ها بازخواساز همه نعمت

زیست انسانی متعلق به  بداند که زمین و محیط
همگان است و وظیفه دارد در حفظ و آبادانی آن  
برخوردار   مواهبش  از  بتواند  نیز  خود  تا  بکوشد 

امام فرموده  طبق  زیرا  زندگی  شود،  صادق)ع( 
زیست پاك )هوای پاکیزه، آب زالل بدون محیط

در روایات و    ین نیست.و زمین بارور( گوارا و شیر
ویژه توجه  اطهار)ع(  ائمه  زندگی  به سیره  ای 

شدهمحیط در  زیست  که  کسانی  برای  و  است 
-کوشند، پاداشاحیا،، حفظ و نگهداری آن می

است؛ برای  های مادی و معنوی فراوانی ذکر شده
رسول مینمونه  »هرکس  خدا)ص(  فرمایند: 

اندازه محصول آن بر به  ایش درختی بکارد خدا 
می و    .نویسد.«پاداش  طبیعت  از  اگر  مقابل  در 

گونه به  مادی  شایسته  امکانات  و  مناسب  ای 
ناپذیری در  استفاده نشود آثار زیانبار و گاه جبران

امام نمونه  برای  دارد؛  می پی  فرمایند:  صادق)ع( 
»در آب راکد، ادرار مکن که هرکس چنین کند  

زنش  و به بالیی گرفتار شود جز خویشتن را سر
و محیط بهداشت آب  رعایت  به  )الزام  -نکند.« 
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همچنین در روایات به این نکته نیز که  .  زیست(

-های مورد نیاز مردم مانند آبآلوده کردن آب
چشمه سدها،  پشت  چاههای  مخزنها،  و  ها ها 

 است. عقوبت دارد، متعدد اشاره شده
 زیستحفظ و نگهداری از محیط

»خدپیامبر فرمودند:  و اکرم)ص(  است  پاك  ا 
پاکیزگی را دوست دارد، لکن آستان زندگی خود 
نکات  شریف  حدیث  این  از  کنید.«  پاکیزه  را 

 آید:مهمی به دست می
محیط اصول  به  الف(  مربوط  مسائل  و  زیستی 

از منظر رسولحفظ و نگهداری محیط -زیست 
رعایت   و  دارند  ملکوتی  صبغه  گرامی)ص( 

-محیطپاکیزگی بدن، منزل، محل کار و حتی  
زیست برای آن است که انسان خلیفه خداست و 
خلیفه خدا باید سنت و سیرت او را سیره خود  
که   رو  آن  از  پاکیزگی  و  پاکی  به  و  دهد  قرار 

 مند باشد. محبوب خداست، عالقه
جانبه و فراگیر  شناسی، همهب( از منظر حدیث

ها، اعم از زن و  ای که تمام انساناست؛ به گونه
وان، در تمام دوران زندگی و از هر  مرد، پیر و ج

زیست  جهت، باید بدن، منزل، محل کار و محیط
امتناع   آن  آلودگی  از  و  پاکیزه  نظیف،  را  خود 
ورزند و چنانچه آلوده شد، به نظافت آن مبادرت 
همه   متقابل  وظایف  از  اصل  این  نمایند. 
شهروندان نسبت به یکدیگر و نیز دولت و ملت  

)ه است.  هم  برابر  و  در  آمیز  مسالمت  مزیستی 
 حفظ محیط زندگی به دور از آلودگی(

زیست  ج( نسیمی که از طبیعت بکر و یا محیط
گذرد، نه تنها شامه شهروندان  طیب و معطر می

می نوازش  خوش  بوی  به  پیک  را  بلکه  دهد 
زیرا  داشت،  خواهد  همراه  به  محبت  و  دوستی 
چنین فضای پاك و خوشبو محبوب خداوند است  

 ایی را دوست دارد.که زیب
»این رسول فرمودند:  اُحد  کوه  درباره  خدا)ص( 

دارد و ما نیز آن  کوهی است که ما را دوست می

می دوست  احد  را  کوه  به  سخن  این  داریم.« 
ها  اختصاص ندارد و بدین معناست که همه کوه

زیست  طبیعی و محیطو به طور عام تمام منابع 
ها هستیم. دوست ما هستند و ما هم دوست آن

لیکن بایستی در حفظ و نگهداری از این دوستان 
نعمت چنین  و  پرتو  در  کرد.  تالش  الهی  های 

یابد و چنین  زیست معنا میمعرفتی حفظ محیط
انسانی، بایستی نه دریا را آلوده کند و نه دشت و 

 ببرد.کوه را از بین  
توان  با عنایت به این فرموده پیامبراکرم)ص( می

زیست حتی درختان تمام اجزا محیطدریافت که  
هایی برای انسان و حیوانات نیز که برگ و میوه

آن از  نگهداری  و  حفظ  در  باید  کوشا  دارند  ها 
باشیم. اگر این همنوایی حاصل شود، دریا آلوده، 

زمین جنگل و  مراتع  تخریب،  کشاورزی ها  های 
 شوند. بایر و غیرقابل کشت نمی

زیست را لهی محیطشایسته است؛ انسان خلیفه ا
نکردن آن  آلوده  به حفظ و  بداند و  الهی  امانت 

برای خود وظیفه را  ای الزم اهمیت بدهد و آن 
بداند و حتی در شرایط جنگی نباید از آن دوری  

 کند. 
میامام »رسولصادق)ع(  خدا)ص( فرماید: 

می جنگ  سوی  به  را  رزمندگان  که  -هنگامی 
در هنگام    فرمود: جزفرستاد به آنان سفارش می

ناچاری درختی را قطع نکنید.« نهی پیامبر)ص( 
تواند به جهت تاثیر درخت در از قطع درخت، می

محیط امامسالمت  رو  همین  از  باشد،  -زیست 
میصادق سرزمینی  )ع(  در  »سکونت  فرماید: 

دلپذیر است که هوایی سالم، آبی زالل و زمینی  
باشد.«  حاصل داشته  کشت  آماده  و  خیز 

 ننده سالمت روح و روان انسان است(ک)تضمین
از دل نه فقط زندهسخن  -پذیری محل زندگی 

اند؛  زدگان نیز با فقر زندهماندن است، زیرا قحطی
مند نیستند. اما مردم  ولی از حیات با کیفیت بهره 

محیطجامعه شرایط  دارای  که  و  ای  زیستی 
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های اقتصادی بهداشتی مساعد هستند، از زمینه 

 گی مرفه برخوردار خواهند بود. شکوفا و زند
 کاری  انسان و درخت 

کند،  تا نسل انسان در این کره خاکی زندگی می 
رو   این  از  دارد  ادامه  همچنان  گیاهان  به  نیاز 

انسان آفریده شده برای  نیز گیاهان  انسان  اند و 
-باید درخت بکارد و درختان را پاس دارد. درخت

صالح    کاری به نوعی خدمت به خلق است و عمل
 تلقی شده و اجر معنوی خاص خود را دارد. 

انسان  قرآننگاه   نگاه  با  گیاهان  مادی به  های 
دارد.   تنگ  قرآنتفاوت  نگاه  گیاهان  نظرانه  به 

نگرد. از مادی ندارد، بلکه با نگاه قدسی بدان می
به درخت رو  میاین  تاکید  یاد کاری  با  که  کند 

بخوا دعا  و  کنید  آغاز  را  عمل  این  در خدا  نید. 
اند تا درباره  برخی روایات مسلمانان تشویق شده

-روش کاشت درختان به کاوش بپردازند و شیوه
 های درست آن را فراگیرند.  

 کاری  پاداش معنوی درخت
کاران و  های درختان تنها برای درختسودمندی 

باغ و  از باغبانان  نیز  دیگران  بلکه  نیست،  داران 
فراوان   منافع  و  خرمی  بهره  سبزی،  درختان 

کاران و باغبانان با تالش برند. در واقع درختمی 
ها و  ارزنده خود سفره سبزی را برای همه انسان

می  پهن  جانوران  از  آنان  بسیاری  همه  و  کنند 
نشیند و  خواسته یا ناخواسته بر سر این سفره می 

 برند.  از آن بهره می 
در فرهنگ اسالمی کسی که به دیگران خدمت  

چه خدمت وی بسیار ناچیز باشد، پاداش کند، اگر
پیامبراکرم)ص(   داشت.  خواهد  بزرگی  معنوی 

یا  می بکارد  درختی  که  مسلمانی  »هر  فرماید: 
کشاورزی کند، در برابر هر مقدار از آنکه انسان، 
مثل   پاداشی  خداوند  بخورد،  حیوانی  یا  پرنده 

 پاداش صدقه به وی خواهد داد.«  
پیامبرخدا)ص( از  روایتی  آمده  در  است:  چنین 

یابد و قیامت فرا رسد و  پایان  »اگر عمر جهان 

یکی از شما نهالی در دست داشته باشد، اگر به 
از  را  فرصت  باید  باشد،  فرصت  آن  کاشتن  قدر 
دست ندهد و آن درخت را بکارد.« در حدیثی از 

شدهامام نقل  چنین  »خداوند  صادق)ع(  است: 
رو باید درخت درخت را برای انسان آفرید، از این  

 بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.«
فرمودند:   پیامبراکرم)ص(  روایت دیگری  پایه  بر 
»کسی که بدون ظلم و تعدی به دیگری درختی 
از آن  از مخلوقات خدا  یکی  زمانی که  تا  بکارد 
داد.«  خواهد  پاداش  وی  به  خداوند  برد،  بهره 

و جنگلی را    میوهبرخی از این روایات درختان بی
می  شامل  بهره نیز  هرگونه  اصواًل  و  از  شود  وری 

قرارمی روایات  این  در  بهدرختان  عنوان  گیرد. 
مثال پاداشی که خداوند بر پایه روایت اخیر به 

-ای  دهد در برابر هرگونه استفادهکار میدرخت
 است که مخلوق خدا از آن ببرد. 

 کاری ارزش اقتصادی درخت
کاری منافع اقتصادی درخت وانتبا این حال نمی

را نادیده گرفت و بدون توجه به آن مردم را به  
این کار دعوت و تشویق کرد. در روایات به این 

داری و کشاورزی اگر است که باغنکته اشاره شده
تواند منافع اقتصادی مانا و درست انجام شود می 

امام  باشد.  داشته  اعتمادی  میقابل  -صادق)ع( 
کاری و کشاورزی کنید که هیچ  درختفرمایند: »

تر نیست! سوگند به  تر و پاکیزهعملی از آن حالل
ولی حضرت  ظهور  هنگام  که  عصر)عج( خدا 

 یابد.« کاری و کشاورزی بسیار توسعه می درخت
امام دیگری  حدیث  »از در  فرمودند:  صادق)ع( 

پیامبرخدا)ص( سوال شد بهترین ثروت چیست؟ 
فرم پاسخ  در  ثروت پیامبر)ص(  بهترین  ودند: 

کشاورزی است، اگر به طور صحیح و اصالح شده  
انجام گیرد و زکات آن داده شود.« حضرت در 
مرحله بعد به دامداری اشاره فرمودند و آن را پس 
از کشاورزی بهترین کار دانستند و در مرتبه سوم  
فرمودند: »درختان استوار و بلند خرما که در گل  
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های خشک و  در بیابان   رویند و درختانی کهمی

دهند، بهترین ثروت هستند.« در  تفتیده میوه می
از   و  کردند  اشاره  خرما  درخت  به  دوباره  پایان 

 فروختن آن به شدت نهی کردند. 
بر طبق روایت دیگری پیامبراکرم)ص( فرمودند:  

های طوالنی، شکیل و منظم  »بهترین مال دسته
میوه درختان  و  سخرما  این  از  است.«  خن  دار 

می  دست  به  چنین  که پیامبراکرم)ص(  آید 
های بسیار ارزنده و سودمند  کاری از شغلدرخت

-است و درخت نخل به عنوان نمونه مطرح شده
 است.  

 کاری؛ عمل صالح  درخت
بارها با کلمه »عمل صالح«   قرآنبه هنگام قرائت  

ایم که معمواًل با واژه »ایمان« همراه روبرو شده
ب  استناد  با  آیات  است.  می  قرآن ه  با کریم  توان 

کاری و باغبانی را در زمره »عمل قاطعیت درخت
صالح« قرار داد و آن را از مصادیق روایات و آیاتی 

 اند، دانست.  که بر آن تأکید کرده
»مومن   فرمودند:  صادق)ع(  امام  روایتی  پایه  بر 

برد؛ فرزند  پس از مرگ از شش خصلت سود می 
ب آمرزش  برایش  که  که  قرآنطلبد،  صالحی  ی 

که  درختی  و  کرده  حفر  که  آبی  چاه  خوانده، 
 کاشته است... .« 

 کاری  های درختضرورت بهسازی شیوه
های کشت و پیوند صحیح  در برخی روایات شیوه 

است. از این روایات استفاده  درختان مطرح شده
باید دقت  می شود که در روش کاشت درختان 

وند آن باید  کار هنگام کاشت و پیشود و درخت
های درست و موثر استفاده کند در غیر  از شیوه

 شوند.  ثمر میزده و یا کماین صورت درختان آفت
این   معصوم)ع(  امامان  که  است  ذکر  به  الزم 

اند و  سخنان را در زمان و مکان خاصی فرموده
طبیعی است که رهنمودهای آنان با توجه به آب،  

منطقه موثر    خاك، هوا و دیگر شرایط اقلیمی آن
تواند به صورت یک قانون است؛ از این رو نمیبوده

عام تلقی شود. نکته مهم این است که روایات بر 
به   و  دارد  تاکید  درخت  کشت  روش  اصالح 

شیوهدرخت اتخاذ  با  موثر  کاری  و  صحیح  ای 
 کند.  تشویق می

فرمودند:   پیامبراسالم)ص(  نمونه،  عنوان  به 
گذشت که درختان  می»برادرم عیسی از شهری  

خورده بود. مردم نزد عیسی آمدند و  آن دیار کرم
فرمودند:   ایشان  کردند.  شکوه  مشکل  این  از 
داروی این مرض در اختیار شماست. شما عادت 
دارید که به هنگام کاشت درخت فقط خاك به  

ریزید و نباید چنین کنید، بلکه سزاوار  پای آن می
پایه ریشه بریزید،  های دراست نخست آب  خت 

گاه خاك بر آن بریزید تا در درختان کرم واقع آن
نشود. پس آنان به دستور آن حضرت عمل کردند  

 و این مشکل برطرف شد.«  
میبنصالح امامعقبه  من گوید،  به  صادق)ع( 

فرمودند: »باغ شما را دیدم، آیا پس از آن درختی 
ای؟ گفتم: من خواستم از باغ شما  در آن کاشته

حضرت    نهالی  بکارم.  خود  باغ  در  و  بگیرم 
تر به خواهی راهی بهتر و کوتاهفرمودند: آیا نمی

فرمودند:   آنم،  بله! در پی  نشان دهم؟ گفتم:  تو 
و   گرفت  قرار  رسیدن  آستانه  در  میوه  چون 
این   در  بکار،  درخت  دهی  آب  را  باغ  خواستی 
صورت درختانت مانند درختان من خواهد شد.  

گونه که حضرت فرمود عمل  گوید: همانصالح می 
 کردم و درختانی مانند درختان امام)ع( رویید.« 

-باقر)ع( فرمودند: »مردی امامگوید: امامزراره می
ای پر  علی)ع( را مالقات کرد و آن حضرت کیسه

ای   به همراه داشت. عرض کرد:  از هسته خرما 
مومنان در این کیسه چیست؟ حضرت پاسخ  امیر

شاءاهلل.« آن درخت خرما ان  دادند: یک صد هزار
ها به مرد گفت: حضرت همه را کاشت و همه آن

 عمل آمد.
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 زیست آثار پاکیزگی محیط

پاکیزگی محیط زندگی، افزون بر تاثیر بر سالمت  
جسم و جان آدمی، در افزایش روزی انسان نیز  

 اثر دارد. 
می حسنامام رابطه  این  در  فرمایند:  مجتبی)ع( 

و   نظافت  و  »ثمره  زندگی  محیط  کردن  جارو 
 نیازی آدمی است.«ها، بی وشوی ظرفشست 

می امام نیز  »شستصادق)ع(  وشوی فرمایند: 
ظروف و تمیز کردن محیط زندگی، مایه افزایش  

 روزی است.« 
میامام پاکیزهرضا)ع(  و  »نظافت  کردن فرمایند: 

می  افزایش  را  روزی  زندگی  البته  محیط  دهد.« 
مجتبی)ع(  حسنحدیث امامالزم به ذکر است در  

پاکیزگی   یعنی  پاکیزگی  نوع  دو  دنیایی  اثر  بر 
محیط پاکیزگی  و  که  خانه  شده،  اشاره  زیست 

 شایان توجه است. 
 زیست زیان آلوده کردن محیط

فرمایند: »زیر درخت مثمر یا  خدا)ص( میرسول
در مسیر راه عمومی بول نکنید.« بر این اساس  

ا پس  مسلمان  که  نیست  از سزاوار  استفاده  ز 
توقفگاه  مانند  عمومی  پارك اماکن  و ها،  ها 

های مختلف را در همان مکان فضاهای سبز زباله
 بریزند و آن محیط را آلوده کنند. 

آور  ها عمدا به فضای سبز، سالم و نشاطاگر انسان
آلوده از  و  آن نیندیشند  و  کردن  نپرهیزند  ها 

آلودگی زیست طبیعی خدا را بیاالیند یا در برابر  
آن سکوت کنند، مشمول قهر الهی خواهند بود، 
همچنان که پیامبر)ص( فرمودند: »سه گروه بر  

 اثر سه کار ناروا از رحمت خداوند دورند:
.کسی  2.کسی که مکان عمومی را آلوده کند؛  1

بندی شده جلوگیری کند )نوبت  که از آب سهمیه
نکند(   رعایت  را  معبر  3دیگران  که سد  . کسی 

 مانع عبور عابران شود.«کند و 
 هاقطع درختان و تخریب جنگل 

جنگل  ما  روزگار  تاختدر  میدان  و ها  وتاز 
طمع ثروتغارتگری  و  شدهورزان  است.  اندوزان 

-ای قطع درختان را سرعت بخشیدهآنان به گونه 
محیط سالمت  که  خطر اند  معرض  در  زیست 

 است.  جدی قرار گرفته
آور تخریب حیرتدهد که سرعت  آمارها نشان می 

ای است که شاید برای آیندگان  ها به اندازه جنگل 
جنگلی باقی نماند. بر پایه گزارش سازمان ملل  

(UNEP)  2.4میالدی تاکنون    1990، از سال  
  25درصد از پوشش جنگلی زمین از بین رفته و  

درصد پرندگان در خطر   12درصد پستانداران و  
  30ه یابد تا  انقراض هستند و اگر این روند ادام

بی و  فقیر  سیاره  یک  زمین  آینده  حاصل  سال 
 باقی خواهد ماند. 

نویسد: »در دکتر هلن کالدیکوت در این باره می
معادل   وسعتی  دقیقه  از   60هر  فوتبال  زمین 

بارانجنگل استوایی  کرههای  نابود  زای  زمین 
هر  می  در  باران  16شوند.  جنگلی  به دقیقه،  زا 

پا فضای  معادل  نیویورك  وسعتی  مرکزی  رك 
می  جنگل نابود  این  زندگی حدود شود  محل  ها 

گونه   80تا    50 جانوری  درصد  و  گیاهی  های 
میلیون گونه    30ها حدود  باشند که شمار آنمی 

زدایی گسیخته جنگلاست. نرخ لجامبرآورد شده
می کرهشود جنگلسبب  استوایی  به  های  زمین 
ند و این سال آینده نابود شو 50تا   20طور کلی 

میلیون گونه را نیز در بر    24تا    15نابودی حدود  
 گیرد.« می 

ای به هیچ دغدغهها بیدر مقابل، غارتگران جنگل
می  ادامه  خود  اعتراضکار  به  و  های دهند 

محیط نمیطرفداران  توجهی  هیچ  کنند،  زیست 
ها برای حل مشکالت کشورشان غالباً  زیرا دولت

مهماولویت دارندهای  و  تری  فکری  فضای   .
نشأت  زیادی  اندازه  تا  که  نیز  مردم  فرهنگی 

ای شکل  های عمومی است به گونهگرفته از رسانه 
با مسائل  گرفته مقایسه  این مسئله در  که  است 
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به قدرتمندان و روسای کشورها چندان   مربوط 

 کند.  مهم جلوه نمی 
ها به  از نگاه اسالم قطع درختان و تخریب جنگل 

 ترین اعمال است:  زشتدالیل زیر از 
آیات   طبق  بر  نسلقرآنالف(  همه  های کریم 

دوران همه  در  حیوانی  و  بهرهانسانی  حق  -ها 
برداری از مواهب طبیعی زمین را دارند. از این  

نابودی جنگل  آنان محسوب رو  به همه  ها ظلم 
 ترین گناهان است.  شود و در زمره بزرگمی 

مصادیق    ها ازب( قطع درختان و تخریب جنگل
کریم کسانی را که   قرآن»فساد در زمین« است. 

جنگل  نابودکردن  پی  مزرعهدر  نسل  ها،  و  ها 
-هایند »مفسد فی االرض« میحیوانات و انسان 

جامعه رهبران  هرگاه  رو  این  از  پی  نامد؛  در  ای 
نابود ساختن کشتزاران، گیاهان و نسل حیوانات  

 و آدمیان برآیند نیز مفسد هستند. 
میقرآندر    خداوند به  کریم  چون  »و  فرماید: 

قدرت دست یابد یا چون پشت کند و از نزد تو  
کوشد تا در زمین فساد کند و کشت باز گردد می

دوست  را  فساد  خداوند  و  کند  نابود  را  نسل  و 
 دارد.« نمی

 قطع درختان  
معصوم)ع( مسلمانان را پیامبراکرم)ص( و امامان

ته و همواره آنان داشاز نابودی درختان برحذر می
-را به حفظ، رشد و تکثیر درختان تشویق می

فرمایند:  علی)ع( در این رابطه میکردند. حضرت
انسان   عمر  بر  سرسبز  درختان  قطع  از  »پرهیز 

اماممی حضرت  میافزاید.«  فرمود:  صادق)ع( 
دار عذاب سخت الهی  رویه درختان میوه»قطع بی

 را در پی دارد.« 
م درختان پیامبراسالم)ص(  قطع  ار  را  سلمانان 

فرمایند: »درختان مدینه مدینه نهی کرده و می
 نباید قطع شود.« 

در   سدر  درخت  پیامبراسالم)ص(  زمان  در 
آن  قطع  درباره  حضرت  بود.  فراوان  عربستان 

فرمود: »هرکس درخت سدر را قطع کند، خداوند  
با سر او را در آتش جهنم خواهد انداخت.« در  

ده است: »پیامبرخدا کسی که  روایت دیگری آم 
 است.« درخت سدر را قطع کند، لعنت کرده

می نشان  روایات  حکم بررسی  این  که  دهد 
مختص درخت سدر نیست و درختان دیگر را نیز  

می  سرزمین  شامل  در  روزگار  آن  در  زیرا  شود؛ 
سدر   درخت  امثال  در  درختان  قطع  حجاز، 

ر و های دیگاست و امروزه در گونهمصداق داشته
 ها.  به ویژه تخریب جنگل

 اهمیت آب  
حاصل زمین  و  سالم  هوای  و  موهبتی  آب  خیز 

آن از  نگهداری  و  تحصیل  که  است  ها خدایی 
فرموده   به  است.  زندگی  و  قرآنضرورت  »آب   :

خاك، ماده نخستین آفرینش انسان اند.« به ویژه 
آب که ماده نخست آفرینش هر موجود زنده در  

زم حیات  مایه  و  به  زمین  باید  پس  است،  ین 
ها در خطر ها بهره برد تا حیات آندرستی از آن

 قرار نگیرد. 
می رسول حدیثی  در  »خانه  خدا)ص(  فرمایند: 

حقوق   آب  و  نان  پوشش،  و  لباس  مسکونی، 
انسان میضروری  همچنین  و  هستند.«  -ها 

فرمایند: »مسلمانان در مراتع، آب و آتش حقوق  
-صادق)ع( میام مشترك و سهم مشابه دارند.« ام

دارند:   نیاز  چیز  سه  به  مردم  »همه  فرمایند: 
 خیزی.«امنیت، عدالت و حاصل

-الزم است درباره اصل آب و هوا و کیفیت بهره
امانت این  از  آنبرداری  آنچه  و  الهی  را های  ها 

و  می پاکیزگی  در  که  اموری  و همچنین  آالیند 
آلودگی آن و رفع  پاالیش  نیز در چگونگی  و  ها 

ه آب موثرند،کارشناسی دقیق شده و ابتکار  تصفی
فنی به کار برده شود و الزم است، درباره زمین  

خیز، کیفیت استفاده از این نعمت الهی و حاصل
کند و چیزهایی  اموری که آن را ویران یا آلوده می 

دارد،  بسزایی  تاثیر  کویرزدایی  و  احیا  در  که 
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وند  ارزیابی و براساس آن اقدام شود، چرا که خدا

را  بشر  زندگی  نیاز  مورد  محوری  عناصر  تمام 
ها را جزو حقوق  برداری از آنتأمین فرمود و بهره

آن صیانت  به  را  جامعه  و  داد  قرار  از  انسانی  ها 
 است. آفت، انقراض،کمبود و مانند آن مکلف کرده

 آب؛ وسیله طهارت، پاکی و معنویت
آب، نعمت، رحمت و برکت الهی است که خدای 
مهربان آن را آفرید تا زمین را به وسیله آن زنده،  

نشاط  و  انسان، سرسبز  نیازهای  و  کند  آفرین 
 جانوران و گیاهان را برآورد. 

آیات   رحمت، قرآندر  نعمت،  به  آب  از  کریم 
حیات و ابزار طهارت ظاهری برکت، رزق، منشاء

و معنوی تعبیر و بر سهم بسزای نزوالت آسمانی 
ت زمین  سرسبزی  شدهدر  طبق  اکید  بر  است. 

های فراوانی دارد؛ از  برخی روایات آب سودمندی 
آبیاری  جانداران،  نیازهای  برآوردن  جمله:  آن 
و   ماهیان  زندگی  بستر  کشتزارها،  و  درختان 

نوشیدنی گواراکردن  آوردن  آبزیان،  فراهم  ها، 
 کردن آتش و... . استفاده از خاك، خاموش

فراوانی در این رابطه در متون فقهی اسالم احکام  
آنآمده طبق  بر  که  »مطهرات«  است  از  آب  ها 

و روایات اسالمی برای   قرآناست. اما  شمرده شده
برشمرده موارد  این  از  فراتر  آثاری  آب آب  اند؛ 

آورد و  برای انسان طهارت معنوی به ارمغان می
بخشد و روح افزون بر شستن تن، جان را جال می

حضور و  صعود  آماده  پروردگار   را  پیشگاه  در 
 کند. متعال می

در   متعال  می قرآنخداوند  از کریم  »و  فرماید: 
فرماید: آسمان آبی پاکیزه فرو فرستادیم.« و می

»و از آسمان آبی برای شما فرو فرستاد تا شما را  
پاکیزه سازد و از شما پلیدی شیطان را بزداید و 

گامدلگرم و  کند  بهتان  را  آن هایتان  وسیله 
 بخشد.«ستواری میا

با   اسالم  پیامبر  جنگ  )نخستین  بدر  جنگ  در 
مشرکان قریش( مشرکان پیش از مسلمان پیش  

از مسلمانان بر سر آب فرود آمدند و مسلمانان بر 
شنمنطقه و  خشک  اثر  ای  بر  رو  این  از  زار. 

نداشتن آب هم تشنه شدند و هم نتوانستند بدن  
آلودگی از  را  شیطخود  سازند.  پاك  به  ها  ان 

وسوسه آنان پرداخت که با همین حالت آلودگی 
بر   را  باران  متعال  خداوند  ولی   . بخوانید...  نماز 
آنان نازل ساخت؛ مسلمانان در آن آب زالل تن 

آن جان با  و  نوشیدند  آن  از  را جال  شستند؛  ها 
بخشیدن و بارش باران مایه دلگرمی، استوارگامی  

 تر آنان شد.  و استقامت بیش
خواندهطهمان فقهی  احکام  در  که  برای ور  ایم 

اینکه به سوی بهترین عمل )نماز( بشتابیم در راه  
پلیدی  باید  برداریم  گام  خدا  با  را مالقات  ها 

بزداییم و این جز از طریق غسل و وضو و زدودن  
 نجاست لباس و تن با آب میسر نخواهد بود.

پاك نداشت در مدت اگر آب صفت  را  کنندگی 
گی سراسر جسم و جان انسان را فرا کوتاهی آلود

گرفت. حقیقت این سخن را زمانی به خوبی  می
نقطهدرك می ای گرفتار شویم که  کنیم که در 

آبی در دسترس نباشد؛ در نتیجه آب برای انسان 
 گشاید.  های قرب به سوی خداوند را میروزنه

صادق)ع( در این باره چنین نقل  از حضرت امام
سازی خواستی خود را پاکیزهاست: »هرگاه  شده

طور که به  و وضو بگیری به سوی آب برو، همان
روی؛ زیرا خدا آب را کلید سوی رحمت خدا می

قرب و مناجات خود و راهنمای نشستن بر سر  
داده قرار  خدمتش  همانسفره  و  که  است  گونه 

بندگانش را می  زداید، آب هم  رحمتش گناهان 
 ند.«کهای ظاهری را پاك میآلودگی

 آب؛ منشا حیات
منشاء سر  آب،  آیات،  از  دیگر  گروهی  حیات  در 

است. خداوند در همه موجودات زنده معرفی شده
میقرآن آب کریم  از  را  زنده  چیز  »هر  فرماید: 

می  همچنین  آوردیم.«  هر پدید  »خدا  فرماید: 
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-ای را از آب آفرید.« و درباره انسان میجنبنده

 ز آب بشری آفرید.«فرماید: »و او کسی است که ا
شود که ماده اصلی  از ظاهر این آیات دریافت می

بدون  واقع  در  است،  آب  زنده  موجودات  حیات 
تواند به حیات خود  ای نمیآب هیچ موجود زنده

-می  قرآنادامه دهد. طبرسی از مفسران بزرگ  
نویسد: »مقصود خداوند از این آیه آن است که 

کنیم هر چیز میوسیله آبی که از آسمان نازل  به
میزنده حیات  را  طباطبایی  عالمه.  بخشیم.«ای 

نویسد: »مراد آن است نیز در تفسیر این آیات می
زنده   موجودات  وجود  در  تامی  دخالت  آب  که 

امام حضرت  سخن  دارد.«  باره  این  در  باقر)ع( 
فرماید: »طعم آب، لطیفی دارند، آن حضرت می
 طعم حیات و زندگی است.« 

 آب در روایات   برخی آثار
های دینی به قدری اهمیت  حفظ آب، در آموزه

دارد که به فایده های مصرف آن نیز توجه شده  
امام که  چنان  می است،  فرمایند:  علی)ع( 

کنید.«   پاکیزه  بد  بوهای  از  آب  با  را  »خودتان 
فرمایند: »بر کسی  )بهداشت بدن( همچنین می

حرارتش  تا  بپاشید  سرد  آب  دارد  تب  که 
فرمایند: »آب زمزم صادق)ع( می امام .  یند.«فرونش

تر از عسل و بر زمین،  سفیدتر از شیر و شیرین
روان بود، پس بر دیگر آب ها تجاوز کرد و خدا  

ای از صبر بر آن جاری کرد.«  آن را مهار و چشمه
فرمایند: »نگاه  )ع( می صادقامام.  )بهداشت روح(

 ازد.«سکردن به آب چهره را نورانی و شاداب می
فرمایند: »مردم را از سه چیز  پیامبراعظم)ص( می

 ها آب است.« شود محروم کرد که یکی از آننمی
 کنترل و مهار منابع آب 

فرماید: »به  کریم درباره آب میقرآن خداوند در  
آشامید، آیا شما آن  من بگویید، این آبی که می

  ایم؟ اگر اید یا ما فرود آورندهرا از ابر فرود آورده
گردانیم؛ پس چرا سپاس  بخواهیم آن را شور می

سازی و مهار  گزارید؟« و درباره ذخیرهخدا نمی

را  باران  بارش  و  دارد  اشاره  مهمی  نکته  به  آب 
میحساب معین  میزان  به  و  میشده  و  -داند 

فرماید: »خدا با تدبیر دقیق خود آب فرود آمده  
-میاز باران را در منابع پراکنده زیر زمین ذخیره  

دو ذخیره.  کند« آن  حفظ  و  آب  منابع  سازی 
موضوع مهم در نگاه پیامبر)ص( بود و همواره به  
توصیه   آب  منابع  نزدیکی  در  حریم  ایجاد 

آلودهمی  و  از آب  نابجا  استفاده  برای  و  -کردند 
کردن آن نگران بودند و آنگاه که آب فراوان بود، 

 کردند. از اسراف آن حتی در وضو و غسل منع می
انکه فرمودند: »مقدار آب مصرفی در وضو یک  چن

صاع  یک  غسل  در  و  کیلو(  یک  از  )کمتر  مُد 
از من  اقوامی پس  )حدود سه کیلو( است؛ ولی 

شمارند. آنان با سنت  آیند که آن را اندك میمی
اند و کسی که بر روش من پایدار باشد  من مخالف

در  جویی  )صرفه  بود.  خواهد  من  با  بهشت  در 
 مصرف آب(.«

 آب و رویش گیاهان
از  آن  خرمی  سرسبزی  و  زمین  گیاهی  پوشش 

است.  جلوه الهی  حکمت  و  عظمت   قرآن های 
کند که این نعمت بزرگ الهی در گرو  تاکید می

نگاه   از  است.  باران  بی  قرآنبارش  گیاه، زمین 
مثل  و  سوخته  خشکی  در  که  است  زمینی 

غم چهره  گرفتهگورستان،  خود  به  و  زده  است 
شود. در این بارد، سرسبز میه باران میهنگامی ک

دارد؛   قرآنرابطه   خود  به  مخصوص  تعبیری 
  قرآنطور که پیش از این اشاره شد از نگاه  همان

گیاه موجودی افسرده و مرده زمین خشکیده و بی
و   حیات  شادابی،  نشاط،  هیچ  آن  در  که  است 

باران، روح جنبشی به چشم نمی خورد و بارش 
دمد و سرسبزی، جان آن مید بیحیات را در کالب

آفریند. از این رو خداوند در  خرمی و حیات می
آیات متعددی باران را سبب »احیا زمین« قلمداد 

است. برپایه آیات و روایات، آب مادر هستی  کرده
و نخستین آفریده مادی خداوند است، عرش خدا  
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است، زمین بدون آب پایداری و  بر آب نهاده شده

ندارد نوشیدنی است و بدون آب، قوام  بهترین   ،
آور نخواهند های دیگر لذتها و نوشیدنیخوردنی

صادق)ع( درباره فواید آب چنین  حضرت امام   بود.
در  می آب  فوران  و  فراوانی  »اگر  فرمایند: 

ها نبود زندگی بر مردم  ها، نهرها و بیابانچشمه
شد؛ زیرا آنان نیاز فراوان به آب دارند؛  دشوار می

ان برای نوشیدن خود و چهارپایانشان و آبیاری آن
ها و درختان به آب نیازمندند  ها، باغانواع مزرعه

و نیز برای نوشیدن حیوانات وحشی و درندگان  
برند.  و پرندگانی است که همواره از آب بهره می 

داند ها را میآب منافع دیگری دارد که انسان آن
است،  زیدهها غفلت وراما از بزرگی و عظمت آن

زنده  موجودات  اینکه حیات همه  بر  افزون  زیرا 
است،  آب  گرو  در  جانوران  و  گیاهان  از  اعم 

ها به  های دیگری دارد انواع نوشیدنیسودمندی 
شوند؛  شدن با آب گوارا و لذیذ می واسطه مخلوط

سازی سازند و در ساختمانبا آب خاك را گل می
خته آتش را های افروبرند، با آن شعلهبه کار می 

-که مردم را در معرض زیان و نابودی قرار داده
 کنند. است، خاموش می

 گیری نتیجه 
آموزه  اساس  بشر،  بر  بقا  و  حیات  دینی  های 

محیط از  حفاظت  به  و  بستگی  داشته  زیست 
تنها   نباید  رعایت حقوق عناصر زیست محیطی 

ای خاص از زمان مدنظر قرار گیرد. هر  در برهه
ریط در استفاده از منابع و هرگونه  نوع افراط و تف

کم لطفی نسبت به طبیعت اثرات جبران ناپذیری  
در کل نظام طبیعت خواهد داشت. همچنین باید 

زیست  به عنوان یک وظیفه الهی به حفظ محیط
و عدم تخریب آن نگاه کرد. ارتباط و تعاملی که  

محیط با  را  بشر  او  زندگی  کیفیت  دارد،  زیست 
بر  و  دارد.  تعیین کرده  بسزایی  تاثیر  زمین،    آن 

آب و نیروی انسانی سه بازوی بهم پیوسته حیات 
داشته   نگه  توازن  و  تعادل  در  باید  که  هستند 
شوند. چرا که آسیب رسیدن به یکی از این بازوها 
برهم   را  زمین  روی  زندگی  فلسفه  چارچوب 
و   روایات  و  آیات  مطالعه  با  باید  پس  میزند. 

ائمهتوصیه متعدد  و  های  حفظ  در  اطهار)ع( 
های الهی کوشا باشیم و  نگهداری از این موهبت

بهره  و  استفاده  در  جانب    برداری همچنین  نیز 
 اعتدال را رعایت کنیم. 

 
 منابع 

 (، اسالم و محیط زیست، قم: نشر اسرا. 1387جوادی آملی، عبداهلل ) .1

 (، سروش هدایت، جلد اول، قم: نشر اسرا. 1387)جوادی آملی، عبداهلل  .2
 (، مفاتیح الحیاه، قم: نشر اسرا.1391جوادی آملی، عبداهلل ) .3
 ، قم: انتشارات ذوی القربی. 1، ح12حرعاملی، شیخ محدث محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج .4
 وی القربی. ، قم: انتشارات ذ 1، ح25، ص12حرعاملی، شیخ محدث محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج .5
 ، قم: انتشارات ذوی القربی.1، ح192، ص13حرعاملی، شیخ محدث محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج .6

 ، قم: ارمغان طوبی.101-100، ص1شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، مترجم: سلطانی، محمد علی، علل الشرایع، ج .7

 شارات اسالمی.، قم: دفتر انت305، ص14طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج .8

 (، نهج البالغه، قم: نشر توسعه قلم.1389عابدینی مطلق، کاظم ) .9

 ، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث. 6، ح75، ص5یعقوب، الکافی، جکلینی، محمدبن .10
 ، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.260، ص5یعقوب، الکافی، جکلینی، محمدبن .11

 قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث. ،4،ح263، ص5یعقوب، الکافی، جکلینی، محمدبن .12

 ، قم: موعود اسالم.95کلینی، محمد بن یعقوب، مترجم: حاجیانی دشتی، عباس، روضه کافی، ص .13
 ، قم: دارالکتب االسالمیه.86، ص 3مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج .14
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 ، قم: دارالکتب االسالمیه.295، ص 61مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج .15

 ، قم: دارالکتب االسالمیه.65-64، ص103ی، محمدباقر، بحاراالنوار، جمجلس .16

 ، قم: دارالکتب االسالمیه.332، ص19مجلسی، محمدباقر، مرآت العقول، ج .17

 (، نهج الفصاحه، قم: نشر پارسایان.1389مظاهری، علی اکبر )  .18

 اسالمی.   کریم، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف قرآن(، 1380مکارم شیرازی، ناصر ) .19
 ، قم: مؤسسۀ آل البیت )علیهم السالم( إلحیاء التراث. 460، ص13نوری طبرسی، میرزاحسین، مستدرك الوسائل، ج .20
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 کریم  قرآن ای مروری بر ضروریات مطالعات میان رشته 

 
 بین ایمان محمدپور نیک

 

 ( nikbin@iaurasht.ac.ir نویسنده مسئول: ) استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت، ایران
 

 چکیده  
هر حوزه علمی از زیر شاخه های مختلفی تشکیل شده است که در هر زیر شاخه ابهامات و مسائل متنوعی  
وجود دارد که نیازمند کنکاش می باشد. ابعاد مختلف مسائل و همچنین پیشگیری از یک نظریه که یک پدیده 

میکاهد منجر شده تا محققین به سوی مطالعات میان رشته ای گام بردارند. ضرورت تحقیق در  پیچیده را فرو  
باب مفهوم میان رشته ای و ترکیب علوم مختلف در حل یک مساله اساسی ترین معتالت پدیده ها را بر طرف  

تعامل میان علوم مختلف باعث میگردد که محققین در قلمرو علوم متنو ع تری مسائل مینماید. در حقیقت 
جدیدی را دنبال نمایند. از سویی دیگر به دلیل ابهاماتی که در این نوع از تحقیقات وجود دارد منجر شده است 

کریم همواره   قرآنکه تفسیر های متفاوتی از مفهوم میان رشته ای در بین محققین پدید آید. درک مفاهیم  
در مفهوم میان رشته   قرآنسیر درستی از بیان مفاهیم  مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. امروزه تف

ای به شدت احساس میگردد. با توجه به میزان همپوشانی میان رشته ها چندین گونه اساسی برای تحقیقات 
میان رشته نظیر چند رشته ای، میان رشته ای و ترا رشته ای شناخته می شود. در حقیقت اشکال متفاوتی به  

کریم نیاز می باشد تا درک محققین را در    قرآنرست در شناخت گونه های میان رشته ای  منظور یافتن مسیر د 
 کریم می پردازد.   قرآناین راستا جهت دهی نماید. این مطالعه به مروری بر ضرورت مطالعات میان رشته ای  

 
 کریم، میان رشته ای، معیار پژوهش، مبانی  قرآنکلمات کلیدی: 

 
 مقدمه

درستی فرایند تحقیق مستلزم معیارهای تحقیق  
باید مورد  است که درابعاد مختلف یک تحقیق 
توجه قرار گیرد. مفهوم میان رشته ای به حوزه  
که  شود  می  معطوف  دانش  در  جدیدی  های 
بیشتر از یک زمینه اختصاصی علم را مورد بحث 

ر باب میان رشته ای از قرار می دهد. تحقیق د
مباحث ویژه در علم است که بررسی آنها از طریق 
نشده   واقع  موثر  چندان  مرسوم  روشهای 

مبهم  1392است)درزی، ذات  حقیقت  در   .)
مسائل موجب شده تا مطالعات میان رشته ای از 
اهمیت خاصی برخوردار باشند. شاید بتوان گفت  
یک  شناختی  هستی  و  شناختی  معرفت  پیوند 

با علمی دیگر حاصل مطالعات میان رشته  عل م 
ای در یک رشته علمی می باشد. با توجه به اینکه  

کریم اصلی ترین معجزه پیامبر برای هدایت    قرآن
پیرامون   محققین  تمرکز  موجب  باشد  می  بشر 
مطالعات میان رشته ای گردیده است چرا که به  

گسترده   ظرفیت  بررسی    قرآندلیل  امکان 
مسائ و  دارد. موضوعات  وجود  آن  در  متنوع  ل 

بررسی   به  مختلفی  دیدگاههای  از  محققین 
ی  قرآنی پرداخته اند. نزدیکی مفاهیم  قرآنمفاهیم  

آن   مبنای  بر  پردازی  نظریه  و  مختلف  علوم  با 
است.  برخوردار  توجهی  قابل  اهمیت  از  امروزه 
های   گونه  برای  مناسبی  مبنای  تعیین  بنابراین 

مفهوم   از  ها  برداشت  ای مختلف  رشته  میان 
موجب پاسخگویی به بسیاری از ابهامات خواهد  

ی  قرآنشد. تاکنون محققین مختلفی به ارزیابی  
اند.   پرداخته  تحقیقات  بودن 

( در تحقیقات خود نشان 1396فروزش)فروزش، 
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ای   رشته  میان  تحقیقات  که  و    قرآنداد  کریم 

روانشناسی زمینه نظری مناسبی برای تحول در 
با   انسانی  جامعه   قرآنرویکرد  علوم  در  محور 

اسالمی تلقی می شود. تحقیقات او نشان داد که  
ای   رشته  میان  بر    قرآنمطالعات  عالوه  کریم 

حواس پنجگانه و عقل بر وحی و قلب تکیه داشته  
است و مهمترین ویژگی تحقیقات میان رشته ای 

و  قرآن به روانشناسی مرسوم، جامعیت  ی نسبت 
یک مفهوم میان رشته  توجه به معاد می باشد.   

دانش،  دادن  قرار  هم  کنار  در  حقیقت  در  ای 
تجربه در دو یا چند شاخه علمی و تخصصی برای  
شناخت و حل یک معضل چند وجهی می باشد.  
وسیع   دامنه  وجود  با  علوم  تمامی  مرسوم  بطور 
باشند و هرگز شاخه   دارای فصول مشترك می 
و نبوده  یکدیگر  از  نیاز  بی  علوم  مختلف   های 

دیگر  سویی  از  همدیگرند.  کننده  تکمیل 
تحقیقات پیرامون مفهوم میان رشته ای از تعابیر 
متفاوتی رنج می برد. به عنوان مثال در مفهوم  
نظری به شکل میان رشته ای و بین رشته ای 
شناخته می شودولی در مفهوم کاربردی مفاهیم  
متفاوتی دارد. هدف مطالعه حاظر تبیین ضرورت 

ی قرآنالعات میان رشته ای در آیات  و دالیل مط
بررسی توسط    بر اساس مقایسه مورد   می باشد.

سه گونه اصلی چند رشته    .(1392  )درزی،  درزی 
ای، میان رشته ای و ترا رشته ای بر اساس میزان 
همکاری، تعامل و ترکیب همگرایانه میان رشته  
ظهور   از  که   دارد  وجود  مساله  حل  برای  ها 

یریت نشئت میگیرد. بنابراین  اندیشه ترقی و مد
فرا دانش و  اندیشه،  فرا  برای سامان بخشی آن 
فرا روش الزم را به تناسب بحث مورد نظر معین  

 مینماید. 
مفاهیم پایه و ساختار مفهوم پژوهش میان    -2

 کریم قرآنرشته ای 
 مفهوم میان رشته ای  -1-2

میان رشته به بخشی از دامنه علم اطالق میگردد 
ط و همپوشانی میان شاخه های مختلف  که ارتبا

مقابل   نقطه  عبارتی  به  کندو  می  برقرار  را  علم 
مفهوم انحصار می باشد و مبتنی بر کثرت گرایی 
بوده که محقق را وا میدارد تا از حوزه تخصصی  
علوم   دنبال  به  و  رفته  فراتر  خود  مطالعه  مورد 
گردد  رهسپار  واحد  ای  پدیده  بر  ناظر   مختلف 

ابراهیمی1393)قاراخانی، (  1393)ابراهیمی،  (. 
در تحقیق خود در بررسی ضرورت های مطالعات 
دالیل  انسانی  علوم  حوزه  در  ای  رشته  میان 
بودن دانش،  پذیر  را خطا  ضرورت مطالعه خود 
بودن  تباری  چند  نگری،  جامع  و  سازی  مکمل 
مالحظات   بنابر  علم  وحدت  به  تعهد  دانش، 

او   عقیده  به  نمود.  عنوان  میان  اخالقی  رهیافت 
زبان  یک  و  مشترك  گفتمان  یک  ای  رشته 
مشترك است که در آن تحقیق به صورت فردی 

نمی سجادی انجام  در 1390)سجادی،  شود.   )
مطالعات  به  توجه  که  داد  نشان  دیگر  تحقیقی 
در جوامع  آن  و گسترش  ای، رشد  رشته  میان 
با   پیوند  در  بشری  دانش  پیشبرد  برای  کنونی 

علم   و  خاص  فلسفه  طور  به  تربیت  و  تعلیم 
ضروری است. شاید بتوان گفت که مفهوم میان  
رشته ای مرزهای سنتی حاکم بین رشته های  
دانشگاهی را شکسته و به عبارتی مطالعات میان  
رشته ای دیگر یک انتخاب نبوده بلکه یک اجبار  
های   شکاف  کردن  پر  موجب  که  است  الزام  و 

ته ای بشر مختلف علمی میگردد. بحث میان رش
را با ابعاد از نظر دورمانده مسائل آشنا می سازد  
خارج   علوم  سنتی  بندی  تقسیم  از  را  فضا  و 
طریق  این  از  که  گفت  بتوان  شاید  مینماید. 
مساله  یک  تر  دقیق  تفسیر  برای  رشته  چندین 
بکار   مناسب  ترکیب  و  همپوشانی  با  پیچیده 

 گرفته می شود. 
 یمکر قرآن مفهوم میان رشته ای  -2-2
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 قرآندر حقیقت تطابق علوم مختلف با آیاتی از  

کریم به منظور اثبات عدم اختالف میان مفاهیم  
ی با علوم مختلف است و هدف از تحقیقات قرآن

کریم و سایر علوم بررسی    قرآنمیان رشته ای  
مختلف  های  شاخه  با  الهی  مفاهیم  تنگاتنگ 
از  برخی  نظر  از  باشد.  می  علم  در  تخصصی 

برخ میان محققین  همگرایی  حداقل  اوقات  ی 
و مفاهیم علمی وجود دارد و تفاسیر   قرآنآیات  

عدم   عدم  اثبات  هدف  با  تنها  مختلف  محققین 
میان   و   قرآنتعارض  است  علمی  کشفیات  و 

معرفت شناختی چندانی را نصیب نخواهد کرد.  
متفاوت  روشی  در  محققین  برخی  اعتقاد  به 

رشت  یک  شده  اثبات  های  قسمت  ه  بکارگیری 
برای تفسیر قسمت مبهم رشته دیگر به کار برد  

کریم منجر می گردد و به    قرآنچند رشته ای  
عبارتی ابزاری مناسب برای درك در رشته دیگر  
می باشد. در این مسیر شواهد موجود در علوم به 

آیه   از  مناسبی  در  قرآنفهم  نماید.  می  ی کمک 
میان  این  در  ای  رشته  میان  مطالعات  حقیقت 

ا و موجب  انسان  به  ساحتی  چند  نگاهی  یجاد 
 جامعه در پرتو آیات الهی می گردد. یعقوب نژاد

( در تحقیق خود بیان میدارد 1393)یعقوب نژاد،
انسانی با مطالعه  -که تفسیر علوم  اسالمی صرفا 

است   الزم  و  نمیشود  میسر  ای  رشته  درون 
میان رشته   رویکرد  با  را  علوم مختلف  محققین 

دهند. در این راستا مباحثی    ای مورد توجه قرار
ای   رشته  میان  و    قرآندر  نقش  نظیر  کریم 

کارکرد علوم شناختی در مطالعات حس فرا متن  
کریم، چگونگی رابطه علوم انسانی با    قرآنآیات  

معارف وحیانی، پدیدار شناسی وحی، گونه های 
کریم مورد   قرآنتاریخی و زمانی رخداد ها در  

گفت که از این طریق    توجه می باشد. شاید بتوان
فرا   الگوی  در  ها  واقعیت  به  تجربی  ورود  امکان 
تاریخی پیشنهادی دین از طریق ایجاد بستری از  
سطح دانش هایی چون هستی شناسی و معرفت 

شناسی تا دانش هایی چون فقه و اخالق و دانش 
های کاربردی فراهم خواهد شد. شاید در گذشته  

ه میشد که نمی  به مثابه جزیره ای پنداشت  قرآن
توانست هیچ ارتباطی با سایر علوم داشته باشد.  

ی  قرآنبه همین سبب مرزی جدی میان مفاهیم  
و علوم دیگر کشیده شده بود و از ورود عالمان  

ی جلوگیری قرآنغیر متخصص به قلمرو مفاهیم  
می شد ولی امروزه محققین ثابت نموده اند که  

هم به  گرایانه  کثرت  دیدگاه  داشتن  شاخه  با  ه 
های علمی می توان رهیافتی جامع گرا در همه 

یافت)(. دست  ها  فهم    زمینه  گفت  بتوان  شاید 
آیات   تفسیر  قرآنبهتر  امکان  بر    قرآنی،  مبتنی 

مسائل روز پاسخ به پرسش ها و نیاز های جدید،  
نظیر   هایی  در حوزه  علمی  های  پردازی  نظریه 

یم کر   قرآنعلوم انسانی و در نهایت اثبات اعجاز  
ای   رشته  میان  مطالعات  مزایای  کریم   قرآن از 

(  1395  (. شجاعی )شجاعی،1391)ایازی،  است
کریم بیان   قرآندر تبیین مطالعه میان رشته ای  

کریم   قرآنداشته اند که مطالعه میان رشته ای  
نظریه   با  مبارزه  برای  مناسب  ابزاری  عنوان  به 
در  غالب  بینی  عنوان جهان  به  که  سکوالریسم 

ی غرب می باشد. محققین معتقدند که سه  دنیا
، بومی سازی ادبیات قرآناصل شناخت صحیح  

تبیین   و  اسالم  جهان  ادبیات  قالب  در  علمی 
ترین  اصلی  منشا  نظر  مورد  نتایج  به  دستیابی 

 می باشد.   قرآنمطالعات میان رشته ای در حوزه  
 ی قرآنتحلیل تجربی میان رشته ای آیات  -3

آی تفسیر  تجربی  مبنای قرآنات  تحلیل  بر  ی 
آزمایش با نگاهی علمی به مسائل برای درك آنها 

آیات   محققین  برخی  باشد.  طبق قرآنمی  را  ی 
 قرآنیافته های علمی تفسیر نموده اند و به نوعی  

را دریچه ای برای کشف علوم جدید دانسته اند  
اصلی   هدف  سوی   قرآنزیرا  به  بشر  هدایت 

علمی اشارات  اگر  بنابراین    قرآن در    خداست. 
اثبات  و  انسان  هدایت  راستای  در  دارد  وجود 
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آیه   این مطلب  توجیه  است.  معاد  و    89توحید 

  "سوره نمل می باشد که به اشکارا بیان میکند  
و ما بر تو    "وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ

عظیم( را فرستادیم تا حقیقت    قرآن این کتاب )
  وشن کند. در همین راستا امام صادقهر چیز را ر

اى که مورد اختالف دو نفر  )ع( فرمود: هر مسأله  
باشد در کتاب خدا، اصلى که آنرا حلّ کند وجود 
آن  به  مردم  عقل  گرچه  دارد، 

تجربی   .(1368نرسد)مشهدی، تفسیر  مبنای 
تحت  گاها  رو  این  از  و  باشد  می  مختلف  علوم 

می شود زیرا   عنوان تفسیر علمی نیز از آن یاد
آیات   انطباق  دنبال  به  محققین  با  قرآنکه  ی 

این   گیری  بکار  هستند.  علمی  های  دستاورد 
آیات   بهتر  فهم  در  و   قرآنروش  است  موثر 

بهتر   تبیین  در  ابزاری  عنوان  به  آن  از  محققین 
تفسیر   چند  هر  کند.  می  استفاده  الهی  آیات 

ی سابقه ای چند صد ساله دارد  قرآن تجربی آیات  
محققین    ولی توجه  مورد  بیشتر  اخیر  صده  در 

میان رشته ای قرار گرفته است. امروزه یکی از 
مباحث مورد توجه محققین چند دهه اخیر رابطه 

از    قرآن بسیاری  باشد.  می  علوم جدید  و  کریم 
محققان حتی غیر مسلمان نیز متمایل به درك 
به   مربوط  مسائل  هرچند  و  اند  شده  رابطه  این 

کریم از سوی محققین دچار  قرآنماهیت علمی 
تعارض دیدگاهها گردیده است و از فراز و نشیب 
که  معتقدند  محققین  برخی  است.  برخوردار 
تفسیر تجربی در بسیاری اوقات منجر به ایجاد 
نظریه های علمی نادرست و ناپایدار خواهد شد 
مخالفت   به  آن  با  بسیاری  عده  اساس  این  بر  و 

د که تفسیر علمی آیات  پرداخته اند. آنها معتقدن
ی به دلیل تحول و دگرگونی نظریات علمی  قرآن

و عدم ثبات آنها چندان صحیح نمی باشد. شاید  
تحلیل  شکوفایی  و  گیری  اوج  که  گفت  بتوان 

ی به منظور انطباق آنها با علوم  قرآن تجربی آیات  
تجربی از زمانی آغاز گردید که کتابهای مختلفی  

شکی و علم نجوم به  در زمینه فیزیک، شیمی ،پز
 عربی ترجمه گردید.

ی در  قرآننمونه هایی از تحلیل تجربی آیات    -4
 الگوی میان رشته ای علوم مختلف

شریفه   آیه  در  می    38خداوند  یس  سوره 
لَهَا"فرماید لِمُسْتَقَرٍّ  تَجْرِی  نیز    "وَالشَّمْسُ  و 

بی دایم  معیّن خود  مدار  بر  تابان  هیچ  خورشید 
تفسیر این آیه بیان می    .ستاختالف به گردش ا

حرکت  درك  و  بشر  علوم  پیشرفت  با  که  دارد 
نیز  خورشید  که  شد  آشکار  خورشید  و  زمین 

انتقالی تمام منظومه    دارای حرکت  است، حتی 
شمسی و کهکشان راه شیری در حرکت اند. از  
سویی دیگر در این آیه از جریان خورشید صحبت  

کیه جدید  علوم  در  که  آن  حرکت  نه  ان  شده 
که خورشید حالت گازی شکل  شناسی بیان شده  

است.   جریان  در  سیال  یک  همانند  که  دارد 
  "سوره حجر می فرماید  16خداوند در آیه شریفه  

  "  وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِینَ
و همانا ما در آسمان کاخهای بلند برافراشتیم و  

عالم آن کاخها را به زیب و زیور   بر چشم بینایان
که   .بیاراستیم دارد  می  بیان  آیه  این  تفسیر 

منظور از بروج همان صور فلکی می باشد که در  
واقع مجموعه ای از ستارگانی هستند که شکل  
خاصی به خود گرفته اند و وقتی ما در پایین به  
آنها نگاه میکنیم میگوییم خورشید مثال در برج  

میز ثور،  باشد.  حمل،  می  قوس  یا  و  عقرب  ان، 
  "سوره انبیا می فرماید  30خداوند در آیه شریفه  

و از آب هر چیز   "  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ
تفسیر این آیه بیان می دارد   .ای را آفریدیمزنده 

که   شود  می  ثابت  داروین  نظریه  استناد  به  که 
از شروع حیات با آب همان حقیقتی    قرآنمنظور  

است که نظریات علمی جدید می گوید که حیات 
سلولی  تک  موجودات  با  و  ها  آب  و  ها  دریا  از 
شروع شده است. کلمه )جعل ( به معنای خلق 

ات زنده دخالت  است یعنی آب در هستی موجود
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تام دارد و این مسأله در علم امروز نیز به اثبات  
رسیده که هر جا آب هست ، آثار حیات مشاهده  

  47خداوند در آیه شریفه    . می شود و بالعکس
فرماید می  ذاریات  بِأَیْدٍ    "سوره  بَنَیْنَاهَا  وَالسَّمَاءَ 

  ناپذیر و آسمان را با قدرتى وصف    "  وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
تفسیر این   .ایمبنا کردیم، و ما گسترش دهنده  

اینشتین استدالل  با  دارد  بیان می  در سال   آیه 
ای بر کل  ، مقاله نسبیت عام را که مطالعه1916

تئوری،  این  اساس  بر  نمود.  ارائه  بود،  کیهان 
کائنات یا در حال گسترش هستند و یا در حال 

هابل  انقباض. سال   ادوین  بررسی    1929در  با 
هایی از چند کهکشان متوجه شد که آنها با  ادهد

ها کیلومتر در ثانیه در حال دور شدن سرعت ده 
کرد از یکدیگر هستند. این مشاهدات اثبات می

که جهان ایستا و پایا نیست و در حال گسترش 
  2011جایزه نوبل فیزیک در سال    .یافتن است

به طور مشترك به سول پرلماتر، برایان اشمیت 
آدا درمورد  و  تحقیقاتشان  برای  ریس  م 

ابرنواخترهای دوردست و کشف انرژی تاریک که  
می  جهان  روزافزون  انبساط  به  اهدا  منجر  شود، 

شریفه    .شد آیه  در  می    13خداوند  نبا  سوره 
و چراغی )چون    "  وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا  "فرماید

افروختیم بر  رخشان  آیه    .خورشید(  این  تفسیر 
دا می  مفهوم  بیان  که  وهاج  معنی  اساس  بر  رد 

انتشار خواص و آثار دیگر است و تنها در مورد 
خورشید صادق است. خورشید است که سرشار  
از نور، حرارت و انرژی می باشد. در آیه شریفه 

أَوْ یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا    "سوره کهف می فرماید  41
فرو رود   یا آبش به زمین " فَلَنْ تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَبًا

تفسیر این   .و دیگر هرگز نتوانی آب به دست آری 
آزاد)وحدت   وحدت  تحقیقات  اساس  بر  آیه 

(بیان می دارد که مطالعه فرا رشته ای  1397آزاد،
ی منجر به اعجاز قرآنمیان علم مهندسی و آیات 

در بحث پدیده نفوذ آب به اعماق زمین     قرآن
آبهای   وقتی  تحقیقات  این  بنابر  گردد.  می 

به  س گوشته  های  الیه  رانش  فرو  اثر  در  طحی 
زیاد  بسیار  نفوذ آب  و عمق  میکند  نفوذ  اعماق 
است و شرایط دما و فشار زیاد است  باعث ترکیب  
آب با مواد معدنی می شود و عمق زیاد نفوذ و  
آب  بازیابی  امکان  عدم  باعث  آب  ماهیت  تغییر 
میگردد. بنابر این این آیات به پدیده ای علمی 

دارند که در عصر نزول شناخته نبود و از    اشاره
اعجاز   نشانگر  و  علمی  های  پیشگویی  مصادیق 

شریفه    قرآن آیه  در  بود.  سوره    124خواهد 
اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ   "حجرات می فرماید  

از بسیار پندارها در حق یکدیگر   "بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
پ  ندارها معصیت  اجتناب کنید که برخی ظنّ و 

کریم و روان   قرآناست. در مطالعات میان رشته  
فروزش)فروزش، ایه 1396شناسی  به  اشاره  با   )

باعث   را  گناه  از  پرهیز  اسالم  که  میدارد  بیان 
اختالالت  منشا  که  زیرا  داند  می  نفس  تذکیه 
علم   نظر  از  باشد.  انسان و جامعه می  در  روانی 

نیز تفکر منفی و س و ظن  روان شناسی مرسوم 
روانی منشا   اختالالت  و  ها  اظطراب  از  بسیاری 

سوره بقره    222خداوند در آیه شریفه  می باشد.  
با آنان    "  وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ  "می فرماید

تفسیر این آیه    .نزدیکی نکنید تا آنکه پاك شوند 
بیان می دارد با توجه به آثار سو جسمی و روحی  

عدگی برای زن و مرد حرام  آمیزش در دوران قا
ثابت   پزشکی  علم  نظر  از  امروزه  که  است  شده 
شده است که آمیزش در حال قاعدگی عالوه بر  
جمله   از  بسیاری  زیانهای  است  آور  تنفر  اینکه 
احتمال عقیم شدن و ایجاد محیطی مساعد برای 
پرورش میکروب های آمیزشی است. خداوند در 

شریفه   فرم  10آیه  می  لقمان  خَلَقَ   "ایدسوره 
الْأَرْضِ   فِی  وَأَلْقَى  تَرَوْنَهَا   عَمَدٍ  بِغَیْرِ  السَّمَاوَاتِ 

دَابَّۀٍ کُلِّ  مِنْ  فِیهَا  وَبَثَّ  بِکُمْ  تَمِیدَ  أَنْ    "  رَوَاسِیَ 
ستونی که به حسّ مشاهده کنید  آسمانها را بی 

خلق کرده و کوههای بزرگ را در زمین بنهاد تا  
نجنباند را  ای  . شما  دارد تفسیر  می  بیان  آیه  ن 
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ویژگی مهم آسمانها و کرات، معلق بودن آنهاست.  
این آیه در زمانی که بشر حتی تصور و گمان آن 
را نیز نداشت استقرار کرات و اجرام آسمانی را بر  
اساس قوه جاذبه و نیروی گریز از مرکز به عنوان  
دو نیروی قدرتمند گردش کرات در مدار را اثبات  

سوره یس    40ند در آیه شریفه  می نماید. خداو
و هر یک   "  وَکُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ  "می فرماید

پایان( شناورند.  بر مدار معیّنی )در این دریای بی
تفسیر این آیه بیان می دارد طبق بررسی های  
علمی جدید در بحث نجوم حرکت کرات در مدار 
معین خود به اثبات رسیده است. خداوند در آیه  

فرماید  19  شریفه می  رحمن  مَرَجَ    "سوره 
اوست که دو دریا )ی آب شور    "  الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ

برخورد  هم  به  تا  آمیخت  در  به هم  را  گوارا(  و 
شهر  در  دارد  می  بیان  آیه  این  تفسیر  کنند. 
چانگان پاکستان دو رودخانه با هم یکجا گردیده  
و سپس مسیر خود را به سوی شهر اراکان طی 

نماید. همواره بیننده خط فاصلی را بعنوان مرز می
دو رودخانه می بیند که یکی شیرین و یکی شور  

سوره رحمن می   19است. خداوند در آیه شریفه  
و از هر    "وَمِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ    "فرماید

چیزی دو نوع )نر و ماده( بیافریدیم. تفسیر این 
ه های علمی جدید آیه بیان می دارد طبق یافت

در اصل آفرینش تمام کائنات متشکل از دو جز 
می باشند که در فیزیک ما آنها را در ریزترین جز 

می شناسیم.  الکترون  و  آیه   پروتون  در  خداوند 
فرماید11شریفه   می  فصلت  اسْتَوَى    "سوره  ثُمَّ 

دُخَانٌ وَهِیَ  السَّمَاءِ  خلقت    "  إِلَى  به  گاه  آن  و 
ل فرمود که آسمانها دودی بود. آسمانها توجه کام

نظریه   طبق  که  دارد  می  بیان  آیه  این  تفسیر 
انفجار بزرگ در باره پیدایش جهان مفهوم دود 
انفجار  اثر  در  که  است  بخار  بزرگ  توده  همان 

 محققین نشان داده اند   بزرگ بوجود آمده است.
»دخنت النار« به معنی بلند شدن دود از آتش 

رود که آتش به وسیله  ار می است و نیز زمانی به ک

هیزم مرطوب خراب شده و دود شدیدی ایجاد 
به  ریشه  این  اصل  که  معتقدند  محققین  کند. 
معنای آن چیزی است که از مشتعل شدن هیزم  

شود و یا به عبارت دیگر، اثر سوختن  متصاعد می 
گویند که با توجه به  و مشتعل شدن را دخان می

مالزم و همراه نور  نسبتی که با شعله وری دارد،  
بدین ترتیب با توجه به آنچه که   و حرارت است.

توان ویژگی های در معنای دخان بیان شد، می 
از   گازی شکل و کدر بودن و حرارت داشتن را 

دانست دخان  مهم  آیه    .خصوصیات  در  خداوند 
وَمَنْ یُرِدْ أَنْ    "سوره انعام می فرماید  125شریفه  

یَجْعَلْ صَدْرَ فِی  یُضِلَّهُ  یَصَّعَّدُ  کَأَنَّمَا  هُ ضَیِّقًا حَرَجًا 
هر که را خواهد گمراه نماید دل او را    "  السَّمَاءِ

از پذیرفتن ایمان تنگ و سخت گرداند که گویی  
خواهد از زمین بر فراز آسمان رود. تفسیر این می 

آیه بیان می دارد انسان هر اندازه از سطح زمین  
تر شده تا جایی    باالتر رود تنفس برایش دشوار

که دچار درد در قفسه سینه و بیهوشی می گردد. 
  "سوره زمر می فرماید  5خداوند در آیه شریفه  

  "  یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهَارِ وَیُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّیْلِ 
پیچد و روز را بر شب. تفسیر  شب را به روز مى

ریشه   از  یکور  دارد  می  بیان  آیه  به  این  تکویر 
نکته   که  است  سر  دور  عمامه  پیچیدن  معنی 
علمی نهفته در آن کروی بودن زمین است که به  
دور خود گردش مینماید و بر اثر آن نوار سیاه  
شب و نوار سفید روز بوجود می آید. خداوند در 

وَأَرْسَلْنَا    "سوره حجر می فرماید  22آیه شریفه  
لَوَاقِحَ باردار کننده )رحم    "   الرِّیَاحَ  و ما بادهای 

می   بیان  آیه  این  تفسیر  فرستادیم.  را  طبیعت( 
دارد که در علم جدید مقصود بادهایی هستند که  
و   میرسانند  ماده  گیاهان  به  را  نر  گیاهان  گرده 
آنها را بار دار می نمایند. خداوند در آیه شریفه  

  عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ    "سوره علق می فرماید  2
آن خدایی که آدمی را از خون بسته بیافرید.    "

به  اصل  در  علق  دارد  می  بیان  آیه  این  تفسیر 
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خون   به  لذا  و  است  چیزی  به  چسبیدن  معنی 

اند. از آنجا که  چنین به زالو علق گفتهبسته و هم 
عالم   در  نخستین  دوران  گذراندن  از  بعد  نطفه 

  ای در جنین، به شکل قطعه خون بسته چسبنده 
 قرآنآید که در ظاهر بسیار کم ارزش است،  می 

ناچیز  موجود  همین  را  انسان  آفرینش  مبدأ 
سوره حجر    22شمرد. خداوند در آیه شریفه  می 

فرماید مُخْتَلِفٌ    "می  شَرَابٌ  بُطُونِهَا  مِنْ  یَخْرُجُ 
لِلنَّاسِ شِفَاءٌ  فِیهِ  آن،  آن  "  أَلْوَانُهُ  درون  از  گاه 

مختلف بیرون آید که شربت شیرینی به رنگهای 
بیان   آیه  این  تفسیر  در آن شفاء مردمان است. 
می دارد که فواید عسل برای سالمتی بشر بسیار  
زیاد می باشد. محققین ثابت نموده اند که عسل  
موجب رفع خستگی و فشردگی عضالت، ترمیم  
قوا و تولید انرژی می گردد. خداوند در آیه شریفه 

انعام می فرماید  145 مَا    "سوره  فِی  أَجِدُ  لَا  قُلْ 
أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ  

 " مَیْتَۀً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
در احکامی که به من وحی شده من چیزی را که  

نمی  باشد  حرام  طعام  خورندگان  جز برای  یابم 
میته باشد یا خون ریخته )جهنده( یا گوشت  آنکه  

خوك که پلید است. تفسیر این آیه بیان می دارد 
خوك  بدن  در  محققین  های  یافته  طبق  که 
انگلهایی به نام باالنتی دیوم زندگی میکنند که  
و همچنین وجود  میگردد  اسهال خونی  موجب 
گروهی از آمین ها و مواد کارسینوژن و کرم تری 

یگردد تا انسانهای مبتال به دلیل  شینوز منجر م
مصرف گوشت خوك به تدریج دچار مرگ گردند.  

شریفه   آیه  در  می    90خداوند  مائده  سوره 
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ   َی  "فرماید

الشَّیْطَانِ عَمَلِ  مِنْ  و   "  رِجْسٌ  قمار  و  شراب 
همه اینها پلید و    پرستی و تیرهای گروبندی بت 

می   بیان  آیه  این  تفسیر  است.  عمل شیطان  از 
کبد در برابر الکل در ابتدا طبق تحقیقات     دارد

دهد.  می  نشان  چربی  تجمع  و  جزئی  تغییرات 

سپس خرابی سلول های کبد و به دنبال آن مرگ  
  سلول ها فرا می رسد. محققین بیان داشته اند 

ه از انسولین پانکراس وظیفه تنظیم میزان استفاد
بدن و پاسخ به گلوکز را به عهده دارد. با مصرف 

نمی کار  به درستی  پانکراس  تولید  الکل،  و  کند 
انسولین کافی با اختالل روبه رو خواهد شد. این  
عملکرد منجر به هیپرگلیسمی یا باال رفتن قند  

 .شودخون می
ی قرآنشاید بتوان گفت درك کامل مفاهیم آیات  

مطالعا  باشد. مستلزم  می  ای  رشته  میان  ت 
آیات   واژگان در  برخی  اند  نموده  بیان  محققین 
قابلیت   معمول  های  شیوه  از  استفاده  با  الهی 

عیوضی)عیوضی، ندارند.  در 1396تحلیل   )
تحقیقات خود نشان داد که نبود رشته زبانهای 
کهن نظیر زبان سامی موجب ایجاد این خال در  

ی گردیده  قرآنتفسیر بسیاری از واژگان در آیات  
سوره   104است. به عنوان نمونه واژه راعنا در آیه  

بقره که در بسیاری از تفسیر ها به معنی شبان  
بکار گرفته می شود در یهودیت و مسیحیت و در  
بتوان  است. شاید  اشاره شده  آن  به  عتیق  عهد 
مطالعه   انگیزه  سامی  زبان  رشته  نبود  گفت 

اخت برای محققین را کاسته و شاید این زیر س
از  تا  گردد  فراهم  باید  آنی  قر  علوم  های  رشته 
طریق روش میان رشته ای مواجهه علمی با این  
به  توجه  عبارتی  به  گردد.  محقق  مباحث  نوع 
را  لغوی  میراث  های  محدودیت  کهن  زبانهای 

 جبران خواهد نمود.
 نتیجه گیری  -5

ضروریات  دینی  مبانی  با  مختلف  علوم  رابطه 
ق های مرتبط با آنها پیش رو خاصی را در تحقی

قرار می دهد. امروزه با پیشرفت علوم مختلف و 
دانش در حوزه های مختلف    جابجایی مرز های 

امکان پاسخگویی به پرسش های گذشته فراهم  
می گردد. می توان گفت که در پرتو روش های  

ی با علمی  قرآنمیان رشته ای با همپوشانی آیات  



 

1175 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
صدد تبیین آیات الهی که به عنوان میان رشته در

از علوم مختلف در پیش رو   بهتری  است درك 
قرار خواهد گرفت. با توجه به اعتقاد ما مسلمانان، 
هدف اصلی نزول آیات الهی به عنوان یک معجزه 
از پیامبر اسالم که نظیر آن تاکنون نیامده هدایت  
انسانها و رسیدن به اوج کمال است، این نظریه 

بسیاری از مسائل و پدیده  قوت میگیر که پاسخ  
های بشری در علوم مختلف در آیات مقدس الهی  

قابل استنباط است. به عبارتی این الگو از   قرآن
به   تواند  می  مطلوبی  نحو  به  ای  رشته  میان 

رویکردهای   شدن  و قرآنعملیاتی  جامعه  در  ی 
منجر گردد. با    قرآنبهره گیری علوم مختلف از  

ش مطالعات میان  توجه به مطالب بیان شده نق
کریم در توسعه علوم مختلف    قرآنرشته ای آیات  

فراهم آوردن زمینه  با  انکار است زیرا  قابل  غیر 
ساختن   گسترده  و  عمق  پیشرفت  این  های 
امکان  نمودن  فراهم  همچنین  و  علمی  مفاهیم 
تعمیم آنها در جهت یافتن راه حل پیش رفته و  

اید.  گام به گام در جهت توسعه علم حرکت می نم
آیات  بهتر  تفسیر  جهت  که  است  ذکر  به  الزم 

ی و ارتباط آن با علوم مختلف درك زبانهای قرآن
از اهمیت خاصی برخوردار   از اسالم  کهن پیش 

 است. 

 
 منابع 

ای رشته فصلنامه مطالعات میان ای در حوزه علوم انسانی.رشتههای مطالعات میان (. بررسی ضرورت 1393ابراهیمی. ) .1
 .32-19(, 2)6 ,در علوم انسانی

)  &ایازی,   .2 نقی.  علی  اجتماعی  1391سید  تفسیر  بر  درآمدی  در    قرآن(.  اجتماعی  قوانین  »ماهیت  موردی  مطالعه 
 .119-102(, 71)18 ,یقرآنپژوهش های  «.قرآن

پهلوان,   .3 فرامرز,  احد  قراملکی,  قاسم,  )  &درزی,  میان گونه(.  1392منصور.  مطالعات  در  رشتهشناسی    قرآن ای 
 .102-73(,  4)5 ,ای در علوم انسانیرشتهفصلنامه مطالعات میان کریم.

فصلنامه   ای فلسفه تعلیم و تربیت.(. تبیین و تحلیل ماهیت و کارکرد میان رشته1390سولماز. )  &سجادی, نورآبادی,   .4
 .41-19(, 2)2 ,ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میان 

؛ با  قرآن(. الزامات کالمی پژوهش میان رشته ای در 1395سجاد. )  &شجاعی, حسین, مصالئی پور, عباس, اسدبیگی,  .5
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 .228-205(, 1)10 ,حدیث
کریم و روان شناسی. دو فصلنامه تخصصی    قرآنمبانی معرفت شناختی مطالعات میان رشته ای  "(1396فروزش زیبا. ) .7

 .84-67 "کریم  قرآنپژوهش های میان رشته ای 
8. ( امکا1393قاراخانی.  شرایط  میان(.  امتناع  دالیل  و  ایران.رشتهن  در  اجتماعی«  »سیاست  مطالعات   ای  فصلنامه 

 .55-33(, 2)6 ,ای در علوم انسانیرشتهمیان
( تفسیر کنزالقائق و بحرالغرائب، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات وزارت ارشاد  1368مشهدی، محمد بن محمد رضا ) .9

 اسالمی 
اباذر,   .10 آزاد,  مشهدی,  وحدت  )  &روحانی  علمی  1397فرزانه.  اعجاز  اعماق    قرآن (.  به  آب  نفوذ  پدیده  بیان  در 

 .51-33(,  32)9 ,یقرآنپژوهشنامه معارف  زمین.
م.,  یعقوب  .11 )  &نژاد,  سازمان 1393محمدهادی.  میان(.  نیازی  اسالمی  انسانی  علوم  مطالعات   ای. رشتهدهی  فصلنامه 
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اعتقادی و فرهنگی دانشجویان بر سطح نگرش به مالحظات  - یقرآنهای آموزهاثربخشی 

 محیطی و حفاظت از منابع طبیعی زیست
 

 2طاهر عزیزی خالخیلی و 1فاطمه رزاقی بورخانی

 

نویسنده ) زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایراناستادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده علوم  -1
 ( F.Razzaghi@sanru.ac.irمسئول: 

 .ایراناستادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری،  -2
 

 چکیده 
و اعتقادی دانشجویان بر سطح نگرش به مالحظات   ی قرآنهای  آموزه هدف از پژوهش حاضر بررسی واکاوی نقش  

باشد.  می  محیطی و حفاظت از منابع طبیعی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریزیست 
با  جامعه آماری دانشجویان دانشکده علوم زراعی می  به    140گیری هدفمند و در دسترس  نمونهباشد که  نفر 

پرسشنامه  تحقیق  ابزار  شدند.  بررسی  نمونه  حجم  توسط    ایعنوان  آن  محتوایی(  و  )صوری  روایی  که  بود 
بندی کلی های تحقیق نشان داد در اولویت یافته .  شدآلفای کرونباخ تأیید    توسطپایایی پرسشنامه  متخصصان و  

های اعتقادی و  آموزه   "و اعتقادی و فرهنگی دانشجویان   یقرآن های آموزه کننده  اثربخشی های تبیین شاخص
های فرهنگی و اجتماعی به ترتیب اولویت اول تا سوم را به آموزه   "و    "ی و اسالمی قرآنهای  آموزه   "،"مذهبی  

 ز سطح نگرش نسبتاً باال نسبتدرصد از دانشجویان که بیشترین فراوانی را دارند ا  39/ 3اند.  خود اختصاص داده

زیست مالحظات  برخوردارندبه  طبیعی  منابع  از  حفاظت  و  آموزه  محیطی  اثربخشی  اعتقادی،  قرآن های  و  ی، 
در   می 42/ 9فرهنگی  پایین  نسبتاً  فراوانی  بیشترین  با  دانشجویان  از  در  درصد  تنها  از   11/ 4باشد.  درصد 

بنابراین تقویت هر سه بعد   .، فرهنگی در حد باال بوده استی، اعتقادیقرآنهای  دانشجویان اثربخشی آموزه 
طور هم افزا در توسعه و بهبود دیدگاه ی ، مذهبی و فرهنگی الزم و ملزوم همدیگر هستند و بهقرآن های  آموزه 

 محیطی مؤثرند. اعتقادی، دینی و مذهبی دانشجویان نسبت به نگرش حفاظت زیست 
 

کلیدی:   آموزه آموزه ،  یقرآنهای  آموزه کلمات  اعتقادی،  مالحظات های  دانشجویان،  نگرش  فرهنگی،  های 
 محیطی زیست 

 
 مقدمه 
محیط   امروزه  حفظ  منابع  بحث  حفاظت  زیست، 

آلودگی   کاهش  سالم،  محصوالت  تولید   ، طبیعی 
در قرن    مهم بشر   های یکی از چالش های زیستی،   
یکم   و  صنعتی تروند  با    باشد. می بیست  حوالت 

حجم با ورود  قرن نوزدهم بعد از انقالب صنعتی  
آلودگی از  محیط ها  زیادی  خسارات    زیستبه 

بنابرای آمد.  وارد  طبیعت  به  دنیای زیادی  در  ن 
رنگ و   تزیسمدرن امروزی قوانین حوزه محیط 

از  و  دارند  محوری  انسان  بر  مبتنی  بویی 
محوری رویکرد طبیعت  این   های  بررسی  و 

از آن بشمار آمده، موضوع که   نیز جزئی  انسان 
به    که  زیستاخالق محیط  .غفلت گردیده است

شاخهعنوان   از  کاربردی    های یکی  با اخالق 
ا بررسی   به محیط زیست  مسائل  مربوط  خالقی 

می  مهم  از   قرآن  باشد.بسیار  را  انسانها  کریم 
دارد. از  استثمار طبیعت و اتالف منابع برحذر می

انسان اشرف مخلوقات و عهده دار   قرآندیدگاه  
خالفت الهی و حکومتی بر طبیعت است، و زمین  

منظور  ه  بصورت امانت در حالت صالح و کمال ب
ساخت مزرعه  نآباد  او   و  به  دادن  قرار  آخرت 

هر گونه فساد و تخریب منع    سپرده شده، و از
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فساد است.  امانت    گردیده  به  خیانت  زمین  در 

است ب، خاك، (. آ1392)پیری و شمس،  الهی 
هوا، گیاهان، حیوانات و مناسبات بیولوژیک بین  

نظام و  روابط  دهنده  شکل  زیستی  آنها،  های 
بحران است.  حاضر طبیعی  حال  های 

به  محیط  بیشتر  چه  هر  توجه  لزوم  زیست، 
کرده  را ضروری  طبیعت  و  انسان  بین  تعامالت 

های خود بر مصونیت  کریم در آموزه  قرآناست.  
طبیعت، منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی از 
هر گونه تجاوز و تعدی تأکید ورزیده است و بر  
این اساس، تجاوز و تعدی به طبیعت را فساد در  

دانسته مسئولیت    زمین  و  اخروی  عذاب  که 
اساس  بر  داشت.  خواهد  پی  در  را  دنیوی 

های دینی، انسان مسلمان نیز باید خود را  آموزه
در هر مکان و موقعیتی نگه دارنده و پاسدار امانت 

ها از جمله محیط زیست انسانی بداند.  ها و نعمت 
به   مربوط  واژگان  از  بسیاری  تکرار  و  بسامد 

از این اهمیت است که    ، حاکیقرآنطبیعت در  
بار، سماء    1541توان به واژه ارض  از آن جمله می

بار    39بار، جبل    33بار، شمس    64بار، ماء    310
قمر   در    27و  مجموع  در  نمود.  اشاره    قرآنبار 

از   بیش  در    500کریم  که  دارد  وجود  آیه 
زیست و نحوه برخورد ما موضوعاتی چون محیط 
نامپردازدبا آن به راهنمایی می  ها  گذاری سوره. 

نام پدیده  از اهمیت  به  نیز حکایت  های طبیعی 
عرصه   است.آنها   این  در  اسالم  مبین  دین 

حفاظت  و  دارد  موکدی  و  مشخص  دستورات 
های بعدی محیط زیست را که نسل امروز و نسل

باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته 
)رجنی   شماردمی   باشند، یک وظیفه عمومی بر

 (.1394همکاران، و
  کار   به   ممکن  معنای   ترینعام  در زیستمحیط 

  شده   گرفته  نظر  در  طبیعت،   عالم  با   متناظر   و  رفته
 خالق  عنوان  به  خداوند،  میان  ارتباط  تعیین.  است
 مسخر   عنوان  به   طبیعت،  عالم  هستی،   عالم  کل

  خداشناسی،   سوی   به  وی  راهنمای   و  انسان  وجود
  بر  خداوند  خلیفه  و  جانشین  عنوان  به  انسان  و

رت تصرف و غلبه بر عالم طبیعت را  قد  که زمین 
یک مثلث سه ضلعی، خدا، انسان، طبیعت  دارد،  

همچنین، معرفی کردن عالم    دهد.را تشکیل می 
برخی  بیان  و  الهی  امانتی  عنوان  به  هستی 

داری آن، که اسالم، ها در نحوه حفظ و نگه آموزه
)رفیعا    آن گردانده است   مومنان را ملزم به اجرای 

 (. 1394و ساطع،

زیست فراوان است و  احکام اسالمی درباره محیط 
مسلمانان را به انجام اعمالی درباره منابع طبیعی  

محیط  خواندهو  فرا  نمونه،  زیست  عنوان  به  اند. 
آدمیان را به تفکر در طبیعت و منابع   قرآنآیات  

طبیعت  های  خواند و تأمل در جلوهطبیعی فرا می 
داند. ها بسیار سودمند و سازنده می را برای انسان

ویرانگری   قرآن هرگونه  آیه  چندین  در  کریم 
جنگل  نابودی  و  باعنوان  طبیعت  را  مراتع  و  ها 

فی میفساد  یاد  این االرض  ابتدا  در  شاید  کند. 
را اغراق آمیز بدانیم و بگوییم    قرآنتعبیر زیبای  

ها و  دی جنگلکه خداوند برای جلوگیری از نابو
بیان نموده است،    قرآنمراتع این سخن زیبا را در  

است زیرا   قرآنولی واقعیت همان سخن زیبای  
ها و مراتع نباشند،  اگر درختان و گیاهان و جنگل

و  ندارد  معنایی  وحش  حیات  و  حیوانات  دیگر 
حیات و نسل آنها و همچنین زندگی انسان نیز  

ها به سیل  بارانافتد. و با تبدیل شدن  به خطر می 
بیابانی  مناطق  اقتصاد    مانند  به  زیادی  خسارات 

کند. و بدون درخت و گیاه دیگر  کشور وارد می
نخواهد پاك  هوای  از  معضل    خبری  این  و  بود 

انسانمی  امروزه جان  بگیرد تواند همچون  را    ها 
 (. 1394)حسنی و همکاران،

در  ب همواره  خویش،  حیات  تاریخ  طول  در  شر 
صرف کرده و آن را مطابق نیاز و  محیط زیست ت 

سلیقه خود، تغییر داده است و بر عکس، طبیعت  
فرهنگی   رشد  و  توسعه  در  گوناگون  اشکال  به 
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است. حفظ محیط  به سزایی داشته  تاثیر  بشر، 
زیست یک تالش ملی است که مستلزم مشارکت  

ها و سرمایه  آحاد مردم است. این میراث گرانب
ذشتگان ما به جای عظیم، امانتی است که از گ

با منش اخالقی و   باید  مانده است و بشر امروز 
اجتماعی مناسب و توام با احساس مسوولیت، آن  
بسپارد.   آیندگان  به  مطلوب  صورت  به  را 
زیست،   محیط  حفظ  منظور  به  گام  موثرترین 
ارزیابی رفتار و عملکرد مردم در رسیدن به اصول  

وری صحیح  اولیه زندگی پایدار است. چرا که بهره
از منابع و جلوگیری از تغییر در مواهب طبیعی  

شود. جامعه دانشگاهی  باعث پایداری زندگی می 
تقویت  در  توجهی  قابل  تاثیر  روشنفکر  افراد  و 

هدف  به  رسیدن  و  زیستی  محیط  های فرهنگ 
دارند پایدار  وزیری،  توسعه  و  مهدوی   (1389 .)

نگرش زیستتغییر  شک های  بی  محیطی 
نمی  و  تواند  عمومی  افکار  بسیج  در  مهمی  قش 

حفظ جهت  کند آمادگی  بازی  زیست    محیط 
نهاد آموزش عالی   (.1397)شهبازی و همکاران،

های  رود با ارایه آموزشنهادی است که انتظار می 
رفتار  و  نگرش  تغییر  برای  آگاهی الزم  مناسب، 
را   زیست  محیط  از  حمایت  جهت  دانشجویان 

هرگ که  آنجا  از  نماید.  برنامه فراهم  ریزی  ونه 
های مفید، نیازمند شناخت  صحیح و ارایه آموزش

عمـواًل ایجاد و  م   و آگاهی از وضع موجود است، 
گسترش دانش و آگاهی زیست محیطی، یکی از 
بر   آمدن  فـائق  بـرای  مطلـوب  راهکارهای 
به توسعه   چالشهای زیست محیطی و دستیابی 

زیسـت می پایدار  محسـوب  در محیطـی  شود. 
واقع، در اینجا هدف این است که از طریق تربیت  

جاد نگرش زیست  ای  و آموزش نیروی انسانی و با
تحقـق   جهـت  مناسـب  گام  مطلوب،  محیطی 
دالیل  شود.  برداشته  پایـدار  توسـعه  اهـداف 

گـردد کـه  تاریخی این امر به این موضوع بر می 
می نشـان  علمـی  آگاهی تجربـه  افزایش  دهد 

محیطی   آمـوزش  زیست  رشـد  با  معمواًل 
 توام بوده است  1970محیطـی در دهـه  زیسـت

.(Schmidt, 2007).   نابراین، آگاهی و دانش ب
از   یکـی  عنوان  به  دانشجویان  محیطی  زیست 

های نمایش مـدنیت ملـی کـه  مهمترین شاخص 
جنبـه از  زیسـت    بسـیاری  وضـعیت  هـای 

)مانند مالحظات و رفتار شخصی، توان    محیطی
محلـی  شـهروندان  نگـرش  و  عمومی  مندی 
مـنعکس   را  پایدار(  جامعه  به  نسبت 

 (Aminrad et al., 2010 ).سـازندمـی
های و دین و مذهب و آموزه  قرآنبه دلیل اهمیت  

فرهنگی اجتماعی در رفتار اجتماعی این تحقیق 
و اعتقادی    یقرآنهای  آموزه به بررسی اثربخشی  

سطح بر  دانشجویان  فرهنگی  به    و  نگرش 
زیست منابع  مالحظات  از  حفاظت  و  محیطی 

در  مهم  مطالعات  برخی  است.  پرداخته  طبیعی 
 رابطه با عنوان تحقیق در زیر لیست شده است. 

سطح  (  1393در تحقیق صالحی و پازوکی نژاد )
باال   نسبتاً  دانشجویان  محیطی  زیست  دانش 
زیست،  از محیط  خانواده  تلقی  طرز  بین  است، 

اطالعا و منابع  اجتماعی  پایگاه  و  تی)تلویزیون( 
اقتصادی دانشجویان ارتباط مثبت و معنی داری 

 . وجود دارد
( همکاران  و  ناصری  تحقیق  طرفی   (1395از 

کننده در حاکی از آن است که جوانان مشارکت
ای دارای اعتقادات مورد تأیید بعد اعتقادات پایه

در  ابعاد،  سایر  در  اما  هستند  دین  سفارش  و 
عد مناسکی پاسخگویان به باز معنایی  خصوص ب

فهم   و  اساس درك  بر  و  پرداخته  این حوزه  در 
هایی خود حتی در صورت مغایرت با دین روش

اند. از دالیل این گسست در بستر را اتخاذ نموده
زمینه  مداخلهشرایط  و  میای  ضعف گر  به  توان 

دینی،   کارشناسان  ضعف  کتب،  محتوای 
مدع  عمل  و  قول  جوناسازگاری  مذهب،    یان 

 .محیطی اشاره کرد-خانوادگی
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( در 1395ای و همکاران )مطابق تحقبق سبزه  
رفتار حامی محیط  ر و  نگرش  آگاهی،  بین  ابطه 

برای بهبود    زیست دانشجویان دختر دانشگاه قم
رفتارهای حامی محیط زیست الزم است منابع  

پذیری  فرایند »جامعه  ،آگاهی بخش تقویت شوند
ب زیستی«  سازمان محیط  همه  کمک  و ه  ها 

خانواده و  غیردولتی  و  دولتی  انجام نهادهای  ها 
مطابق نتایج    د.ها ارتقا یابن شود و کیفیت آموزش

همکاران) و  شهبازی  در  1397تحقیق  تحلیل ( 
رشته   تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  نگرش 

محیط  حفظ  به  نسبت   سه زیست  کشاورزی 
ارزش    (1)ذهنیت زیست  محیط  )برای  ارزشی 

علمی )اعتقاد دارند که    (2)  زیادی قائل هستند(،
زیست ودانش  است(  پایین   (3)  محیطی 

مسائل   روستاییان  که  )معتقدند  انتقادگرایانه 
های کنند و فعالیت زیست محیطی را درك نمی

محیط  تخریب  موجب  اثرات  صنعتی  و  زیست 
 ت آمد. بدسزیست داشته است(  مخربی بر محیط 

(2011) Aomolafe    با بررسی عوامل مؤثر بر
نیجریه  در  دانشجویان  محیطی  زیست  آموزش 
به محیط   نسبت  نگرش دانشجویان  دریافت که 
زیست و مشکالت مربوط به آن مطلوب نیست.  
همچنین این محقق دریافت که جنسیت و سطح  
آموزش والدین، نوع موسسه آموزشی تأثیری بر  

زیست نگرش  و  دانشجویان   آگاهی  محیطی 
 نداشته است.  

(2011) Kose et al.  ب ترکیه  بررسی    ا در 
زیست آگاهی  دانشجویان میزان  محیطی 

دریافتند افرادی که از سواد، آگاهی و حساسیت  
توانایی باالتری  زیست محیطی برخوردار بودند،  

محیطی   زیست  مشکالت  و  مسائل  حل  برای 
بنابراین،  دارند آنان.  دیدگاه  ش آموز  از 

مهم زیست آموزش  محیطی  برای  روش  ترین 
مشکالت  با  مقابله  و  شناسایی  در  دانشجویان 

 شناسایی شد. محیطی زیست

توان گفت بندی مبانی نظری موجود می با جمع
مقاله حاضر پژوهش حاضر  هدف کلی  از  هدف 

و اعتقادی   یقرآنهای آموزه بررسی واکاوی نقش 
به  نگرش  سطح  بر  دانشجویان  فرهنگی    و 

منابع  م  از  حفاظت  و  محیطی  زیست  الحظات  
طبیعی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  

است.. در این راستا اهداف جزئی زیر   طبیعی ساری 
 شود:  بررسی می 

ویژگی  فردی بررسی  جامعه    -های  تحصیلی 
 آماری؛
های آموزه کننده  های تبیین بندی شاخصاولویت

 و اعتقادی و فرهنگی دانشجویان؛  یقرآن

به   نسبت  دانشجویان  نگرش  سطح  بررسی 
زیست منابع  مالحظات  از  حفاظت  و  محیطی 

 طبیعی؛ و

اثربخشی   بین  رابطه  و   یقرآنهای  آموزهبررسی 
اعتقادی و فرهنگی دانشجویان با سطح نگرش به  

زیست منابع  مالحظات  از  حفاظت  و  محیطی 
 طبیعی. 

 
 روش تحقیق-2

و از نوع  )غیرآزمایشی(  این تحقیق از نوع توصیفی  
متغیرها   میان  رابطه  نمایش  هدف  با  همبستگی 

باشد. همچنین یک پژوهش علّی است تا دریابد  می 
زیست   مالحظات   به  نگرش  سطح  تغییرات  که 
دانشجویان   طبیعی  منابع  از  حفاظت  و  محیطی 

تابعی   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
  تغییرات کدامیک از متغیرهای مستقل اثربخشی از  

روش  و اعتقادی دانشجویان است.    ی قرآن های  آموزه 
دلیل  نمونه  به  که  بود  صورت  این  به  نیز  گیری 

ها و عدم حضور دانشجویان در  مجازی بودن کالس 
نمونه  از  استفاده  با  به  دانشگاه،  و  گیری  هدفمند 

در    صورت در دسترس لینک پرسشنامه الکترونیکی 
و   گرفت  قرار  دانشکده  دانشجویان    140اختیار 

پرسشنامه تکمیل شد و مورد بررسی و تحلیل قرار  
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گرفت. متغیرهای تحقیق شامل متغیرهای مرتبط  
حفظ   و  محیطی  زیست  مسائل  به  نگرش  با 

  - 1)   5تا    0زیست به صورت طیف لیکرت از  محیط 
نه موافقم نه مخالفم،    - 3مخالفم،    - 2کامالً مخالفم،  

4 -    ، اثربخشی    - 5موافقم  و  موافقم(  آموزه  کاماًل 
از    ی قرآن های   حفظت  در  دانشجویان  اعتقادی  و 

طیف   صورت  به  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
کم،    - 2خیلی کم،    - 1اصالً،    - 0)   5تا    0لیکرت از  

زیاد( مورد سنجش  خیلی   - 5زیاد،    - 4متوسط،    - 3
ابزار    های فنی قرار گرفت.  . قابلیت اعتماد از ویژگی 

است اندازه  پرسشنامه    .گیری  اعتبار  تعیین  جهت 
پرسشنامه تحت عنوان پیش آزمون    30ابتدا تعداد  

در میان جامعه مورد مطالعه، توزیع گردید که طی  
آن اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ برای هر  

از مقیاس  از  یک  باالتر    0/ 7های اصلی پرسشنامه 
نشان  که  آمد  اعت بدست  مناسب  دهنده  بار 

در بخش آماری توصیفی با نرم افزار    پرسشنامه بود.  
SPSS   ویژگی تفکیک  به  پاسخگویان  های  توزیع 

فراوانی، درصد، درصد تجمعی،   مختلف بر حسب 
میانگین، میانه، کمینه، بیشینه، نما، انحراف معیار  

مورد مقایسه قرار گرفت.    ( CV) و ضریب تغییرات  
فراونی متغیرهایی که  در آمار توصیفی برای توزیع  

به صورت طیف لیکرت تدوین شده بودند از جمع  
طبقه )پایین، نسبتاً    4های مربوطه به  جبری گویه 

بر اساس کمینه، میانگین،   باال(  باال،  نسبتًا  پایین، 
انحراف معیار، و بیشینه از روش فاصله انحراف معیار  

 & Razzaghi Borkhani).  از میانگین استفاده شد 

Mohammadi, 2018) 
 

 
 
 
 
 
 

 چارچوب مفهومی تحقیق   - 1  شکل 
 های تحقیقیافته

ویژگی حرفهبررسی  و  فردی  جامعه های  ای 
 آماری

دانشجویان    تحقیق  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
مورد مطالعه از دانشجویان دانشکده علوم زراعی  

  3/74سال بودند که حدود    20با میانگین سنی  
و   دختران  مطالعه  مورد  درصد    6/15درصد 

پسران هستند. توزیع فراوانی دانشجویان مربوط 
دهد که های مختلف دانشکده نشان میبه گروه

از  1/27 آموزش     درصد  و  ترویج  گروه 
گیاهپزشکی،    7/25کشاورزی، گروه  از  درصد 

درصد از گروه   1/17از گروه خاکشناسی،    4/21
 باشند. درصد از گروه زراعت می  6/8باغبانی و 

 
شاخصاولویت-3-2 تبیینبندی  کننده   های 

و اعتقادی و فرهنگی   یقرآنهای  آموزهاثربخشی  
 دانشجویان  

حاص  نتایج  به  توجه  )با  جدول  از  در 1ل   )
شاخصاولویت کلی  تبیین بندی  کننده   های 

و اعتقادی و فرهنگی   یقرآنهای  آموزهاثربخشی  
آموزه های اعتقادی و    "های دانشجویان شاخص

اسالمیقرآنهای  آموزه  "،"مذهبی   و    "و    "ی 
های فرهنگی و اجتماعی به ترتیب اولویت  آموزه

داده اختصاص  خود  به  را  سوم  تا  در اناول  د.  
بین   بعد    12مجموع  سه  مربوط  و    یقرآنگویه 

اعتقاد به حقوق "های  اعتقادی و فرهنگی گویه
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شرایط   "و     "انسان در حفظ خاك، گیاه، حیوان

نقش    "و    "اعتقادی و مذهبی خانواده   اهمیت 
مسائل   سازی  فرهنگ  در  ها  رسانه 

همچنین  اولویت  "محیطیزیست و  اول    "های 
های آموزشی و فرهنگی  دروس عمومی و برنامه 

زیست محیطی   اخالق  موضوعات  با  ها  دانشگاه 
با ایمان و    "و    "در اسالم   معاشرات با دوستان 
لحاظ اولویت  "پذیر  مسئولیت  از  را  آخر  های 
و اعتقادی و فرهنگی   یقرآنهای  آموزهاثربخشی  

 اند. از دیدگاه دانشجویان به خود اختصاص داده
 

 
و   یقرآنهای  آموزهاثربخشی    توزیع فراوانی-3-3

سطح نگرش دانشجویان به    اعتقادی و فرهنگی و
زیست منابع  مالحظات   از  حفاظت  و  محیطی 

 طبیعی 

تحقیق،   نتایج  به  توجه  از   39/ 3با  درصد 
دارند سطح  را  فراوانی  بیشترین  که  دانشجویان 

به مالحظات  زیست  نگرش نسبتاً باال نسبت به
محیطی و حفاظت از منابع طبیعی برخوردارند. 

و اعتقادی و فرهنگی دانشجویان  یقرآنهای آموزه  اثربخشی    کننده های تبیینبندی شاخصاولویت -1جدول 
 زیست و منابع طبیعی در حفاظت از محیط

 اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  

ی 
آموزه ها

قرآن
ی و 

ی
اسالم

 

 قرآنی و تفسیر قرآنهای نقش آموزه
 کریم

77/3 960/0 254/0 1 

ثیر پذیری از سیره  ائمه اطهار)ع(  و تأ 
 پیامیر اکرم )ص( 

81/3 986/0 258/0 2 

مطالعه احادیث و و روایات  پیامیر )ص( 
 و ائمه معصومین )ع( 

67/3 02/1 277/0 3 

 2 188/0 705/0 75/3  کل

ی
ی و مذهب

ی اعتقاد
آموزه ها

 

اعتقاد به حقوق انسان در حفظ خاك،  
 گیاه، حیوان

12/4 794/0 192/0 1 

 2 209/0 847/0 04/4 شرایط  اعتقادی و مذهبی خانواده 
خلیفه  اعتقاد به نقش انسان به عنوان 

بند به  و امانت دار و پای زمین خدا در 
 تعهدات خویش در خالفت

08/4 948/0 232/0 3 

ایمان به خدا و هستی شناسی و طبیعت  
با تقکر و تامل در هستی طبیعت و پی  

 بردن به قدرت الیزال الهی
94/3 935/0 237/0 4 

 5 241/0 947/0 92/3 اعتقاد به آخرت و قیامت
 1 151/0 609/0 02/4  کل

ی
ی و اجتماع

ی فرهنگ
آموزه ها

 

سازی  اهمیت نقش رسانه ها در فرهنگ
 محیطیمسائل زیست

90/3 843/0 216/0 1 

 2 302/0 09/1 60/3 های بومی جامعه فرهنگ محلی و ارزش
معاشرات با دوستان با ایمان و 

 پذیر مسئولیت
56/3 16/1 325/0 3 

های آموزشی و  دروس عمومی و برنامه
ها با موضوعات اخالق  فرهنگی دانشگاه

 زیست محیطی در اسالم
85/3 27/1 329/0 4 

 3 217/0 790/0 64/3  کل
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درصد از دانشجویان سطح نگرش    7/15در  و تنها  

محیطی و حفاظت از منابع  به مالحظات  زیست
آموزه اثربخشی  است.  بوده  ی،  قرآنهای  پایین 

درصد از دانشجویان  9/42اعتقادی، فرهنگی در  

باشد. تنها در  با بیشترین فراوانی نسبتاً پایین می
آموزه  4/11 اثربخشی  دانشجویان  از  های درصد 

تقادی، فرهنگی در حد باال و عالی بوده ی، اعقرآن
 (. 2است. )جدول

 
 

 
های تحلیل همبستگی بین اثربخشی آموزه -3-4

نگرش قرآن سطح  با  فرهنگی  اعتقادی،  ی، 
 زیست و منابع طبیعی دانشجویان به حفظ محیط 

به داده با  3های جدولبا توجه  بین متغیرهای   ،
زیست و سطح نگرش دانشجویان به حفظ محیط 

های   آموزه  اثربخشی  و  طبیعی  ی،  قرآن منابع 
درصد  1داری  سطح معنیاعتقادی، فرهنگی در  

 داری بدست آمد. همبستگی مثبت و معنی 

 
ی، اعتقادی، فرهنگی با سطح نگرش دانشجویان به حفظ قرآنهای  تعیین همبستگی بین اثربخشی آموزه-3جدول 
 زیست  محیط

 سطح معنی داری r مقدار متغیرهای تحقیق
 000/0 412/0** ی قرآنهای آموزه
 000/0 471/0** های اعتقادیآموزه
 000/0 327/0** های فرهنگی آموزه

 درصد خطا1سطح ** معنی داری در 
 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 
اثربخشی  بررسی   حاضر  پژوهش  از  هدف 

سطح  قرآنهای  آموزه با  فرهنگی  اعتقادی،  ی، 
زیست و منابع نگرش دانشجویان به حفظ محیط

ی،  قرآنطبیعی بوده است که اثربخشی آموزه های  
دانش نگرش  سطح  با  فرهنگی  جویان اعتقادی، 

ومعنی  مثبت  این  رابطه  در  است.  داشته  داری 
همه نهادهای علمی از حوزه  توان گفت  راستا می 

و شخصیت  پرورش  و  آموزش  و  دانشگاه  های و 
در رسالت آموزش فراگیران و   علمی و فرهنگی 

مسئولیت  و  توانمندسازی دانشجویان  و  پذیری 
آموزه از  تاثیرپذیری  و  و قرآنهای  دانشجویان  ی 

دی و مذهبی نقش مهمی دارند. دانشجویان اعتقا
مسئولیت  راستای  محیط در  به  و   زیستپذیری 

نسل  به  آن  اینکه  واگذاری  بدون  آتی  های 
ای به منابع طبیعی آب و خاك و گیاه وارد خدشه

اثربخشی    -2جدول  فراوانی  و  یقرآنهای  آموزهتوزیع  فرهنگی  و  اعتقادی  به     و  دانشجویان  نگرش  سطح 
 محیطی مالحظات زیست

 سطح
 

 سازه 

 باال  نسبتاً باال  نسبتاً پایین  پایین

ن
گی

یان
م

ف  
حرا

ان
یار  

مع
نه  

می
ک

نه  
شی

بی
ی  
وان

فرا
صد 

در
ی  

وان
فرا

صد 
در

ی  
وان

فرا
صد 

در
ی  

وان
فرا

صد 
در

 

 50 28 50/4 90/42 1/17 24 3/39 55 9/27 39 7/15 22 نگرش 
ی، قرآن هایآموزه

 اعتقادی، فرهنگی
22 7/15 60 9/42 42 0/30 16 4/11 33/46 09/6 27 60 
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شود باید در جهت توسعه پایدار محیط زیست و 
نقش   راستا  این  در  کنند.  رفتار  طبیعی  منابع 

سات آموزش عالی در استفاده ها و مؤسدانشگاه
آموزه از  و قرآنهای  دانشجویان  اعتقادی  ی، 

هایی مثل حفاظت از  تواند با دیدگاه فرهنگی می 
و   همگانی  وظیفه  یک  عنوان  به  زیست  محیط 
عمومی و با ارزش یا  ترجیح به اشتغال در آینده  
اقتصاد  مدیریت  رویکرد  با  وکارهایی  کسب  در 

رعایت و  رفتار  زیسمالحظات  سبز  بهبود  در  ت 
 محیطی آنان موثر باشد. مدیریت زیست

تحقیق    مذهبی  "مطابق  و  اعتقادی  شرایط 
رسانه   "و    "خانواده   نقش  در اهمیت  ها 

زیستفرهنگ مسائل  نظر    "محیطیسازی  از 
پذیری نقش مهی در  نگرش دانشجویان به تاثیر

توان  زیست داشته است. بنابراین می حفظ محیط 
خانواده و تأثیر دوستان با ایمان و    با تقویت نقش 

ها مذهبی در بهبود نگرش خانواده و نقش رسانه 
و  )برنامه  تلویزون  و  رایو  و  ها  رسانه  های 
اثربخشی  شبکه  بهبود  جهت  در  مجازی(   های 
ها ی و مذهبی گام برداشت و رسانه قرآنهای  آموزه

محیطی به  در کنار اشاعه و ترویج مباحث زیست
  قرآن محیطی از دیدگاه  ت زیستاهمیت موضوعا 

 و ائمه اطهار بپردازند.  

های تحقیق نقش  با توجه به اینکه مطابق یافته 
اعتقادی قرآنهای  آموزه های  آموزه  به  نسبت  ی 

تر قرار داشته است از طرفی نقش  اولویت پایین
های ها یا دروس عمومی و برنامه فرهنگی دانشگاه 

وضوعات اخالق  ها با م آموزشی و فرهنگی دانشگاه 
با  زیست معاشرات  نیز  و  اسالم   در  محیطی 

پذیر مطابق  دوستان با ایمان و  صالح و مسئولیت
ترین اولویت را داشته است. بنابراین  تحقیق پایین 

بعد  می  سه  هر  تقویت  گرفت   نتیجه  توان 
مذهبی  و فرهنگی در کنار هم    ی ،قرآنهای  آموزه

افزا در طور هم الزم و ملزوم همدیگر هستند و به  
توسعه و بهبود دیدگاه اعتقادی، دینی و مذهبی  

حفاظت  نگرش  به  نسبت  دانشجویان 
به زیست توجه  راستا  این  در  موثرند.  محیطی 

و    قرآنانس با    های ترغیب دانشجویان به کانون 
با   و  قرآنهمنشینی  و  شناسان  قرآنپژوهان 

شناس    قرآنهمنشینی و معاشرت با افراد صالح و  
د آموزه از  است.  قرآنهای  یدگاه  اهمیت  حائز  ی 

ارائه الگوهای ها در تبلیغ این رسالت با  دانشگاه
در جامعه دانشگاهی ،  اساتید    محبوب  ومناسب  

سوی  به  را  های    دانشجویان  و قرآنآموزه  ی 
داشجویان با الگوبردای و    و  دهندسوق    فرهنگی

یادگیری از اساتید جوان و نمونه در این زمینه  
یادگیری مشاهده  از که همان  رفتار  تقلید  و  ای 

و  تربیت  در  مهمی  نقش  هست  مناسب  الگوی 
انگیزه قرآنتعلیم   ایجاد  و  دانشجویان  ی 

نهایت   در  و  اساتید  رفتار  تکرار  در  دانشجویان 
مح حفاظت  رفتار  در  زیستی  الگوبرداری  یط 

 دارند. 
دانشگاه کلی  راهکارهای  برخی  به  پایان  ها  در 

ی،  قرآنهای  برای افزایش اثرپذیری و نقش آموزه
اعتقادی و فرهنگی در دانشجویان به موضوعات  

 شود.زیستی اشاره می مرتبط به زندگی و محیط 
منظم  برگ مسابقات  دانشگاه  قرآنزاری  با  در  ها 

 ؛نظارت دقیق مسئوالن ذیربط 
جلسات   ی با قرآنافزایش برگزاری تعداد جلسات  

ی ،  قرآن، پرسش و پاسخ    قرآنتفسیر ، شبی با  
افزارهای   نرم  دفتر  یقرآنارائه  کمک  نهاد  با 

  ؛نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
های  برگزاری   تالوت  قرآننشست  محوریت  با  ی 

و تفسیر   و ارائه مفاهیم دقیق    زیباآیات با صوتی  
کشوری و بین   ممتازدعوت از قاریان  و نیز    ،  قرآن

، زمینه آشنایی بیشتر    قرآنالمللی و نیز حافظان  
 ی و دینی؛   قرآنهای دانشجویان را با آموزه 

مقاالت   نوشتن  و  همایش    یقرآنتفسیر  مانند 
زندگی  کاربردی  مباحث  برخی  ارائه  با  موجود 

 محیطی ؛ مانند موضوعات زیست
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ی به سبک هنری  قرآنهای  و آموزه  هاداستان تهیه  

 ؛  مانند نمایشنامه، نقاشی، شعر و... 
ارائه موضوعات مناسب جهت تحقیق دانشجویی 

ی و دینی توسط اساتید دروس قرآنبا موضوعات  
 معارف یا دروس آموزشی و ترویجی؛ و 

از طریق    هدایت و حمایت فکری اساتید گرامی
و   دانشجو  و  استاد  بین  اطالعات  و  نظر  تبادل 

 های ارتباطی اساتید با دانشجویان. هبود مهارتب

 
 منابع 

  و   علوم  دانشجویان  زیستی  محیط   نگرش  بر   موثر   فرهنگی   -  اجتماعی  عوامل   بررسی (.  1389. )ر  وزیری،  ،.س  مهدوی، .1
 . 45-19(, 7)3 اجتماعی،  پژوهش. 1388 سال در تحقیقات

  قرآننگرش (. 1394.) زاهدی امیری، قوام الدین و مروی مهاجر، محمدرضا ،حسنی، سیدصادق  ،حسنی، سیدمحسن   .2
های علمی دانشجویی  سومین همایش ملی انجمن   برداری از منابع طبیعی یا تخریب محیط زیست،کریم در مورد بهره 

 .های کشاورزی و منابع طبیعی،کرجرشته
پنجمین همایش سراسری    محیطی از منظری نو، نگرش دینی بر اخالق زیست   (.  1392. )شمس، سمیرا  ، پیری، علی   .3

 . تبریز، اخالق کاربردی و اخالق عملی« و روایات و مسئله  قرآن النجاۀ عصر ما« با موضوع »کریم؛ سفینۀ قرآن»
(. تحلیل نگرش دانشجویان تحصیالت  1397مصیب. )  ،غالمی  ،سمیه  ، خسروی ،علی اصغر  ، زادهمیرك  ،سمیه  ،شهبازی .4

رشته  مطالعه:  )مورد  زیست  محیط  از  حفاظت  به  نسبت  توسعه  تکمیلی  و  کشاورزی  آموزش  و  ترویج  های 
 . فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست .روستایی

(:  3)13.  سان و محیط زیستان .(. تأثیر باور دینی در نحوه برخورد با محیط زیست1394نفیسه. )  ،ساطع ، مریم ،رفیعا .5
104-89. 

 (. مطالعه چگونگی نگرش دانشجویان به دین )مدلی بر اساس نظریه 1395علی. )  ،ربانی  ،فرزانه  ،کاوه  ،میالد  ،اصرین .6
 .79-98(: 4)27  ،جامعه شناسی کاربردی .دانشجویان دانشگاه اصفهان :مورد مطالعه  (GT)   ایزمینه

  قرآن زیست از دیدگاه اسالم و    واکاوی اهمیت محیط(.  1394. )برزمینی، حسین  ،طمه  کوهستانی، فا  ،رجنی، مطهره   .7
 .قم المللی فرهنگ و اندیشه دینی ،دومین کنگره بین کریم،

بررسی رابطه بین آگاهی، نگرش و رفتار حامی  (.  1395. )معصومه   ، آدینه وند   ، سیاوش  ، قلی پور   ،  محمدتقی  ،سبزه ای .8
 .5-16.،صص4شماره ،  آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال چهارم . زیست دانشجویان دختر دانشگاه قممحیط

9. Razzaghi Borkhani,  F ,  Mohammadi, Y .(2018). Educational-Extension Factors affecting Farmers’ 
Awareness and Knowledge toward Conservation Agriculture and Pro-Environmental Technologies, Asian 

journal of water environment and pollution. 15(2): 195–202 . 
10. Akomolafe,  O.(2011).  Impact  ofPersonal  Factors  on  Environmental  Education  in  Tertiary  Institutions in  

Ekiti State،Nigeria, International Journal for Cross-Disciplinary Subject sin Education،1(1)،559-564. 

11. Kose, S., Genser, A. Genzer, K & Erol, G. (2011). Investigation of Under graduate Students, Environmental 

Attitudes”, International Electronic Journal of Environmental Education،1(2), 1-12. 

12. Aminrad, Z., Azizi,M &Wahab. (2010). Environmental awareness and Attitude among Iranian Students in 

Malaysian Universities”،Environment Asia،3،1-10. 

13. Schmidt،J.E.(2007).“From in tensions to Actions: The Role of Environmental Awareness son College 

Students”،UW-L Journal of Undergraduate Research،6،1-4. 
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 های علمی پزشکی نوینکریم و تطبیق آن با یافتهقرآن تغذیه از منظر بهداشت

 
 2، زهرا طاهری خرامه1الهی، سمانه حکم1زینب رضوی، سیده*1محمدامین شبانی

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران-1
 استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران-2

 ( mohammadamin39751378@gmail.comنویسنده مسئول: )
 

 چکیده 
غذایی و تغذیه، نقش مهمی در سالمت جسم و روان انسان ازابتدای تولد تا هنگام مرگ  رژیم  مسئله تحقیق:

کریم   قرآن دهند یا در معرض خطر قراردهند.  مصرفی می توانند سالمت خود را ارتقا دارد. افراد با تعیین غذای  
 قرآناست. در  کردهای که شیوه صحیح، برای سبک زندگی تبیینداشته، به گونهتاکید    جسمبر رعایت بهداشت 
است. هدف کرده انسانی است، مردم را به رعایت آن ترغیبتغذیه ستم بر نفس رعایت بهداشت با بیان اینکه عدم 

تحقیق: این پژوهش    روش   های علوم پزشکی نوین است. با یافته   قرآنتغذیه از منظر  این مطالعه بررسی بهداشت 
کریم و جستجو در پایگاه های علمی معتبر قرآن   ای ازمطالعه و تعمق در آیات برگزیده  با  و   ایکتابخانه   روش  با

با مطالعات پزشکی جدید بررسی  قرآنهای  و رهنمود   استشده انجام  نتایج   اساسها: بریافته  است.شده کریم 
های  های حالل و طیب، تحریم خوردنی در چهار محور توصیه به خوردنی   قرآنهای  درهنمو شده،  مرور   مطالعات

گیری: با توجه نتیجه  است.تغذیه، قابل بررسی ها و روزه و اهمیت آن در بهداشتحرام، توجه به کمیت خوردنی 
تاکید بر رعایت بهداشت    است. میتوان با  همگون  انسان  سالمت  طبیعت و  با نظم  قرآن  مقررات  و  قوانین  به اینکه

منظر   از  بیماری قرآنتغذیه  گسترش  از  جلوگیری ،  مرتبط  این های  بیشتر  های  پژوهش  انجام  ضمن  و  نمود 
 کرد. دستورات را در قالب برنامه ای جامع  به جهانیان توصیه

 
 بهداشتی، سبک زندگی، تغذیه، علوم قرآنواژگان کلیدی: 

 
  مقدمه

از    انسان  و سالمت  در زندگی   مهمی  تغذیه، نقش
تعیین    دارد. افراد با  مرگ  هنگام  ابتدای تولد تا

مصرفی   را  خود  سالمت  توانندمی   غذای 
 Schaller)ارتقادهند یا در معرض خطر قراردهند

et al., n.d.)(Makiabadi et al., 2019)  به  .
مهمگونه  که  سال   ای  در  مرگ  فاکتور  ترین 

نامناسب    2017 تغذیه  و  غذایی  رژیم   ،
سبک(Afshin et al., 2019)استبوده  زندگی    . 

مهم    عوامل  از  تغذیه،  خصوص وضعیت  افراد، به
بیماری   در   سرطان،   مانند  مزمن  های بروز 

عروقی و دیابت قلبی  های بیماری   پرفشاری خون،
. ارتباط  (Sabrina et al., 2018)باشدنوع دو می 

های از گذشته   انسان  و تندرستی   مستقیم تغذیه
  با   قبل  هاقرن  ها ازانسان .  استشده شناخته   دور،

تغذیه  های روش  آزمایش،  و  تجربه را   صحیح 
تجارب،  اثر  در  که   هاییآن  و  کردهکشف  همان 
زندگی با کیفیت    از  اندداشته  تری صحیح   تغذیه

 تغذیه الزم  با.  اندبرخورداربوده  تربیشتر وطوالنی 
  رضایت   فعالیت،  و  کارآیی  حیات،  پویایی و  وکافی،

نشاط و    و  زندگی  خاطر،  رو شدن  روبه  توانایی 
  به   و شود می  انسان تأمین در مشکالت  با  مبارزه
نسل  و  سالمت   عالوه  بعدی   های بهداشت 

 ,zamanian azodi m)یابد  ارتقامی

ramazankhani a, tavasoli e, gharli poor z, 
motalebi m, babaee a, 2013)  .کریم بر    قرآن

داشته تاکید  جسم  بهداشت  توجه    رعایت  و 
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ای که شیوه  ای بر سبک زندگی دارد به گونهویژه

تبیین  زندگی  سبک  برای  است.  کردهصحیح 
از    300حدود   و   قرآنآیه  پزشکی  به  کریم 

اختصاص  ,Ghaffari)استیافته بهداشت 

2014)(Journal & 2016, n.d.)  تغذیه سالم گام.
رود. شمارمی ان بهمهمی جهت سالمت جسم و ج

در   قرآن در   بهداشت  رعایت  اینکه عدم  بیان  با 
به  را  مردم  است  انسانی  نفس  بر  ستم  تغذیه، 

کرده  ترغیب  آن  )رعایت   ;Holy Quranاست 

Surah Al-Baqarah, Verse 57.  پژوهش   .)
  های اسالمی در زمینه گیری از برخی آموزه بهره 

سالم   تغذیه   & MEHRNAZ)آداب 

VAHIDEH, 2016)  به مطالعه  این  در  که  ؛ 
به مفهوم  راجع  کلی  دستورات  تغذیه،  شناسی 

ز از پرخوری  تغذیه مثل رعایت کم خوری، پرهی
سالمت  از  برخورداری  جهت  در   ... و 

تغذیهشده اشاره دیگری  ی  مطالعه  در  ی  است. 
؛ به خوبی  (Ghaffari, 2014)  قرآنسالم از نگاه  

شده   بندی دسته داده  شرح  هرقسمت  و  شده 
نوین   پزشکی  علوم  با  اما  است 

میوه نشده دادهتطبیق  مطالعه  در  های  است. 
؛  (Farhangi et al., 2014)کریم  قرآندارویی در  

های کریم با یافته   قرآنشده در  بردههای نام میوه 
شده و فواید آنها ذکر شده پزشکی جدید بررسی

بندی   با دسته  ای  مطالعه  که  آنجا  از  اما  است. 
یافته   با  تطبیق  و  کلیات  با ذکر  و  های  مناسب 

علوم پزشکی نوین یافت نشد، این مطالعه با هدف  
کریم و تطبیق آن با  قرآن تغذیه از منظر بهداشت 

 های علمی پزشکی نوین انجام گردید.یافته
 

 روش تحقیق 
  با  که  بوده  مروری   پژوهش  یک  حاضر   مطالعه   

تغذیه سالم   در  را  قرآنهای  آموزه  متون،  بررسی
با   داده  قرار  مورد مطالعه است. این جست وجو 

در  "سوال   تغذیه  مبحث  یافته   قرآنآیا  های با 

  گرفت. این پژوهش، با شکل  "نوین تطبیق دارد؟
با  ایکتابخانه   روش آیات   و  در  تعمق  و  مطالعه 

ازبرگزیده  در   قرآن  ای  جو  و  جست  با  و  کریم 
پایگاه    Google Scholarموتور جست وجوی   و 

مثل   خارجی  و  داخلی  علمی   SID  ،Pubهای 

Med  ،Scince Direct    وMagiran   های بین سال 

 به  مقاله  این  در  لذا.  استشده انجام 1980-2020
  این  و  شدهپرداخته  قرآن  از  آیاتی  گردآوری 
یافته  را  دستورات حاصل با    مطالعات  از  های 

 ایم.دادهمطابقت  جدید پزشکی
 

 یافته ها 
برای حفظ سالمت، پیشگیری و   قرآناز نگاه     

ها ، باید اصول و قواعدی پیرامون درمان بیماری 
رعایت در  تغذیه  تغذیه    قرآنشود.  برای  کریم 

خوردن  به  توصیه  چهارمحور  در  رهنمودهایی 
روزی های حالل و سودمند، تحریم برخی مواد 
و   تغذیه  دربهداشت  آن  اهمیت  و  روزه  غذایی، 

 است. شده یت تغذیه آوردهتوجه به کم
 قرآنتوصیه به خوردن روزی های طیب: در  -1

کریم در آیات متعددی خوردن روزی های طیب  
 است که مواردی ذکر میگردد: شده توصیه 

  اهلل   اتقوا  و  طیباً   حالاًل  اهلل   رزقکم  مما  »و کلوا   
و از نعمتهاى ( :88به مومنون«)مائده/    أنتم  الذی 

خداوند به شما روزى داده که    اىزه یحالل و پاک
! و از )مخالفت( خداوندى که به او  دیاست، بخور

 ! دیزیبپره  د،یدار   مانیا
  مارزقناکم  طیباتِ  من  کُلوا  آمنوا  الذین  أیها  »یا   
(:  172  تعبدون«)بقره/  إیاه   کنتم إن  لِلهِ  اشکُروا  و
ا  یکسان  ی ا نعمتهادی اآورده  مانیکه  از    ی ! 

روز  ی ازه یپاک شما  به  و    دیبخور  م،یاداده  ی که 
 ! دیکن ی اگر او را پرستش م  د؛یشکر خدا را بجا آور

عالوه بر این که به صورت کلی نام برده باشد      
هایی   عسل،میوه  مثل:  خوراکی  به  مواردی  در 
مثل انگور، انار، زیتون،خرما،  شیر، گوشت برخی  
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حیوانات حالل گوشت و... اشاره کرده است که  
برخی از این موارد را با علم پزشکی نوین بررسی  

 کرده ایم.
 الف( شیر -1

لَکُمْ»    فِی    وَإِنَّ  مِمَّا  نُسْقِیکُم  لَعِبْرَۀً  الْأَنْعَامِ  فِی 
سَائِغاً   خَالِصاً  لَّبَناً  وَدَمٍ  فَرْثٍ  بَیْنِ  مِن  بُطُونِهِ 

)نحل/ چهارپا  :  (66لِلشَّارِبِینَ«  وجود  در   ان،یو 
براى شما )درسهاى( عبرتى است: از درون شکم 

م از  هضم   ان یآنها،  شغذاهاى  خون،  و    ر یشده 
 ! م ینوشان ه شما مى خالص و گوارا ب

مَثَلُ الْجَنَّۀِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهَارٌ مِنْ  »    
 «…ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ

به پره  فیتوص  :(15/محمد)   زگاران یبهشتى که 
از    ىیاست: در آن نهرها  نیوعده داده شده، چن

از   ى یآب صاف و خالص که بدبو نشده، و نهرها
 ... که طعم آن دگرگون نگشته  ریش
بز      زمینه عصبی: مصرف شیر  کاربرد شیر در 

سن   به  مربوط  مغزی  مسائل  از  تواند  می 
دادن  جلوگیری کند. شیر بز می تواند از ازدست

جلوگیری  آنتی حافظه  خاصیت  علت  به  و  کند 
دژنر از  دارد  که  نورونهاکسیدانی  ها شدن 

 ,.Safdar et al)کند  میجلوگیری 

تواند عملکرد مولکولی مغز را همچنین می(2020
  برد بهبوددهد. میدر فردی که از کمبود آهن رنج 

 به  که  فنوروپاترین  منفی  اثرات  برابر  در  شتر  شیر
 ،  دارد  کاربرد  کشاورزی   در  کش  حشره  عنوان

است     (Abd-Elhakim et al., 2020)مقاوم 
دارد اضطراب  ضد   ,.Khatoon et al)وخواص 

2019) . 

کاربرد شیر در زمینه تقویت عضالت: استفاده     
تواند دار به همراه شیر می از آمینواسیدهای شاخه

 ,.Fuchs et al)دهدها را افزایشتولید میوفیبریل

ی افراد مسن کشور . تحقیقاتی در جامعه(2019
دهد که ابتال به ساکروپنیا با کمبود می کره نشان 

دارد ارتباط  شیر  مصرف  (Lim, 2020)مصرف   .

شیر و حفظ توده عضالنی در افراد مسن با هم  
 . (Zanini et al., 2020)ارتباط دارند

شیر      متابولیسم:  زمینه  در  شیر  مثبت  اثرات 
می  بشتر  سودمندی  تاثیرات  بیماران تواند  رای 

داشته یک  نوع  شیر  دیابت  مصرف  دراثر  باشد. 
بیماران و نیازشان به انسولین    شتر، قند خون این

چنین سطح  است. همرفتهبه سمت بهبودی پیش 
گلوکوز بعد از مصرف غذا را در افراد با دیابت نوع  

مدت دو کاهش می دهد. البته برای اثرات طوالنی
 ,.Shah et al)ستیمنیازمند آزمایشات بیشتری ه

2019) . 

در      مطالعات  وسرطان:  شیر  مصرف  ارتباط 
ک نشانکشور  کاهش  می ره  با  دهد؛ مصرف شیر 

سال  50خطر ابتال به سرطان سینه در زنان زیر  
مصرف  (Shah et al., 2019)داردارتباط  .

به   ابتال  کاهش خطر  با  شیر  و  لبنی  محصوالت 
ارتباط  دهان  .  (Yuan et al., 2019)داردسرطان 
دارد با کاهش خطر ابتال به  مصرف ماست احتمال 

 ,.Acham et al)باشد سرطان مثانه ارتباط داشته

2020) . 
مصرف شیر و مشکالت قلبی و عروقی: نتیجه      

در   در  21تحقیقات  متفاوت  ی  قاره 5کشور 
کاهش  دهد که مصرف لبنیات با  می متفاوت نشان

عروقی   و  قلبی  مشکالت  و  به سکته  ابتال  خطر 
متعادل  (M. et al., 2018)داردارتباط مصرف   .

آسیب  از  ناشی  میر  و  مرگ  کاهش  با  های شیر 
ار عروقی  و  باالی تباطقلبی  مصرف  البته  دارد. 

 .X)دهدمی شیر، خطر ابتال به سرطان را افزایش

J. Wang et al., 2020)  . 

مصرف شیر وکمک به استخوان:  تحقیقات بر      
های جداشده  می دهد اگزوزمها نشانروی موش

می گاو  شیر  استئوپروزیس تواز  از  اند 
 .(Yun et al., 2020)کندجلوگیری 

 ب( عسل-1
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شفا    قرآندر      واژه  بار  چهار  کریم 

خود  شدهآورده به  آن  بار  سه  که   قرآناست 
ای است که در  شود و عسل تنها تغذیهمی مربوط 
یادشده   قرآن شفا  عنوان  به  آن  است)سوره  از 

آیه  82اسرا/آیه   یونس/  )سوره  )سوره  57(   )
 (.  69()سوره نحل/ آیه 44فصلت/ آیه 

ها را وسیله زنبورهای عسل که شهد گل عسل به
و میآوری جمع مکرر  هضم  طریق  از  و  کنند 

 شود. میاستفراغ تشکیل 
التهابی و آنتی اکسیدانی عسل:      خاصیت ضد 

آزادسازی   مهار  با  عسل  فالنوئیدی  محتوای 
پیش مقفاکتورهای  امکان  با  التهابی،  ابله 

را بیماری  پارکینسون  و  آلزایمر  چون  هایی 
به دلیل (Candiracci et al., 2012)دارد . عسل 

فنول   ترکیب  متنوع  بسیار  ترکیب  دارابودن 
اکسیدانی   آنتی  خاصیت  گیاهی  منشا  براساس 

 .  (Majtan et al., 2013)الطیفی داردوسیع 

های  خاصیت ضد دیابتی عسل: ازدیگر خاصیت    
ل، تاثیرعسل در بهبود دیابت با کاهش غلظت  عس

، بازیابی  (Shambaugh et al., 1991)گلوکز سرم
مسیر سیگنالینگی که استرس اکسیداتیو موجب  

،  (Kim et al., 2006)شودمقاومت به انسولین می 
اکسیداتیو بهبود  استرس  بخشیدن 

و جلوگیری از    (Erejuwa et al., 2010)پانکراس
چ اکسیداتیو   ,.Rahimi et al)ها  ربی استرس 

 باشد. می   (2005
دلیل     به  عسل  عسل:  میکروبی  آنتی  اثرات 

کم و مقدار    PHمقدار کم آب، فشار اسمزی باال،  
پروتئین کم و دارابودن گلوکزاکسیداز، پراکسید  
مانند   فنولی  ترکیبات  برخی  و  هیدروژن 

گلیوکسال،  و متیل   پینوکمبرین و اسیدسرینگیک
های   باکتری  علیه  باکتریایی  ضد  خاصیت 

وگرم گرم داردمثبت   ,.Agbaje et al)منفی 

2006) (Mavric et al., 2008)چنین اثرات  . هم
به   هم  آن  قارچی  ضد  و  ویروسی  ضد 

 Irish)(.Shahzad et al., n.d)استرسیده اثبات

et al., 2006) . 
دلیل     به  عسل:  زخم  دهنده  التیام  خاصیت 

خاصیت ضد میکروبی و تعدیل سیستم ایمنی، 
زخم بهبود  زخم در  مانند  هایی 

،  (Hesami & Haghighian, 2019)سوختگی 
معده  زخم    (Almasaudi et al., 2016)زخم  و 
 است. موثر  (Surahio et al., 2014)هاپای دیابتی

خاصیت ضد سرطانی عسل: عسل در مراحل    
پیشرفت و  تکثیر  می  شروع،  عمل  کند.  سرطان 

مکانیسم  طریق  از  آن  توموری  ضد  های اثرات 
مختلفی مثل القای آپاپتوز، توقف چرخه سلولی، 
تعدیل استرس اکسیداتیو، بهبود التهاب و مهار 

 . (Orsolic et al., 2003)زایی استرگ
بر  دی    عسل  محافظتی  آثار  عسل:  خواص  گر 

قلبی  سیستم  سیستم  عصبی،  سیستم  عروقی، 
گوارشی  سیستم  و  تنفسی 

 . (Cianciosi et al., 2018)استشده ثبت 
 ج( خرما  -1

  به   مورد  20  در  کریم  قرآن  شریفۀ  آیات  در   
که   .است  شده   اشاره   آشکارا  طور  به خرما  درخت

 اشاره  خرما  تغذیه ای   خواص  به  آن  مورد  4  در
()سوره مریم/ آیه 29شده است.)سوره عبس/ آیه  

آیه  25 یس/  آیه  34()سوره  نحل/  ( 11()سوره 
  به   آن  از    قرآنخداوند در   که   است  ای   میوه   تنها

 (.67نحل/ آیه  برده است)سوره نام رزق عنوان

با   میوه  این  زایمان:  تسهیل  بر  خرما  خاصیت 
انقباض دهانه رحم عضالت آن را در ماه های آخر  

می  تقویت  آن حاملگی  خواص  دیگر  از  کند. 
کاهش فشار خون به صورت کوتاه مدت، جهت  

 Kordi et)ریزی حین زایمان استکاهش خون

al., 2010)چنین بر روی گیرنده های اکسی   .هم
توسین تاثیر گذاشته و باعث پاسخ بهتر عضالت  
نقباضات  و  میشود  توسین  اکسی  به  رحم 

 . (Kordi et al., 2017)کندموثرتری را ایجاد می 
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دلیل       به  خرما  خرما:  میکروبی  ضد  خاصیت 

دارا بودن محتوای فنلی زیاد، دارای خاصیت ضد  
انگلی   ضد  و  ویروسی  ضد  باکتری،  ضد   ، قارچ 

.  (Nasir et al., 2015)(.Taleb et al., n.d)است
رشد   خرما  متانولی  ،   E.coliعصاره 

S.marcescens   ،B.cereus    وS.aureus    را مهار
 . (Samad et al., 2016)می کند

سرطانی خرما: اکثر فنولیک هایی    خاصیت ضد
که اثبات شده اند فعالیت ضد سرطانی دارند در 

شوند.اعتقاد بر این است خرما به وفور یافت می 
فنولیک  ایجاد  که  در  مختلف  مراحل  در  ها 

 Nasir)کنندهای بدخیم اختالل ایجاد میتومور

et al., 2015) . 
های کبدی:     بیماری  بر    ترکیبات   تاثیر خرما 
مانند   عصاره  در  موجود  فنلی  پلی   خرما 

 فنولیک  اسیدهای   و  ها   آنتوسیانین   فالونوئیدها،
 و  منگنز  روی،  مس،  سلنیوم،  مانند   عناصری و  

مصونیت کبد در برابر    موجب  توانند  ویتامین می
گردند اکسیداتیو   ,.Mousavi et al)عوامل 

2014) . 
روی    محافظتی  اثر  خرما  معده:  بر  خرما   تاثیر 

 توسط  آن  تخریب  از  مانع  دارد که  معده  مخاط
 Baliga)می شود  معده  زخم  ایجاد  معده و  اسید

et al., 2011) . 

به  دیگر خرما  خرما:  آنتی خواص  خواص  دلیل 
اکسیدانی در جلوگیری از التهاب مفاصل، تصلیب  

بیماری  و  شرائین،  آلزایمر  ایمن،  خود  های 
فیبر   به دلیل محتوای  و  پارکینسون موثر است 

می  فنولی  محتوای  و  در زیاد  مهمی  نقش  تواند 
بیماری  از  قلبیپیشگیری  تعدیل های  و  عروقی 

باشد.فنوتیک  داشته  بدن  ایمنی  ی هاسیستم 
و   ضدالتهابی  اثر  دلیل  به  خرما  در  موجود 
ضدترومبوتیکی ممکن است بتوانند فشار خون را  

 .(Nasir et al., 2015)کاهش دهند
 تحریم خوردن برخی مواد خوراکی:  -2

کریم خوردن برخی از چیز    قرآندر آیاتی از      
»إنما است.  شده  شمرده  حرام   علیکم   حرم  ها 

به   أهلّ  ما  و  الخنزیر   لحم  و  الدم  و  المیتۀ
خداوند، تنها )گوشت( مردار،   (:173لغیر...«)بقره/

غ نام  را  آنچه  و  گوشت خوك  به    رِیخون،  خدا 
 ... هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است

إثم    فیهما  قل  المیسر  و  مر  الخ  عن  »یسألونک
تو  (:  219کبیر...«)بقره/ از  قمار  و  باره شراب  در 

 یبزرگ  انیبگو: »در آنها گناه و ز  کنند،ی سؤال م
 ... است

،    قرآندر      کریم خوردن مواردی مانند: خون 
شراب و گوشت هایی مانند خوك مردار و... حرام 
اعالم شده است که به بررسی برخی موارد با علم  

 پزشکی نوین می پردازیم: 
 الف( گوشت خوك -2

یکی از مواد غذایی  که مصرف آن به هر نحوی     
از  آیه  چهار  است.در  خوك  گوشت  شده،  منع 

یم حرام بودن گوشت خوك بیان شده  کر  قرآن
آیه   بقره/  )سوره  آیه 173است  بقره/  ()سوره 

آیه  219 مائده؟  آیه  3()سوره  انعام/  ()سوره 
 (.115()سوره نحل/ آیه 45
گوشت خوك و آلرژی: هیستیدین موجود در    

هیستیدین   آنزیم  وجود  علت  به  خوك 
که   میشود  تبدیل  هیستامین  به  دکربوکسیالز 

ستامین بیشتر از نیاز طبیعی بدن  میزان این هی
خوك  گوشت  مصرف  صوت  در  که  میباشد، 
میتواند موجب واکنش های آلرژی، آسم و کهیر  

 . (Lorenz et al., 1971)گردد
گوشت خوك و بیماری مفاصل: وجود مقادیر     

و  هیالورونیک  اسید  ها،  آمین  گلیکوز  از  باالیی 
هگزوز آمین ها در بافت های همبند خوك منجر 

 Ghosian)به آرتریت و درد های مفاصل میگردد

Moghaddam & Maleki, 2011) . 
قلبی     های  بیماری  به  ابتال  و  خوك   گوشت 

عروقی: وجود میزان باالی چربی و کلسترول در  
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  ابتال  و  شرایین  تصلب   اصلی  علت  گوشت خوك

  باال   خون  فشار  و  کرونر  عروق  بیماری   به
 ,Ghosian Moghaddam & Maleki)است

2011) . 
گوشت خوك و مشکالت عصبی: مصرف زیاد    

سیستم   شود  می  باعث  خوك  های  پروتئین 
اختالل  دچار  هیپوکامپ  گلوتامینرژیک 

. مصرف گوشت خوك (Zhang et al., 2020)شود
بیماری   به  ابتال  دارد  MSبا   ,Lauer)ارتباط 

)نوعی تومور     gliomaو احتمال ابتال به    (2010
 . (Mills et al., 1989)مغزی( را باال می برد

گوشت خوك و مشکالت کبدی: مصرف گوشت  
 Apte)خوك با ابتال به سیروز کبدی ارتباط دارد

& Wilson, 2003) . 
گوشت خوك و سرطان: مصرف گوشت ناحیه    

نیتروز  زیاد  مقادیر  وجود  علت  به  خوك  شکم 
ایجاد  عوامل  از  آمین  هتروسیکلیک  و  آمین 

میباشد   ,Lee)(Ferrucci et al., 2010)سرطان 

ن یکی از عوامل ایجاد سرطان نیتروزآمی  .(2019
است مصرف  (Zeng & Mitch, 2016)مثانه   .

مکرر گوشت خوك با ابتال به سرطان در ناحیه  
 Islam)ی دیستال کولون در بانوان ارتباط دارد

et al., n.d.) . 
گوشت    هورمونی:  ومشکالت  خوك    گوشت 

 باال   رشد  هورمون  سطح  دارا بودن  علت  به  خوك
اسید(سوماتوتروپین  از  مترشحه)  و  اوریک  ، 

ایجاد  باال،  چربی التهاب   ها،  بدخیمی  سبب  
  می   آکرومگالی  و  باال   خون  فشار  چاقی،  سلولی،

 . (Spotin et al., 2014)شود
بیماری های باکتریایی و انگلی ناشی از خوك:    

 از  اعم  بیماری   140  از  بیش  است  قادر  خوك
  انتقال   انسان  به  را  باکتریایی  و  انگلی،ویروسی

دهد. که به برخی از این بیماری ها اشاره میکنبم:  
 کرم نواری   سولیوم،  تنیا  کرمی،  مهم   های   انگل  از

با  است  خوك بطن  استقرار  که    مغز،  چهار  در 

هیدروسفالی میشود.    و  مغز  فشار  رفتن  باال   باعث
در   باعث گاهی  بینایی  اشکال  عنبیه،    تورم  و 

  افزایش حجم   از  ناشی  آسیب عضالنی  و  میوزیت
به    41شود.    می  کاذب مبتال  موارد  از  درصد 

توکسوپالسموز در آمریکا که توسط غذا به این  
اند توسط گوشت خوك رخ    بیماری مبتال شده 

 .(Algaba et al., 2020)داده است
 
 ب( مشروبات الکلی-2

خمر   قرآندر   صطالح  از  شراب  یرای  کریم 
استفاده شدهاست. خمر به معنای پوشش است  

ایع مست کننده  ولی در اصطالح شریعت به هر م 
کریم در چهار مرحله    قرآنخمر گفته میشود، در  

میکند   برخورد  شراب  مسئله  صراحت  ,با  با  و 
بقره/   میکند )سوره  نهی  از خوردن آن  را  مردم 

()سوره مائده/ آیه   90()سوره مائده/ آیه  219آیه  
 (43()سوره نسا/ آیه 91
تاثیر الکل بر سیستم عصبی: مهم ترین اثر الکل    

 Chen et)تضعیف سیستم اعصاب مرکزی است

al., 2012)ح اختالالت  انسفالوپاتی  .  شامل  اد 
،  WEورنیکه) ، خاموشی  (، آسیب مغزی مغزی 

تشنج ، سکته مغزی و انسفالوپاتی کبدی است.  
شایعترین تظاهرات مصرف مزمن الکل ، سندرم  

( با  KSکورساکوف  مرتبط  عقل  زوال  (و  
 ( استARDالکل)

(Rao & Topiwala, 2020)  (Logtenberg et 
al., 2020)  . 

 
عروقی:   تاثیر   قلبی  سیستم  بر  الکل 

کاردیومیوپاتی، فیبروز بطنی، هیپرتروفی بطنی،  
افزایش   دهلیزی،  فیبریالسیون  خطر  افزایش 
احتمال سکته ایسکمیک و هموراژیک ، بیماری  
اثرات مصرف  از  پر فشاری خون  عروق کرونر و 

 الکل است. 
(Fernández-Solà et al., 2002)(Nicolás et 
al., 2002)(Mukamal et al., 2005)(Sasaki, 
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2000)  (Zilkens et al., 2005)(Mukamal et 

al., 2020) . 

با       الکل  تولیدمثل:  دستگاه  بر  الکل  تاثیر 
عوظ،  تخریب بافت بیضه و تخمدان، اختالل در ن

 اختالل در 
هورمون سیکل  تعادل  در  اختالل  جنسی،  های 

زنان می ارگاسم  در  تاخیر  تواند موجب  جنسی، 
شود مثل  تولید  و  جنسی   Jafarpur et)ناتوانی 

al., 2005)(Jafarpur et al., n.d.)(Ghosian 
Moghadam & Moradi, 1970) . 

در     جنین  گرفتن  قرار  جنین:  بر  الکل  تاثیر 
چندین  ایجاد  باعث  تولد  از  قبل  الکل  معرض 
، کبد ، دستگاه   ، کلیه  ناهنجاری در مغز، قلب 
می   ریز  درون  غدد  های  سیستم  و  گوارش 

. چشمگیرترین مورد  (Caputo et al., 2016)شود
الکلی  س جنین  سندرم  است.  جنین  الکل  ندرم 

 داخل   رشد  الگویی است از نا هنجاری ها با تأخیر
 منطقۀ میانی  ناقص  تکامل  میکروسفالی،  رحمی،
 Ghosian)مفاصل است.   ناهنجاری های   و  صورت

Moghadam & Moradi, 1970)(Ehrhart et 
al., 2019)     گرفتن در قرار  کبد:  بر  الکل  تاثیر 

ض بیش از حد الکل منجر به بیماری کبدی معر
( می شود که علت اصلی بیماری و ALDالکلی )

جهان  سراسر  در  کبد  به  مربوط  میر  و  مرگ 
 ,Yip & Burt)(M. Wang et al., 2019)است

تاثیر الکل بر ابتالی سرطان: مصرف الکل    .(2006
ها  باعث افزایش ابتالی طیف وسیعی از سرطان

سرطان  پانکراس،  کبد،  پستان،  سرطان  مانند 
ها و سرطان پروستات در آقایان اندومتر در خانم 

 Choi)(Siegmund & Singer, 2005)  شود.می 

et al., 2003)(Petticrew et al., 2018).     تاثیر
الکل بر روان: صرف الکل موجب مشکالت روانی 
مانند اختالل حافظه، خودکشی، اضطراب، توهم 

میشود اختالالت شخصیت   Malakzadeh et)و 

al., 2017)(Um et al., n.d.) 
 . روزه 3

آیات متعددی پیرامون روزه وارد شده    قرآندر     
که نشان دهنده اهمیت آن در دین اسالم است.    

اوب می تواند اثرات روزه بر قلب و عروق: روزه متن
دهد.   کاهش  را  قلبی  سکته  وقوع  احتمال 
های   سندرم  وقوع  احتمال  تواند  می  همچنین 

دهد می  کاهش  را   Malinowski et)متابولیک 

al., 2019) . 
از    روزه طیف وسیعی  متابولیک:  نتایج  و  روزه 

عملکرد های مفید را در زمینه  چاقی ، دیابت 
 de)شیرین ، سرطان و آسیب های عصبی دارد

Cabo & Mattson, 2019) . 
ه   رژیم  از  استفاده  سرطان:  ضد  ای  خواص 

غذایی شبه روزه به همراه مصرف دوز مناسبی از 
می تواند در کنار محافظت از ارگان    cویتامین  

بکشد  نیز  را   & Di Tano)سلول های سرطانی 

Longo, 2020)ه می تواند به  . نوع خاصی از روز
نابود کردن سلول های سرطان سینه کمک کند.  

را کاهش     Tرا در لنفوسیت     DNAو آسیب به  
.   خواص (Di Tano & Longo, 2020)می دهد

خطاه کاهش  داری:  روزه  ،  عصبی  شناختی  ای 
افزایش  و  میتوکندریایی  های  فعالیت  افزایش 

هیپوکامپ در  نورون   ,.Liu et al)ساخت 

2020)(Baik et al., 2020)  هورمونی اثرات     .
روزه: گرفتن روزه باعث افزایش غلظت هورمون  

TSH     شده هایپوتیروئیدیسم  بیماران  در 
تاثیر روزه بر کبد       .(Sheikh et al., 2018)است

کنترل   در  تواند  می  رمضان  ماه  چرب:روزه 
بیماری   بهبود  و  چرب  کبد    steatosisبیماری 

 . (Ebrahimi et al., 2020)مؤثر باشد 

 تغذیه در .کمیت 4
  کل  عند  زینتکم   خذوا  آدم  بنی   » یا  شریفه  آیه   

  یحب   ال   إنّه  التسرفوا  و  اشربوا  و   کلوا  و  مسجد
ز   (:31المسرفین«)اعراف/ آدم!  فرزندان   نتیاى 

! دیخود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردار
بخور الهى(  نعمتهاى  )از  ب   دیو  ولى    د، یاشام یو 
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نکن  دوست    د یاسراف  را  مسرفان  خداوند  که 

  انسان   که  شریفه بیانگر آن است  آیه  این دارد!نمى
  بهداشت   باید  آشامیدن   و  خوردن  هنگام  در  ها

 میزان   و  کمیت  لحاظ  از  خصوص  به  را  غذایی
  نمایند   رعایت  ها  آشامیدنی  و  ها  خوردنی  مصرف

 زیاده  و  اسراف  و)  حد  تشخیص  مصرف،  این  مرز  و
زمانی 6باشد)  می(  نکنید  روی   انرژی   که   (. 

  باشد  باالتر  مصرفی  انرژی   به  نسبت  دریافتی
 ,Finer)شود  می  چاقی  و  وزن  افزایش   به  منجر

  عروق   مانند  ها  بیماری   از  بسیاری   با  چاقی.(2015
  است.   همراه  فشارخون  و   دیابت  ،   قلب  کرونر

 افزایش  نظیر  هایی   مکانیسم   با  چاقی   همچنین
  خطر   ،   التهابی  و  جنسی   ،  متابولیک  های   هرمون

  دهانه  ،  پستان  سرطان   نظیر  هایی  سرطان  به  ابتال
  حدود .  دهد    می  افزایش  را  روده  و  کولون  ،  رحم
  بی   و  وزن  اضافه  دلیل  به   ،  ها  سرطان  درصد  25

از      .(Hajian et al., 2013)است  تحرکی یکی 
ذیه ، الگوی غذایی نامناسب  دالیل ابتال به سوء تغ

نظیر کمبود دریافت انرژی ، درشت مغزی ها و 
  (Brabin & Coulter, 2003)ریز مغذی ها است

مستقیم   دلیل  تغذیه  سوء  که  شود  می  برآورد 
هزار مرگ در سال و دلیل غیر    300رای حدود  ب

مستقیم برای نیمی از مرگ و میرهای کودکان 
است تغذیه   (Nemer et al., 2001)جهان  سوء 

خطر   به  وبا  کند  می  ضعیف  را  ایمنی  سیستم 
انداختن پارامترهای مختلف ایمنی توانایی بدن  

ا بیماری هایی همچون ایدز کاهش می  درمبارزه ب
هرگز انسان را   قرآن.  (Duggal et al., 2012)دهد

ت نکرده بلکه  به چشم پوشی از مواهب الهی دعو 
 یَا»    توصیه به خوردن روزی حالل و پاك دارد.

  وَلَا  طَیِّبًا  حَلَالًا  الْأَرْضِ  فِی  مِمَّا  کُلُوا  النَّاسُ  أَیُّهَا
  عَدُوٌّ   لَکُمْ  إِنَّهُ  الشَّیْطَانِ  خُطُوَاتِ   تَتَّبِعُوا

زم  ی ا  (:.168مُبِینٌ)بقره/ در  آنچه  از    ن یمردم! 

پاک و  حالل  گامهادیبخور  زهیاست،  از  و   ی ! 
او، دشمن آشکار    نکه ی! چه اد ینکن  ی رویپ  طان، یش

آیه    شماست!  در  می    57همچنین  بقره  سوره 
 الْمَنَّ  عَلَیْکُمُ   وَأَنْزَلْنَا  الْغَمَامَ  عَلَیْکُمُ  وَظَلَّلْنَا»فرماید :
  ظَلَمُونَا  وَمَا   رَزَقْنَاکُمْ  مَا  طَیِّبَاتِ  مِنْ   کُلُوا  وَالسَّلْوَى 

و ابر را بر (:  57یَظْلِمُونَ)بقره/  أَنْفُسَهُمْ  کَانُوا  نْوَلَکِ
سا داد   بانیشما  ش   م؛یقرار   =[ »من«    ره یو 

]= مرغان   «ی درختان [ و »سلو   ذیمخصوص و لذ
)و    م؛یکبوتر[ را بر شما فرستاد  هیمخصوص شب

 ی که به شما روز ی ازه یپاک ی :( »از نعمتهامیگفت 
!( آنها دیشما کفران کرد  ی!« )ولدیبخور  میا داده

 . نمودندی مبه ما ستم نکردند؛ بلکه به خود ستم  
 نتیجه گیری  

به      خود  حیات  در  که  است  موجودی  انسان 
. داشتن رژیم غذایی مناسب و   نیاز دارد  تغذیه 
متعادل بحث بسیار مهمی در دنیای مدرن است 
. پیشرفت های بشر باعث شده تا سبک زندگی  

اری شود . با توجه به این که  دچار تحوالت بسی
امروزه از تحرك افراد کاسته شده و مواد غذایی 
به   توجه  شوند،  می  مصرف  نامتعادلی  طور  به 
مبحث رعایت اعتدال در رژیم غذایی از اهمیت  

های یافته  با  دستورات  باالیی برخوردار است این
با   قرآن  مقررات  و  قوانین.  دارد  تطبیق  روز  علمی
است و  با    همگون  انسان   متسال  طبیعت و  نظم 

لذا   انسان همگون است  نظم طبیعت و سالمت 
میتوان با تاکید بر رعایت بهداشت تغذیه از منظر  

  های شایع مرتبطکریم، از گسترش بیماری   قرآن
 عروقی،های قلبی ازقبیل چاقی، بیماری   تغذیه  با

های واگیردار دیابت، بیماری   خون،سرطان، فشار 
های روانی جلوگیری نمود و با پژوهش  و بیماری 

های میان رشته ای گسترده تر  برنامه ای جامع  
 درزمینه بهداشت تغذیه  به جهانیان عرضه گردد.  
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 چکیده 
 ایجاد  فقر،  کاهش  برای  فرصتی  تراریخته،  محصوالت  تولید  با  ژنتیک  مهندسی  ویژه  به  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی

  ایجاد  نباتات  اصالح   در  توانایی  افزایش  و   طبیعی  منابع  تخریب  از  جلوگیری  و  تغذیه  سوء  رفع  غذایی،  امنیت
  از  بسیاری  در  تراریخته  محصوالت  تولید  و   کشاورزی  تحقیقات  در  بیوتکنولوژی  ورود  وجود،  این   با.  است  نموده

  و   تجاری  زیستی،  ایمنی  محیطی،   زیست  فرهنگی،   اجتماعی،  اخالقی،  هایجنبه   از  هایی چالش   با  کشورها
های مختلفی ابراز  در زمینه استفاده از محصوالت تراریخته در اسالم، محققان عقیده  .است  شده  مواجه  اعتقادی
های مربوط به آن مجاز  وری اند. از نظر اسالم، استفاده از محصوالت تراریخته و نیز پژوهش و توسعه فناداشته

چنین  های مختلف ایمنی و اخالقی است که الزم است تامین شود. هم است، لیکن این جواز منوط به رعایت جنبه
توان گفت که ممانعت از سلطه کفار بر جامعه مسلمین بر هر فرد مسلمان واجب است، تولید ملی تراریخته می 

رود، لذا از باب مقدمه واجب، بیگانگان بر جامعه اسالمی به شمار می   نیز راهی برای ممانعت از سلطه اقتصادی
 باشد. واجب می 

 
 . قرآنکلمات کلیدی: تراریخته، ژنتیک، اسالم، 

 
 مقدمه  -1

 مدرن  فناوری   و  علم  حاصل  تراریخته  محصوالت
 وسیله  به  دانشمندان  هستند.  ژنتیک  مهندسی  و

تا    یابندمی   را  امکان   این  ژنتیک،  مهندسی  علم
 اخذ  زیستی  خاص  های گونه   از  را   هاییژن  یا  ژن

  به   دهند؛   انتقال   دیگر  های گونه   به   را  آن  نموده،
 گونه   در  نخست  گونه  خواص  از  برخی  که  نحوی 

  زیستی  متخصصان  نمونه  برای   شود.  پدیدار  دوم
  باعث   که  باکتری   یک  از  ژنی  بیوتکنولوژی،  و

 را  است  حشرات برای  سمی پروتئین نوعی تولید
 سویا،  ذرت،  مانند  گیاهانی  به  را  آن  و  نموده  اخذ
  کنند و به این می  منتقل   دیگری   گونه  هر  یا   پنبه

  بین  از  گیاه   این  از  تغذیه  با  هاآفت   ترتیب،
 باورند   این  بر  ژنتیک  مبدعان مهندسی  روند.می 
مقابله  طریق  این  از  توانمی   که  های آفت  با  به 

  تولید   حجم  مسیر،  این  از  و  برخاسته  محصوالت

  افزایش   برابر  چند  به دو یا  را  هکتار  هر  در  محصول
 توجیه   در  کشور  ژنتیک  مهندسان  از  برخی  داد.

می   عمل   این  جواز استدالل  که  چنین  کنند 
  کشاورزی برای  کشاورزی ما قادر به تولید مواد

 برای   باید   ما   و  نیست   نفر   میلیون  35  از  بیش 
چاره   میلیون  80  جمعیت  جوابگویی ای  نفری 

 کشاورزی   محصوالت  کافی،   اندازه  به  بیاندیشیم تا
  را   تراریخته  محصوالت  تولید  آنان  باشیم.  داشته

  کنند.می   معرفی  نیاز  این  رفع  برای   روشی مفید
  از   برخی  به  استناد  با  افرادی   مقابل،  در

 از  استفاده   معتقدند،  المللیبین  های پژوهش
 یا  و  ژنتیکی  جهش  موجب  تراریخته  محصوالت
  در   و  شده   کننده   مصرف  در  ژنتیکی  اختالالت

  سرطان   نظیر  هابیماری   برخی  بروز  زمینه  نهایت
 بودن  جایز  با  رابطه  در  .آوردمی   فراهم  وی   در  را
 واردات  و  تولید  حقوقی   و  فقهی  جواز  عدم  یا  و
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  شده   بیان  مختلفی  اقوال  تراریخته،  محصوالت

  وجاهت   عدم  و  بودن   مضر   به   قائل  برخی  است.
  تراریخته   محصوالت  کشت  و  تولید  قانونی   و  فقهی 

به   امروز  جامعه  نیاز  به  قائل  دیگر  برخی  و  هستند
  درنهایت   و  بوده  تراریخته  محصوالت  از  استفاده

 محصوالت  این  تولید   قانونی   و  فقهی  جواز  به  قائل
  و  محصوالت  این  فراوان   کاربرد  علت  به  هستند.

  فقهی   مستندات  که  دارد  اهمیت  آنها  به  روز  نیاز
تراریخته را    محصوالت  تولید  به مربوط  حقوقی  و

  اقوالی   حقوقی   فقهی و  مستندات  بدانیم. بررسی 
 بیان   تراریخته  محصوالت  تولید  زمینه   در  که

 و  بصیرت  با  تا  کندمی  فراهم  را  امکان  این  شده،
  بررسی   به  موضوع  مختلف  جوانب  بر  کامل  اشراف

 را  ارجح  قول  توانمی   وسیله  این  به  و  پرداخته  آن
  تولید   احتمالی  مضرات  و  مفاسد   از  و  کرد  انتخاب

  اختالف   به  توجه  با   بود. لذا  امان  در  محصوالت  این
های مختلف و زمینه، بررسی دیدگاه  این  در  نظر

 باشد. مستندات آنها از دیدگاه اسالم ضروری می
 
 محصوالت  درخصوص  گذاری قانون  تاریخچه   -2

  تراریخته
 و  فناوری   زیست  حوزه   تحقیقات  فزاینده  رشد
 هاییدغدغه  جمله  از  تراریخته  محصوالت  تولید

  پروتکل   المللی،بین   سطح  در  شد  سبب  که  بود
  دولت   که  شود  تدوین  کارتاهنا  زیستی  ایمنی

 کشورهای   سایر  با  گامهم  ایران  اسالمی   جمهوری 
 و  آرژانتین  مانند  تراریخته  محصوالت  تولیدکننده

 ایمنی  پروتکل  1380  خرداد  30  تاریخ  در  ژاپن
  29  تاریخ  در  و   نمود  امضا  را  کارتاهنا   زیستی
 شورای  مجلس  تصویب  از  پس  1382  مرداد

  30  تاریخ  در  و   پیوست   پروتکل  این  به   اسالمی
  جمهوری  برای   مذکور  پروتکل  1382  بهمن

   گردید. االجراالزم ایران اسالمی
 زیستی  ایمنی  پروتکل  به  ایران  الحاق   از  پس

 اعضا   پروتکل،  این  2  ماده  یک  بند  طبق  کارتاهنا

  سایر   و  اداری   حقوقی،   معیارهای   ایجاد  به  موظف
 خود  تعهدات  اجرای  برای   مناسب  و  الزم  موارد

  ایران   وظیفه   بنابراین  شدند.  پروتکل  این  براساس
  جهت   در  داخلی  حقوقی  ساختارهای   ایجاد  در

  تدوین   به  منجر  کارتاهنا،  پروتکل  اهداف  تحقق
  ملی   قانون  الیحه  شد.  زیستی  ایمنی  ملی  قانون
  الیحه  یا  و  ایران  اسالمی  جمهوری   زیستی  ایمنی
  اسالمی  جمهوری   زیستی  ایمنی  ملی  ضوابط

  مجلس   به  دولت  توسط  1387/ 16/5  در  ایران
  این   رسما  دولت  بعد  ماه   5  تقریبا  ولی  شد،   ارائه

 اقدام   این  از  پس  گرفت.  پس  مجلس  از  را  الیحه
  طبیعی   منابع   و  آب  کشاورزی،  کمیسیون   دولت،
 دولت،   پیشنهادی   الیحه  همان  مبنای   بر  مجلس

  تاریخ   در  و  تهیه  را  زیستی  ایمنی  ملی  قانون  طرح
  مجلس   به  قانونی  مراحل  طی  برای   25/10/1387

 کشاورزی،  کمیسیون  پیشنهادی   طرح  کرد.  ارائه
  قانون   عنوان  تحت  مجلس  طبیعی  منابع  و  آب

  به  7/5/1388 ایران در تاریخ  زیستی ایمنی ملی
   رسید.  اسالمی شورای   مجلس تصویب

  بر  مشتمل زیستی ایمنی قانون اجرایی نامهآیین
  اصلی   قانون  تصویب  از  سال  دو  فاصله  به  ماده  21
 وقت  جمهوررئیس  تایید  به  11/4/1392تاریخ    در

 ابالغ  اجرایی  های دستگاه   به  اجرا  برای   و   رسید
 ملی  شورای   جلسه  هفتمین   در  نامه آیین   این  .شد

  توسط  29/1/1394  تاریخ  در  زیستی  ایمنی
  ملی   شورای   رئیس  و  جمهور  رئیس  اول  معاون
  نامهآیین   آن،  جای   به  و  شد   لغو  زیستی  ایمنی

  به   زیستی   ایمنی  قانون  7  ماده  ب  بند   اجرایی
  اجرایی  های دستگاه   کلیه  برای   و  رسید   تصویب

  7  ماده  به   ب  بند  اجرایی  نامهآیین .  شد  االجراالزم
  بندی، بسته   شرایط  به  ناظر  زیستی  ایمنی  قانون

  زنده   موجودات  نقل   و  حمل  و  گذاری برچسب
 . است  ژنتیکی یافته  شکل تغییر

 
 



 

1199 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 تراریختهدیدگاه اسالم در مورد محصوالت  -3

 های دیدگاه  از  متاثر  تراریخته  محصوالت  پذیرش
  در   دینی  مفسران  و  محققان.  است  افراد  مذهبی

  دارای  یهود  و  مسیحیت  اسالم،  الهی  ادیان
  فناوری  از  اجازه  زمینه  در  متفاوتی  های دیدگاه

 از  یکی  اسالم.  هستند  تراریخته  محصوالت
 دارای  که  است  جهانی  مذاهب  ترینبزرگ
 و   ادیان  میان  در  جمعیتی  رشد  ترینسریع

  یهودیت،   مسیحیت،  شامل  مختلف  های فرهنگ
  با   مسلمانان.  است  غیره   و  بودیسم  هندوئیسم،

  112  در  نفر  میلیارد  دهم  1/6  بر  بالغ  جمعیتی
 را  جهانی   جمعیت  درصد  25  حدود  دنیا   کشور
 هاینگرانی   رغمعلی  اسالم  در.  شوندمی   شامل
  از   ناشی  زیست  محیط   و  سالمتی  به  مربوط

 برای   کننده  منع  قانون  تراریخته،  محصوالت
  وجود   جانوران  و  گیاهان  در  ژنتیکی   تغییرات

 (. 34:  1388ندارد )رهنما و همکاران، 
  در   تراریخته  محصوالت  از  استفاده  زمینه  در

 مفسران  و  محققان  توسط  مختلفی  عقاید  اسالم،
  برای  واحدی   اجماع  تاکنون،  و  است  شده  ابراز

  اگرچه.  است  نشده  اعالم  محصوالت  این  پذیرش
 علمای   مجلس  میالدی،  2003  سال  در  سو  یک  از

 محصوالت   مصرف  و  واردات  با  اندونزی   کشور
  و   تغذیه  شورای   چنینهم.  کرد  موافقت   تراریخته

  اسالمی   مذهبی  شورای   آمریکا،  اسالمی  غذای 
  عربستان   مسلمانان  جهانی  اتحادیه  سنگاپور،
  مبنی   شده  ابراز  نظرات  مالزی،  دولت  و  سعودی 

  اند، پذیرفته  را  تراریخته  محصوالت  بودن  حالل  بر
 دینی   علمای   و   محققان  برخی  دیگر،  سوی   از  اما

  حرام   موجودات  DNA  از  استفاده  معتقدند، 
 آن  از  ناشی  تراریخته  غذای   حرمت  باعث   گوشت

 شده  ابراز  خوك  DNA  مثال،   عنوان  به.  شودمی 
 تراریخته  گیاه  شدن  حرام  باعث  سویا  گیاه  در

  از   زیادی   درصد  داشت،  توجه  باید  البته.  است
  چنین هم .  مشابهند  یکدیگر  با   سویا  و  خوك  ژنوم

 تراریخته،  گیاهان  تولید  دارند،  اعتقاد  برخی
نیست )جوادی   جایز  و   بوده  خدا  خلقت   در  دخالت
 (.43: 1386آملی، 

  نوپدید   به  توجه  با  تراریخته  مسئله  با   رابطه  در
  ابراز  فقهی  کتب  در  صریحی  حکم  موضوع،  بودن

  پی   در  مقاله،   این   در  رو  این  از.  است   نگردیده
 عمومات  و  اطالقات  مدد   به   موضوع  حکم   تبیین
 هستیم.  شرعی

 
 آیات -3-1

  شرعی   مستند  ترینمهم   و  اولین  کریم  قرآن
  شریفه   آیات  مطابق.  باشدمی   احکام  استنباط

  اشیاء  در  بشر  تصرف   بر  حاکم  اولیه  اصل  ،قرآن
 اشاره  مورد  متعدد  آیات  در  امر  این.  باشدمی   اباحه
  168  آیه  در  نمونه  عنوان  به .  است   گرفته  قرار

 مِمَّا  کُلُوا  النَّاسُ  أَیُّهَا  »یَا  :آمده  چنین   بقره  سوره
 الشَّیْطَانِ  خُطُوَاتِ  تَتَّبِعُوا  وَلَا  طَیِّبًا   حَلَالًا  الْأَرْضِ  فِی
 زمین  در  آنچه  از  مردم  ای   مُبِینٌ؛  عَدُوٌّ  لَکُمْ  إِنَّهُ

 و  بخورید  است،  پاکیزه   و  حالل  شما  برای 
 پیروی   شیطان  های گام  از  و  شوید   برخوردار

  .است« آشکار دشمنی شما برای  او که نکنید
 علوم   علمای   اکل،  واژه  ظاهری   معنای   رغمعلی
  جمیع   به  تعبیر  آن  از  مفسرین  از  برخی  و  قرآن

 تصرفات  تمامی  حلیت  حکم  و  اندنموده  تصرفات
  نموده   نهی  آن  از  صراحتاً   خداوند  آنچه  جز  به

  تولید   درنتیجه .  اندکرده   برداشت  را  باشد 
 تصرفات  از  یکی  عنوان  به  نیز  تراریخته  محصوالت

  گردیده  شریفه  آیه  عموم  مشمول  طبیعت  در  بشر
  نگرفته  تعلق  آن  به  صریحی  نهی  که  آنجا  از  و

 و   رهنما)گردد  می  حکم  آن  اباحه   بر  است،
 (. 36: 1388 همکاران،

  قرآن   از  متعددی   آیات  مبنای   بر   دیگر،  سوی   از
 مسخر  را  آفرینش  جهان  متعال  خداوند  کریم،

 جواز  تسخیر،  این   الزمه.  است  داده  قرار  بشر
 نعمات  از  انتفاع  و  خلقت  جهان  در  بشر  تصرف
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.  باشدمی   خویش  اغراض  به  رسیدن  جهت  در  الهی

  به   چنانچه  نیز  تراریخته  محصوالت  تولید  لذا
 رفع  و  خدادادی   های نعمت  از  برداری بهره   منظور

  طبیعت   تسخیر  از  ای نمونه   باشد،  بشری   مشکالت
  به   مجاز  الهی،  آیات  مطابق  که  است  تصرفی  و

 . رودمی  شمار
 
  روایات -3-2
  احکام   استنباط  منبع  دومین  عنوان  به  روایات  در
 گردیده  واقع  اشاره   مورد  اباحه  اصل  بارها  نیز

( ع)  صادق  امام  از  روایتی  در  نمونه  عنوان  به.  است
 که  آن  تا  است  آزاد  چیزی   »هر:  است  آمده  چنین
 دیگر،  روایتی  در.  شود«  وارد  نهی  آن  درباره

  چنین (  ع)  صادق  امام   از  نقل   به  صدقهابن مسعده
  زمانی   تا  است،   حالل   تو  بر  چیز  »همه:  است  آورده

  بیانگر   صراحت  به  است«،  حرام  بدانی  دقیقاً  که
  شرعی   صریح  نهی   ورود  از  قبل  حلیت   اصل
 عدم   به  توجه  با  نیز  روایات  مبنای   بر  لذا .باشند می 

  اباحه   حکم  تراریخته،  ممنوعیت   بر   قطعی   دلیل
 (. 146: 1414گردد )حر عاملی،  می  جاری  آن بر
 
 اباحه( اصل) الحل قاعده -3-3
 مذکور  روایات  و  آیات   از  که  قواعدی  جمله  از

 تراریخته   شناسیحکم  باب  در  و  گردیده  منتج 
  قاعده   عنوان  تحت  ای قاعده   است،  راهگشا   بسیار
  قاعده   این  مبنای   بر.  باشدمی   اباحه  اصل  یا  الحل

  اصل   موضوعی،  حلیت   یا  حرمت  در  شک  فرض  در
  بر   دلیلی  اینکه  مگر  است،  آن  اباحه  و  حلیت  بر

  مقدس،   شرع  در  که  چرا  گردد؛  ارائه  آن  حرمت
 در  و  شده  مشخص  کامل  صورت  به  ممنوعه  امور
  اصل   نیست،  دلیلی  آن  ممنوعیت  در   آنچه  مورد

  شرع   دیدگاه  از  دیگر،  عبارت  به .  باشدمی   اباحه  بر
  حلیت   اشیا   بر  حاکم   اولیه  اصل  اسالم،  مقدس

 حکم  است،  اثبات  و  دلیل  نیازمند  آنچه  و  باشدمی 

داماد،    بودن  نامشروع  و  حرمت )محقق  است 
1396 :76 .) 

  مستندات  مبنای   بر  تراریخته،  مسئله  با  ارتباط  در
  این   تولید  متوجه  متنابهی  ضرر  معتبر،  علمی

  اباحه،   کلی   اصل  مطابق  لذا.  باشدنمی   محصوالت
  اولیه   حکم  نیست،  آن  حرمت  بر  دلیلی  که  آنجا  از

  فقهای   که  گونه  آن.  است  اباحه  تراریخته  تولید
  تولید  و  نموده  اذعان  امر  این  بر  نیز  معاصر

  شرط  بر  را  حکم  این  و  اندشمرده  جایز  را  تراریخته
 فتوای   دیگر،  عبارت  به .  اندنموده  منوط   ضرر  عدم

  حکم   عنوان  به  اباحه  حکم   بیانگر  عظام،   فقهای 
  عنوان   عروض  با  که  باشدمی  محصوالت  این  اولیه

  درنتیجه .  بود  خواهد  متغیر  حکم  این  ضرر  ثانویه
  به   الضرر  قاعده  ایشان،  دید  از  که   گفت  توانمی 

 یکی  تواندمی  ضرر  عدم  شرط  اصلی  مبنای   عنوان
 شمار  به  تراریخته  حکم  بر  حاکم  فقهی  قواعد  از

 . رود
  تولید   اولیه  حکم  شد،  بیان  آنچه  به  توجه  با

  و  واضح .  باشدمی   جواز  تراریخته  محصوالت
 شرایط  به  مربوط  اولیه  احکام  که   است  مبرهن
  است   ثانویه  عناوین  عروض  عدم  فرض  بر  و  عادی 

 احکام   از  قسم   این  استثنایی،   و  خاص  شرایط  در  و
 تراریخته،  بحث  در.  گردندمی   بدل  ثانوی   حکم  به

 اولیه  ادله  بر   تواندمی   که  فقهی  قواعد  از  یکی
 تبدیل  دیگر  حکمی  به  را  اولیه  حکم  و  گردد  حاکم
  یکی   قاعده،  این.  باشدمی   سبیل   نفی   قاعده   نماید،

  مستند   تریناصلی  که  است  فقهی  مشهور  قواعد  از
  متعال  خداوند.  باشد می   نسا  سوره  141  آیه  آن،
وَلَنْ  »...  :  فرمایدمی   چنین  شریفه  آیه  این  در

سَبِیلً الْمُؤْمِنِینَ  عَلَى  لِلْکَافِرِینَ  اللَّهُ  و ایَجْعَلَ   ؛ 
  راه   کافران  براى   مؤمنان[  زیان]  بر  هرگز  خداوند

مطابق  نداده  قرار[  تسلطى]  آیه،  این  است«. 
  بر  کافر  سلطه  موجب   که  حکمی  متعال  خداوند

  مبنای   بر  لذا.  است  نکرده  جعل  شود،  مسلمان
  و   استیال  موجب  که   فعلی  هر  سبیل،  نفی  قاعده 
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  ممنوع  شرع  نظر  از  گردد،  مسلمان  بر   کافر  برتری 

  فعلی   چنین   فقها  حالت،   این  در  بسا   چه  و   باشدمی 
. اندآورده  شمار  به  حرام  حرام،  مقدمه   باب  از  را

  تنباکو   استعمال  چونهم   مشابه  موارد  در  چنانچه
 برای   مقدمیت  واسطه  به  زمان  از  ای برهه  در

 از  را  فعل  این  و   نموده  عمل  چنین  کفار،  صوتی
دانستند )مکارم    ممنوع  و  حرام  حرام،   مقدمه  باب

 (. 294:  1386شیرازی، 
  وضعیت  به  توجه  با  حاضر،  بحث  با  ارتباط  در

  آب   تغییرات  ها،جنگل  و  مراتع  آب،  منابع  بحرانی
 در  یقیناً  هازمین  شدن  زارشوره  و   هوایی  و

 تحت   چالشی  با  جامعه  دور،  چندان  نه  ای آینده
 لذا.  بود  خواهد  روروبه  غذایی  امنیت  تامین  عنوان

  به   توجه  با  چالش،  این  از  رفت  برون  منظور  به
 هوایی   و  آب  نامساعد   شرایط  و  اندك  منابع

 ابزارها  تمامی  از  استفاده  نیازمند  جامعه  موجود،
 جهت  در  ژنتیک  علم  پیشرفته  فناوری  جمله  از

  با   تا  است  زراعی  گیاهان  کیفی   و  کمی  افزایش
  دشوار   اقلیمی  شرایط  در  تولید  قابلیت  آن،  اجرای 

 (. 87: 1388 همکاران، و رهنما) آورد فراهم را
 کارگیری   به  از  ممانعت  که  این  است،   مسلم  آنچه
 تواندمی   تراریخته  تولید   با   مخالفت   و  فناوری   این

 غذایی،  امنیت  چالش   رفع  منظور  به  را  جامعه
 اینکه  به  نظر.  نماید  غذایی  مواد  واردات  به  ناچار

  بر  سلطه  برای   سالحی  غذا  امروز،  جهان  در
  خویش،   نوبه   به  امر  این  رود،می   شمار  به  هاملت 
  به  مسلمین  جامعه  بر  کفار  تسلط  برای   راهی
  تالی   چنین   که  حالی  در  رفت،  خواهد  شمار

  محکوم  سبیل   نفی   قاعده  واسطه  به   فاسدی 
  از   ممانعت  گفت،  توانمی   درنتیجه.  است  گردیده

 سلطه  برای   ای مقدمه   عنوان  به  تراریخته  تولید
  نفی   قاعده  مبنای   بر  مسلمین  جامعه  بر  کفار

 سوی   باشد. ازمی  حرام  حرام،  مقدمه  باب  از  سبیل
 و   سلطه  برای   سازی زمینه   که   گونه  همان  دیگر،
  مقابله   قطعاً   باشد،می   حرام  مسلمین  بر   کفار  تفوق

  هر  وظیفه  آن،  از  ممانعت   و  استیالیی  چنین  با
 (. 101: 1382است )خمینی،  مسلمان فرد

 های جنبه   درباره  شیعه  عظام  مراجع  های دیدگاه
 محصوالت  غیرمستقیم  و  مستقیم  مصرف  مختلف

  استفتا   زیر  شرح  به  پرسش  4  قالب  در  تراریخته
 (: 1391فرد، است )الهیاری  شده

  به   ژنتیکی  یافته  تغییر  محصوالت  از  استفاده
 روغنی،  های دانه  سبزیجات،)  خوراکی   صورت

 های فرآورده  و  گوشت   لبنی،  محصوالت  و  شیر
  یافته   تغییر  محصوالت  از  مستقیم   طور   به  که(  آن

 دارد؟  حکمی چه شده،  حاصل ژنتیکی

 یافته  تغییر  موجودات  محصوالت  از  استفاده
  غیرمستقیم   طور  به  محصول  افزایش  که  ژنتیکی

 از   جدا  محلی  در  و  ژنتیکی  تغییرهای   از  متاثر
  شیر   روغنی،  های دانه  سبزیجات،)   مصرفی  بخش

(  آن  های فرآورده  و  گوشت  لبنی،  محصوالت  و
  ژنتیکی،   تغییر  با  که  گیاهی   نمونه  برای   است،
 و  دارد  بهتری   و  ترمقاوم   های ریشه  یا  هابرگ 

 حکمی  چه  آن،  مانند  و  است  دانه   آن  محصول
 دارد؟ 

  هایفرآورده  دیگر  و  شیر  یا  گوشت  از  استفاده
  تغییریافته  محصوالت  از  که  هاییدام  خوراکی،
  حکمی   چه  کنند، می   مصرف  گیاهی  ژنتیکی

 دارد؟ 

  ژنتیکی   تغییریافته  گیاهان  از  استفاده
  حکمی   چه(  غیره   و  پنبه  کتان،)  غیرخوراکی

  دارد؟
  کلی،   طور  به:  گلپایگانی  بطحایی  العظمی  اهللآیت

 یک   در  ریشه  که   فوق  گانه   سه  سواالت  پاسخ
 آنها  اولیه  مواد  هرگاه  که  است  این   دارند،  مطلب

  مصرف   به   و  باشد  شده  تهیه   حالل  محصوالت  از
  با   ماهوی   و  شکلی  تغییرات  و  است  بالمانع   برسد، 
 ایجاد  آنها  بودن  مباح  در  خللی  مذکور،   فرض
 . کند نمی
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  تمام   در:  شاهرودی   حسینی  العظمی   اهللآیت

 . است بالمانع مذکور موارد
  استفاده   جواز:  شیرازی   حسینی  العظمی  اهللآیت

 اضرار   اینکه   بر  است   مبتنی  مذکور  محصوالت  از
 . نیاید پیش آینده یا حال در ای بالغه
 های صورت  تمامی  در:  ای خامنه   العظمی  اهللآیت

  .ندارد اشکال نفسهفی استفاده مذکور،
 و  استفاده  توزیع،  تولید،:  جناتی  العظمی  اهللآیت

  تولید   ژنتیک  تغییرات  با  که  محصوالتی  خوردن
 نداشته  ضرری   انسان  سالمتی  برای   اگر  شوند،می 

  باشند،   داشته  طبیعی   مواد  مانند   اثراتی  و  باشند
 . ندارد اشکالی

 غذایی  مواد  از  استفاده:  سیستانی  العظمی  اهللآیت
  از   اواًل  باید  گوشت  اما.  ندارد  مانعی  غیرگوشتی

 باید  دوم  و  باشد  شده  گرفته  گوشت  حالل  حیوان
 اسالم  مقدس  شرع   موازین  براساس  شرعی  ذبح

  خوردن   تا  باشد  شده   انجام  مسلمان  ذابح  دست   به
  .باشد جایز گوشت آن

  سوال   مفروض:  گلپایگانیصافی   العظمی  اهللآیت
  حکم  لذا  گذارد،نمی  تاثیری   محصوالت  حکم  در

  .دارد را آن اصل
  موارد   تمام  در:  گرگانی  علوی   العظمی  اهللآیت
  مگر   ندارد،  مانعی  آنها  از  استفاده  شده،  گفته

  .است بدن به  متنابه ضرر  دارای  که بدانید 
 مورد  سه  هر  در:  لنکرانی   فاضل  العظمی  اهللآیت

 به   باید  فروش  هنگام  در  ولیکن  ندارد،  اشکال
 چگونه  محصوالت  این  که  شود  داده  اطالع  خریدار

  که   نکند   خیال  تا   است  شده  تولید  موادی   چه  از  و
  .است طبیعی اینها
 که  صورتی  در:  شیرازی   مکارم  العظمی  اهللآیت

  استفاده   باشد،  نداشته   بدن  سالمتی  برای   ضرری 
  .ندارد  مانعی باال  موارد از یک هیچ از

 این  از  استفاده:  اردبیلی  موسوی   العظمی  اهللآیت
 برای   متنابهی  و  مهم  ضرر  چنانچه  هافرآورده
  .ندارد مانعی باشند، نداشته کنندهمصرف 

  این  تولید:  همدانی  نوری   العظمی  اهللآیت
 برای   شود  ثابت  اینکه  مگر  است،  جایز  محصوالت

 دیگری   فاسد   تالی   یا  است   مضر  انسان  سالمت
  .باشد  داشته

 مفروض  در:  خراسانی  وحید  العظمی   اهللآیت
  نداشته   انسان  برای   مهمی  ضرر  چنانچه  سواالت

  مهمی   ضرر  اگر  و  است   بالمانع   استفاده   باشد، 
 . است حرام استفاده باشد، داشته

  شیعه،  مراجع  نظر   از  استفتاها   پاسخ   به   توجه  با
. ندارد  معنی  تراریخته  محصوالت  از  استفاده 

  شمرده  مجاز  نیز   آنها  توزیع  و  تولید   چنین هم
  را   اجازه  این  محترم،  مراجع  اکثر .  است   شده

  آگاهی   آینده،  و  حال  در  نرساندن  ضرر  بر  مشروط
  مشابهت   و  دریافتی  محصول  نوع  از  مشتریان

 با  تراریخته  محصوالت   از  استفاده   اثرهای 
 اند. کرده اعالم طبیعی محصوالت

  تقلید  محترم  مراجع  استفتاهای   بررسی  با
  چهارگانه   اصول  تمامی  که  شودمی   مشخص

 زیان  فرد،  به  احترام  شامل  زیستی  اخالق
  به   هاپاسخ   این  در  عدالت  و  خیرخواهی  نرساندن، 

 مراجع  نظر  از  و  دارد  وجود  مستتر  یا  واضح  صورت
  به   و  تراریخته  محصوالت  از  استفاده   محترم،

 مربوط  های فناوری   توسعه  و  پژوهش  آن،  دنبال
  رعایت   به  منوط  جواز  این  اما  است،  مجاز  آن  به

 الزم  که  است  اخالقی  و  ایمنی  مختلف  های جنبه 
 . شود تامین است

 
 نتیجه گیری 

امروزه با رشد سریع جمعیت، فناوری مهندسی  
داده   ،ژنتیک قرار  بشر  اختیار  در  را  امکان  این 

و   ژن  چند  یا  یک  جداسازی  با  بتواند  تا  است 
ژنتیکی کد  ژنتیک   ،انتقال  دستکاری  به  اقدام 

آنها   در  که  موجوداتی  نماید.  مختلف  موجودات 
تراریخته   دارد،  وجود  خارجی  ژن  چند  یا  یک 

می  به   . وند شنامیده  و  افزایش جمعیت  دلیل  به 



 

1203 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
آن بشر    ،تبع  کشاورزی،  تولیدات  به  نیازمندی 

ناگزیر به استفاده از این محصوالت شده است و  
نتیجه تولید و    ،از سوی دیگر مخاطراتی که در 

محیط   و  انسان  برای  محصوالت  این  مصرف 
ایجاد می به  شود، چالشزیست  را  مسائلی  و  ها 

ای که علمای دین و فقها  به گونه   ،همراه داشته
نموده اتخاذ  را  مختلفی  برخی    .اندنظرات 

می   ،معتقدند سبب  تراریخته  شود، محصوالت 
عرصه  در  گام  بشر  خلق    بگذاردای  حوزه  که 

راه   ،خداوند بوده و اجازه دخل و تصرف در آن

فنّاوری  با  مواجهه  در  دیگر  گروهی  های ندارد. 
و اباحه را بر جواز  نوین زیستی، رویکرد مبتنی  

کرده مراجع انداختیار  استفتاهای  به  توجه  با   .
توان گفت که از نظر اسالم، استفاده  مختلف می 

به شرطی   است،  بالمانع  تراریخته  از محصوالت 
که ایمنی و بی ضرری آن تامین شود. از نظر این 
توسعه   و  محصوالت  این  از  استفاده  مراجع، 

کن این های مربوط به آن مجاز است، لیفناوری 
های مختلف ایمنی و جواز منوط به رعایت جنبه 

 باشد که الزم است، تامین گردد. اخالقی می
 

 منابع 
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 و ضرورت آموزش آن به کودکان  میکر قرآن  دگاهیاز د ستیز طیحفاظت از مح تیاهم

 
 3زهرا جنتی، 2، عاطفه انواری1الهه کشاورز

 

 دانشگاه فرهنگیاناستادیار گروه علوم پایه، -1
 دانشجوی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان  -2

 دانشجوی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان  -3

 ( iyc.2011@yahoo.comنویسنده مسئول: )
 

 ده یچک
-ط یاز مح  ی پاسدار  ی . براشودیجوامع محسوب م   یتمام  ی برا  یو اساس   یامر ضرور   کی  زیستطیحفاظت از مح

 ات ی آ  م یکر   قرآندر    خداوند   آن انجام شود.   بی و تخر  یاز نابود   یریجلوگ  ی برا  یالزم است تا اقدامات زیست  
در رابطه با مقاله    نی . در ا فرموده است   انیب  یع یمنابع طب  و  ست یز طی حفاظت از مح  و  تیدر رابطه با اهم  یاریبس
 ی و تفسیر آیات پرداخته و در ادامه قرآنبه بررسی آیات    میکر  قرآن  دگاهی از د   ستیز طی حفاظت از مح  تیاهم

-یی به کمک محتوای درسی و معلمان بیان میبه کودکان دوره ابتدا زیستمحیط از  یآموزش پاسدار ضرورت
براشود مسئله  ی .  مح  یآموزش  از  برنامه  ست،یز طیحفاظت  تا  است  محتوا  ی درس   زانیر الزم    یآموزش  یدر 
با مح   یمانند علوم تجرب   یدروس  ضرورت دارد که   نیتوجه کنند. همچن  شتریدر ارتباط است، ب  ستی زطیکه 

-طی معقوالنه از مح  یبردار و فرهنگ بهره  داده در کودکان پرورش    را  ستیزط یمحمعلمان حس عالقه نسبت به  
بر اهمیت    شود   یسازنهیدر آن ها نهاد  ستیز تاکید  با  این به موضوع پدیده  قرآنو  به پرورش  های طبیعی، 

 مهارت اقدام نمایند. 
 

 ی علوم تجرب  ،یع یمنابع طب  ست،یز طی حفاظت از مح م،یکر قرآن: یدیکل واژگان
 

  مقدمه 
ها تفکر انسان  ی برا  اییهنشانه  کریم،   قرآنیات  آ

وجود دارد که   یهآ  750  از  یش ب  قرآندر  .  هستند
پد به  آن    استشده  پرداخته  یعیطب  ی هایده در 

-اسالم، خداوند انسان  نید  در  (.1389  ی،)اسالم
مطالعه ه به  را  دقرآنکتاب    ی ا  احکام  و    نی، 

  کند یم  دعوت  یاله  ی هاتعمق در نشانه  نیهمچن
(. به همان نسبت که در 1388  ،ی)دودمان کوشک

گرامنانسا   میکر  قرآن سااندشدهداشتهی  ها   ر ی، 
مح  ی هادهیآفر جمله  از  و   ستیزطیخداوند 

هستند،    رزشمندا  زین  آنی  اجزا  احترام  قابل  و 
را   رایز او  و  پروردگارند  امر  فرمانبردار  آنان 

بنابرایخالصانه عبادت م   فه یانسان وظ  نیکنند. 
خدا از جمله    های دهیآفر  ی دارد که در برابر همه

منابع طب  ستیزطیمح   ت یاز خود مسئول  ی عیو 

جلوگ و  حفاظت  به  نسبت  و  داده  از    ی رینشان 
نما   یرسانبیآس اقدام  احکام دیبه آن  . دراسالم 
خورد یبه چشم م  ستیزطیمح  ی درباره  ی اریبس
درخت  با  و به  بشر  آن  به  عطوفت    ،ی کارتوجه 

و حفاظت از آنان دعوت شده    واناتینسبت به ح
از جمله آب، هوا و  ی عیکردن منابع طبو از آلوده

 (. 1392راد،  ی ست )اکبرادهیخاك منع گرد
  ی به مسئله  دیکه با ر  کشور ما آن طور  د  متاسفانه 

  گران، یو د   ی ری شود )شب یتوجه نم  ستیزطیمح
وس1393 بخش  بحران  یعی(.  -ستیز  های از 

  ن یمواجه است به ا  با آن  رانیکه کشور ا  یطیحم
است که مردم طبقات مختلف جامعه هنوز   لیدل

و حفاظت   ستی زطمحی  با  در ارتباطدانش الزم را  
  ها (. انسان1392،ی بودیو م  ی رشبی )  ندارند  آن از  

مح  نای  بدون ارزش  نظر    ستیزطیکه  در  را 
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فعال  رندیبگ به  و    های تیدست  زده  نامناسب 

جامعه را دچار  زنند و  یرا بر هم م  عت یتعادل طب
و    ی )قضاو  کنند یم  یط یمحستیز  های بحران

 (.1388 گران،ید
مجموعه  ستیزطیمح ح  از  ی ابه  در    اتیانواع 
  با هم در  وستهی که پ  شودیگفته م  نیزم  ی کره

-انسان  یتمام  ی برا  ستیزطیارتباط هستند. مح
تلق  ای مسئله  ها برای م  ی مهم  انسان  و   ی شود 
اگر  یم   ستیزطی مح  ازمند ین   ی زندگ  ی بقا باشد. 

ساختن و آموزش مناسب به افراد جامعه به آگاه 
رابطه   مح  بادر  از  منابع    ستیزطیحفاظت  و 

انسان  ی عیطب مسلما  شود،   ارزش   هاپرداخته 
را بهتر درك کرده و حفاظت از آن   ستیز  طمحی

نهاد افراد  )عیم  ی سازنهیدر  (.   1387  ، ینیشود 
مح ما    یزندگ  ی برا  یدرس  ستی زطیآموزش 

دمی  هاانسان آموزش  رباشد.  از  استفاده  با  واقع 
-طی ما در مورد مح  ی آگاهدانش و    ستیزطیمح

و در    افتهیبرخورد با آن ارتقا    یو چگونگ  ستیز
رفتارها  یزندگ و  بازتاب   ی روزمره  ما در جامعه 

است    ی امسئله  ستیزطی . مقوله محندکیم  دایپ
تباط هستند و  افراد جامعه با آن در ار  یکه تمام

  ن یدارند. بنابرا  ازیخود به آن ن  ات یادامه ح  ی برا
مح فرهنیزطیآموزش  و  سازی  ست  -ستیزگ 

با استفاده از آن    ی ضرور  ی امر  یطیمح است و 
 بیافراد نسبت به تبعات و خطرات تخر  یآگاه
و    ستیزطیمح آن  از  حفاظت  در  و  رفته  باال 

رفتارها برم  ی اصالح  قدم  خود   دارندی نادرست 
  (. آموزش 1395پور مقدم،    یپور مقدم و عل  ی)عل

  یارا به مرحله  رادکند افیتالش م  ستیزطمحی
مح مورد  در  که  احساس   ستیزطیبرساند  خود 

ا  تی مسئول و  و    نیکنند  رفتار  در  را  احساس 
و   ین ینشان دهند )ام  زیخود ن  ی های ریگمیتصم

از جمله   ی عیمنابع طب  بیتخر  (.1393  ، یماشااله
از افراد    ی اریاست که امروزه توجه بس  یموضوعات

کرده به خود جلب  راه را  دنبال  به  آنان  و    است 

منابع مختلف و   بیاز تخر  ی ری جلوگ  ی برا  حلی
  که نقش آموزش  نجاستیتحول هستند. ا  جادیا
-طیآموزش حفاظت از مح   ی نهیپرورش در زم  و
عل  ستیز افراد،  پریبه  کودکان  رنگ الخصوص 
)شب یم د  ی ریشود  از   یکی(.  1393  گران،یو 

تمام  یآموزش  ی نهادها   نتریمهم   رها کشو  یدر 
نهاد مهم    نیکه ا  رایباشد زیآموزش و پرورش م

کودکان و نوجوانان پرداخته و    ت ی و ترب  میبه تعل
شان  یکه در زندگ  ییهاو دانسته  می مفاه  یتمام

آن  دیبا در  را  نهادبدانند    کند ی م  ی سازنهیها 
مظاهر  یدگلی)ب مح1398  ،ی و  آموزش  -طی(. 
و    زشاست که هر دو مبحث آمو  ی ندآیفر  ستیز

کسب   ی شود. آموزش به معنایپرورش را شامل م
خاص خود   ی و پرورش به معنا  ییدانش و توانا

شود  یهر فرد مربوط م   تیشخص  ی هایژگیبه و
 (. 1391، به نقل از دادفر، 1990 نگ،یس ی )رو

مح  حفاظت مهم    اریبس  ی امسئله   ست،یزطی از 
امر مهم در    نیبه ا  دیبا  یآموزش  ی است. نهادها

از    یدرس  ی محتوا استفاده  باشند.  داشته  توجه 
  ی عیو منابع طب   ستیزطیحفاظت از مح  می مفاه

درس  برنامه  تحص  یدر  مختلف    ،یلیمقاطع 
-شود تا دانشی سبب م  ییمخصوصا مقطع ابتدا

خود،    تیو رشد شخص  نیکوزمان با تآموزان هم
 فه یوظ  کیرا به عنوان    ستیزطی حفاظت از مح

  ی کرده و آن را در زندگ  یمهم تلق  تی و مسئول
(. به  1391نژاد،    نیو حس  رویخود به کار ببرند )ن

آموزش و پرورش    ران،یدر کشور ما ا  نکهیا  لیدل
صو مبه  اداره  متمرکز  درس  شود،یرت    ی کتب 

امر    نیا  نیدارد. بنابرا  زشدر امر آمو  ینقش اساس 
پ کتاب  کندیم  دایضرورت  در  مولفان   ی هاکه 

آموزان  و مسائل مهم را به دانش  می مفاه  یدرس
نهاد و  داده  هم  ی سازنهیآموزش  به    ن یکنند. 

ها  لیدل برنامه  مسئله   دیبا  یدرس  ی در  به 
مح از  ا  ستیزطی حفاظت  در   یآگاه  جادیو 

مسئله   نیکودکان و نوجوانان پرداخته شود تا ا 
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  (. 1398  ،ی ومظاهر  ی دگلی)ب   رندی فراگ  ی را به خوب

به    قرآنپژوهش، با نگرش    ینو ضرورت ا  یتاهم
نسبت به دستورات خداوند در   یبندی و پا  یعت طب

مح از  با حفاظت  برا   یستزیطرابطه  تالش    یو 
حاضر درصدد    مقالهشود.  یآن مشخص م  ی بقا

در رابطه    میکر  قرآن  دگاهیآن است، با توجه به د
  ی عیو منابع طب  ستیزطی حفاظت از مح  ت یبا اهم
  ست یزیطمح  شتریب  بیاز تخر  ی ریجلوگ  ی و برا

به عنوان    ییآموزش آن را به کودکان مقطع ابتدا
آ و    نده یشهروندان  باشد  داشته  کار  دستور  در 

راهکارهایی مناسب برای آموزش مسائل زیست  
 محیطی به کودکان در کتب درسی را ارائه دهد.

ی اهمیت و توجه  های بسیاری در زمینهپژوهش
زیست انجام و روایات به حفاظت از محیط  قرآن
( در پژوهش خود 1389)ی  زهرا سالماست.  شده

ص ضرورت  عنوان  مح  یانت با  از   یستزیطاز 
ح  قرآن  یدگاهد از    ی برداربهره   یث،دو  معقوالنه 

و معتقد است که   کند یرا مطرح م یعیمنابع طب 
انسان ااگر  برخالف  کنند،    ینها  عمل  قاعده 

شوند.  یم  یستزیطمح  ی و نابود  یبموجب تخر
  یستی، زیطمح  های یبکاهش تخر  ی برا  ینهمچن

و امر به    یستزیط از مح  یانتعدالت در برابر ص
-ی م  یانحوزه را ب  یناز منکر در ا  یمعروف و نه

خود    ی در مقاله  (1388)  یکوشک  دودمان  کند.
 ی در راستا  یعی منابع طب  از  ی تحت عنوان پاسدار

ز اخالق  تب  یطیمحستی اصول    دگاهید  نییبه 
در مورد آب، هوا،    انیشوایاسالم و پ  امبری، پقرآن

اهم و  و  آن  تیخاك  پرداخته  جهت در  ها 
راه   قرآنها با استناد به  آن  یآلودگ  از  ی ریجلوگ
به   ی گرید  ی مقاله  در  است.نموده  ئهارا  ییهاحل

انسان در مورد   یاخالق  ی هاتیمسئول   لینام تحل
با استفاده    اتیو روا  اتیبر آ  هیبا تک  ستزیطیمح

توص تب  یلیتحل  -ی فیاز روش   قرآننگاه    نییبه 
محدر و  ستیزطیمورد  عمده  پرداخته    نیتربه 

اشاره    ستیزطیمورد محرانسان د  ی هاتی مسئول

  . (1398ی،  آباد  ی عل  یاحمد هاشمدی س)  کندیم
مقاله  زین   (1390)  انینجارپور نام    ی در  با  خود 

سن  قرآنازمنظر    ستیزطیمح تب   تو    ن یی به 
پوشش   ی عناصر باران،  آب،  باد،  هوا،  مانند 

  قرآن   اتیخاك و کوه با توجه به آ  ن،ی زم  ، یاهیگ
تخریم  میکر عوامل  آن  از  پس  و  و    بیپردازد 

 ،یاخالق  ی هاراه  و  ستیزط یمح  یآلودگ
بهداشت  یفقه  ،ی اقتصاد برا  یو  از    ی را  حفاظت 

با عنوان    ی امقاله  درهمچنین    کند. یم   انیآن ب
  ی طیمحستیز ی هانقش اسالم در کاهش بحران

  ن ی و همچنپرداخته    یط یمحستیبه معضالت ز
 اتیبا توجه به آ  ط یارتباط انسان و مح  ی درباره

روایم  یقرآن به  توجه  با  سپس  و   ات،یپردازد 
آ  ثیاحاد ز  اتیو  عناصر  -ستیدر مورد حقوق 
  به یط)  دیگویو محافظت از آنان سخن م  یطیمح

 (.1392، راد ی اکبر
 
 بحث -2
 م کری قرآنذکر شده در  یع یمنابع طب -2-1

جامع و کامل است که در مورد   ی کتاب  میکر  قرآن
کند و در برابر هر  یاز مسائل صحبت م   ی اریبس

راهنما  کی را  بشر  ها  از   ی کیکند.  یم   ییاز آن 
مح   نیا بحث  )نورائ  ست یزطیمسائل    ، یاست 

است که انسان مسلمان با توجه    ستهی(. شا1391
و عوامل   ستیز طیبا مح  اتیو روا  قرآن   اتیبه آ
بس  آن تا  مسائل  ی اریآشنا شود  ا  یاز  در    ن یکه 
شفاف  ی برا  نهیزم است  مبهم  و   ی سازاو  شود 

قوان  نیهمچن چارچوب  در    و   یعلم  ن یبتواند 
بپردازد    ی عیاز منابع طب  ی برداراستاندارد به بهره 

 (. 1388 ،ی)دودمان کوشک
آ  اکنون به  توجه  با    میکر  قرآن  اتیبا  رابطه  در 

لزوم حفاظت از   یبه بررس   ستی زطیمح  تیاهم
 :میپردازیجانوران م و اهانیخاك، آب، هوا، گ

 ( نیخاك )زم2-1-1
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 نیاست که خداوند زمآمده  میکر   قرآن  اتیآ   در

  یداربراست تا از آن بهره دهیآفر  تیبشر  ی را برا
به کار    یکرده و در جهت اهداف خود در زندگ

ها در رابطه با  به انسان  قرآنببرد. اما خداوند در  
-انساناست.  ههشدار داد   نیاستفاده از زم  ی نحوه

زم  نجانشی  ها در  تم  نیخداوند  و   یامهستند 
طب  بشر   یعیمنابع  و  است  خداوند  به  متعلق 

توسعه   ی برا  تواندی م و  خود   یزندگ  ی گسترش 
استفاده کند تا منجر به    نیدر حد مناسب از زم

 (. 1390 ان،یآن نشود )نجارپور ی و نابود بیتخر
در رابطه با    می کر  قرآنآیات  از    به برخی  اکنون

و  پرداخته  آن    ت یو اهم  نیحفاظت از خاك و زم
تفس کتاب  به  توجه  را   نیا  زانیالم  ریبا  مسئله 

 . میده یشرح م
وَأَنْهَارًا   هُوَوَ رَوَاسِیَ  فِیهَا  وَجَعَلَ  اأَلرْضَ  مَدَّ  الَّذِی 

وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی 
یَتَفَکَّرُونَ   لِّقَوْمٍ  لَآیَاتتٍ  ذَلِکَ  فِی  إِنَّ  النَّهَارَ  اللَّیْلَ 

 ( 3، آیهرعدسوره مبارکه )
کس  و زم  یاو  که  آن   نیاست  در  و  گسترد؛  را 

 هاوه یقرار داد؛ و در آن از تمام م  ییها و نهرهاکوه 
آفر جفت  س  د؛ یدو  روز  اهی)پرده  بر  را  شب   )

که   یگروه  ی است برا  یاتیآ  هانی در ا  پوشاند؛ی م
 . کنند یتفکر م

گسترده بودن    ل یذکر شده است که دل  هیآ   نیدرا
بتوانند به    واناتیها و حآن است که انسان  نیزم

خود را بدست آورده و   ی روز  شیبا آسا  و  یراحت
 گرینبود د  نیچن  نیکنند. اگر ا  یآن زندگ   ی بر رو
نم  هاغبا  و  ی جار   ی هاآب وجود  .  ند آمدیبه 

و   یآدم  شیآسا  نیهدف از گسترش زم  نیبنابرا
،  یی، بی تا  باشد )طباطبایاستفاده از منابع آن م

 (. 397، ص. 11ج
مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنبَتْنَا فِیهَا    وَاأَلرْضَ

 (  19سوره مبارکه حجر، آیهمِن کُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُونٍ )
گسترد  نیزم  و کوه   م؛یرا  آن  در    ی ثابت  ی هاو 

 .میاندیموزون، در آن رو  اهیو از هر گ م؛یافکند

و گسترش   نیطول و عرض زم  یمعنا  هیآ  نیا  در
گونه نبود، انسان    نیاست که اگر اآن ذکر شده

و  ینم داده  انجام  زرع  و  کشت  درآن  توانست 
ن جانداران  و  کند  نداشتند    یاتیح   زیسکونت 

 (. 203ص.   /12جهمان: )
وَجَعَلْنَا   وَجَعَلْنَا بِهِمْ  تَمِیدَ  أَن  رَوَاسِیَ  الْأَرْضِ  فِی 

( یَهْتَدُونَ  لَعَلَّهُمْ  سُبُلًا  فِجَاجًا  مبارکه  فِیهَا  سوره 
 (31انبیاء، آیه

  م، یقرار داد  ییثابت و پابرجا   ی هاکوه   ن، یدر زم  و
قرار   ییهاها و راهمبادا آنها را بلرزاند و در آن، درّه

 شوند.  تیتا هدا میداد 
  هایی کوه  نیاست که در زمشده  انیب  هیآ   نیا  رد

  ی دچار نوسان نشود و تمام  ن یشده تا زمقرار داده
بر روانسان با آرامش  بتوانند    ی زندگ   ن یزم  ی ها 

ا اگر  زم  نیچن  نیکنند.  قشر  دچار    نینبود، 
-یم  یآرامآن دچار نا  یینوسان شده و پوسته رو

 (. 394ص. /14جهمان: ) شد
مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنبَتْنَا فِیهَا    وَالْأَرْضَ

 (7سوره مبارکه ق، آیهمِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ )
  م ی عظ  ییهاو در آن کوه   میرا گسترش داد   نیزم  و

در   زیانگبهجت   اهیو از هر نوع گ  م یو استوار افکند
 .میاندیآن رو

و گسترش داد    د یرا آفر  نیزم  یبه صورت  خداوند
زندگ با  سازگار انسان  ی که  باشد.  داشته  ی ها 

زم  نیهمچن خلقت   ی خاص  یاله  ری تداب  نی در 
 (. 510ص.  /18ج همان:دارد ) انیجر

)  وَالْأَرْضَ الْمَاهِدُونَ  فَنِعْمَ  مبارکه  فَرَشْنَاهَا  سوره 
 ( 48ذاریات، آیه

 ی او چه خوب گستراننده   م،یرا گسترد  نیزم  و
 . م یهست
را    نی است که خداوند زم  ن یچن  نیا  هیآ  ریتفس

برا  را  آن  و  داد  زندگ  ی گسترش  و    ی سکونت 
زم مسطح  نیموجودات  البته  کرد.  بودن  مسطح 

کرو  نیزم منافاتی با  آن  )  یبودن    همان: ندارد 
 (. 574ص.   /18ج
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که نوح،  سوره مبارجَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا )  وَاللَّهُ
 ( 19آیه

قرار   ی اشما فرش گسترده  ی را برا  ن یخداوند زم  و
 داد. 
ا  هیآ  ریتفس را    نیمعناست که خداوند زم  نیبه 

ها گسترده ساخت تا به  انسان  ی همانند فرش برا
ناح  یآسان ناح   ی اهیاز    آمد   رفت و  گرید  ی هیبه 

 (. 51ص.  /20جهمان: ) کنند 
مَکَّنَّاکُمْ فِی اأَلرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ    وَلَقَدْ

 (10سوره مبارکه اعراف، آیهقَلِیالً مَّا تَشْکُرُونَ )
  ی را برا  نیو حکومت بر زم  تیّتسلّط و مالک  ما

داد  قرار  وسا  م؛یشما  انواع  برا  یزندگ  لیو    یرا 
ساخت فراهم  شکرگزار  م؛یشما  کمتر    ی اما 

 . دیکنی م
 ی برا  نیکردن زممسخر  ی نشان دهنده  ه یآ  نیا

مانسان طرفیها  از  به  منت   زین  یباشد.  نهادن 
و    نیوجود نعمت سکونت در زم  لیها به دلانسان
ها آن  شیداشتن بر آن است که موجب آساتسلط
 (. 23ص.   /8ج همان: است )شده
ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا    وَإِلَى

اأَلرْضِ  مِّنَ  أَنشَأَکُم  هُوَ  غَیْرُهُ  إِلَـهٍ  مِّنْ  لَکُم 
وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُووبُواْ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی  

 ( 61سوره مبارکه هود، آیهقَرِیبٌ مُّجِیبٌ )
را    ی بسو  و »صالح«  برادرشان  »ثمود«،  قوم 

قوم من، خدا را پرستش    ی (؛ گفت: امی)فرستاد
. اوست  ستیشما ن  ی جز او برا   ی که معبود   د،یکن

آن را به شما   ی و آباد  د،یآفر  نی که شما را از زم
  ی سپس به سو  د،ی واگذاشت. از او آمرزش بطلب

کننده  و اجابت   ک یکه پروردگارم  نزد  د،یاو بازگرد
 . ستا

 د یها از فوااست که انسانآمده  هیآ  نیا  ریفست  در
قابل سکونت کنند.  استفاده   نیزم را  کرده و آن 

را گسترش داده و در آن زراعت   نی زم  نیهمچن
  نیبه کار ببرند. بنابرا  گرید  یو اعمال  یو کشاورز

زم تکم  نیخداوند  به  و  کرد  خلق  آن    لیرا 

  نجاما  یها بتوانند در آن تصرفاتپرداخت تا انسان
  همان: خود را برطرف سازند )  اجات یداده و احت

 (. 462ص.   /10ج
را    نی جامد زم  ی بخش پوسته   نیتریسطح  خاك

م حقی شامل  در  مهم  قتیشود.   نیترخاك 
به   یها زمان تمدن هر کشور است. انسان  ی ربنایز

برا   تیاهم آن  ضرورت  و    ی پ  یزندگ  ی خاك 
. به مرور فتدیکه وجود خاك به خطر ب  برندی م

برا ارزش خاك  افزا انسان  ی زمان  -افتهی  شیها 
ب خاك  از  استفاده  و  منبع    کی عنوان    هاست 

شده  یعیطب ارزشمند  )وارو مهم  پور،   ی است 
 (. 1، ص. 1389

کشور  نیتر ی ضرور  از هر  و    ی اقدامات  حفاظت 
باشد که خاك  ی خود م  یعیمراقبت از منابع طب

مهم  یکی م  نیا  نیتراز  شامل  را  شود.  ی منابع 
جهان توسط بشر وجود   یخاك در تمام  بیتخر

با اقدامات  ی برا  دیداشته و  صورت    یحل مشکل 
که    ییهاتی(. فعال1395  ن،یو پرو  ی )طهور  ردیگ

برند همراه با  یبه کار م   یدر طول زندگ  هاانسان
که روز به روز بر تعداد آن افزوده   تیجمع  شیافزا

انسان از    ی بردار بهره   زانیسبب شده تا م   شودی م
زم و  ش  شتری ب  نیخاك  مواد  از  و    یی ایمیشده 

بروز مشکالت    ی نهیاستفاده کرده و زم  ی اریبس
(.  1389پور،    ی )وارو   دیبه وجود آ   یستیزطیمح
ا  یستیزطیداشتن مح  ی برا تعادل   جادی سالم و 
از    ی ریجلوگ  ی برا   یاز هر زمان  شتریب  دیبا  یستیز

اگر    بیتخر کرد.  اقدام  آن  از  حفاظت  و  خاك 
ز مشکالت  دچار    ی شتریب   یطیمحستی خاك 

رفتن موجودات کره   ن یاز ب  ی نه یشود، قطعا زم 
 (. 1395  ن،یو پرو  ی گردد )طهوریفراهم م   ن یزم
 آب-2-1-2

ح  یعیما  آب که  زندگاتیاست  تمام   ی بخش 
درآ است.  به    قرآناز     ی اریبس  اتیموجودات 

شده  زیانگشگفت  ی هایژگیو اشاره  است.  آب 
در   خداوند  آن،  بر  انسان  قرآنعالوه  ماز  -یها 
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نعمت   نیخواهد در مورد آب تفکر کنند و شکر ا

جا  به  را  )عال  ی بزرگ  و    یبورهفشجان  یآورند 
 (.1398 گران،ید

بررس   اکنون آ  ی برخ  یبه   میکر  قرآن  اتیاز 
-یآن م  ریآب به همراه تفاس  ی مسئله  رامونیپ

 . میپرداز
اللَّیْلِ   إِنَّ وَاخْتِالَفِ  وَاأَلرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِی 

یَنفَعُ   بِمَا  الْبَحْرِ  فِی  تَجْرِی  الَّتِی  وَالْفُلْکِ  وَالنَّهَارِ 
النَّاسَ وَمَا أأَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ  

وَتَصْرِیفِ   ۀٍآبَّاألرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَ
وَاأَلرْضِ   السَّمَاء  بَیْنَ  الْمُسَخِّرِ  وَالسَّحَابِ  الرِّیَاحِ 

 ( 164سوره مبارکه بقره، آیهآلیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ )
و آمد و شد شب    ن،یها و زمآسمان  نشیآفر  در

به سود مردم در    ایکه در در  ییهایو کشت  و روز
ازل کرده،  که خداوند از آسمان ن  یحرکتند، و آب

را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع    نی و با آن، زم
)همچن و  گسترده،  آن  در  را  در نیجنبندگان   )

ابرها  ر یمس  رییتغ و  م  ییبادها  و    ن یزم  انیکه 
است )از ذات پاك    ییهاآسمان مسخرند، نشانه 

که عقل دارند و    یمردم  ی او( برا  یگانگیخدا و  
 .شندیاندی م

  ل یبه بخار تبد  دیباران در اثر تابش نور خورش   آب
کند. بخار آب یشود و به سمت باال حرکت م یم

 عیبه ما  ی باال رفتن با از دست دادن انرژ  نیدر ح
تگرگ   ایشده و به صورت باران، برف    لیتبد  خی  ای

  اهان یگ  شیبارش موجب رو  نیبارد. ایم  نیبه زم 
سرسبز می م  نیزم   ی و   سرما  اگر  و    ع ان شود 

ها درمناطق مختلف جمع  شود، آب  اه یگ  شیرو
آمدن چشمه به وجود  باعث  و  مسارشده  -یها 

)طبا تا  ،طبایی شوند  ج  بی    608ص.   ص  ،  1، 
 (. 609و

 شیتواند موجب رشد و رو ینم  ییبه تنها  نیزم
 دنیکه باران شروع به بار  یشود اما زمان  اهانیگ

زم سطح  م یم  نی بر  گ  می ن یب یکند،    اهان یکه 
در سطح    بایها و اشکال متنوع و زمختلف در رنگ

-یم  یخاص  ییبایز  عتیو به طب  ندیرویم   نیزم
 (. 1390 ان،یدهند )نجارپور

الَّذَِی أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ   وَهُوَ
حَبًّا   مِنْهُ  نُّخْرِجُ  خَضِرًا  مِنْهُ  فَأَخْرَجْنَا  شَیْءٍ   کُلِّ 

دَانِیَۀٌ  مُّتَرَا قِنْوَانٌ  طَلْعِهَا  مِن  النَّخْلِ  وَمِنَ  کِبًاا 
مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ    انَوَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّ 

فِی   إِنَّ  وَیَنْعِهِ  أَثْمَرَ  إِذَا  ثَمَرِهِ  إِلِى  انظُرُواْ  مُتَشَابِهٍ 
( یُؤْمِنُونَ  لِّقَوْمٍ  آلیَاتٍ  مباذَلِکُمْ  انعام،  سوره  رکه 

 ( 99آیه
نازل کرد، و به    یاست که از آسمان، آب  یکس  او

و از آن،    م؛یاندیگوناگون رو  اهانیآن، گ  ی لهیوس
شاخهساقه  و  ساخت   ی هاها  خارج  از   م؛یسبز،  و 

دانهآن نخل،    ی هاها  شکوفه  از  و  متراکم، 
 م؛یفرستاد  رونیب  کیبار  ی هابا رشته  ییهاشکوفه 

  ه ی( شبهو انار، )گا  تونیاز انواع انگور و ز   ییهاو باغ
  وه یکه م   یهنگام  شباهت،ی و )گاه( ب  گر،یکدیبه  

که    دیبنگر  دنشیآن و طرز رس  وهیدهد، به میم
نشانه آن،  برا  ییهادر  خدا(  عظمت  افراد    ی)از 

 است. مانیباا
-یکه از آسمان نازل م  یآب  ی له یبه وس  خداوند
توان گفت  یواقع م. در  اندیرویرا م   اهانی کند گ

به    اهانیگ  شیاست که رو   ی آب نعمت ارزشمند
 (. 400ص.   /7جهمان: آن وابسته است )

شناخته    ی هاحالل  نیترو متداول  نیاز بهتر  یکی
)عال است  آب  د  یبورهفشجان  یشده،   گران،یو 

 (.143، ص. 1398
رَحْمَتِهِ   وَهُوَ یَدَْی  بَیْنَ  بُشْرًا  الرِّیَاحَ  أَرْسَلَ  الَّذِی 

سوره مبارکه فرقان،  وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا )
 ( 48آیه

از   ش یپ   یاست که بادها را بشارتگران  یاو کس  و
کننده نازل  پاك  یرحمتش فرستاد، و از آسمان آب

 .میکرد
  قت یاست. در حق  یپاک  تینها  ی طهور به معنا   ماء

کند  یم  یمعرف  یآب را نعمت  هی آ   نیخداوند در ا 
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پاكکه   خودش  طهارت  بر  هم  عالوه  کننده 

 (. 314ص.   /15ج همان: شود )یمحسوب م
بشر به آب   ازی علم، ن   شرفت یگذشت زمان و پ  با
)نجارپوریم  دایپ  شیافزا  زین (.  1390  ان،یکند 

 ی به آب سالم به حد  یامروزه، بحران  دسترس
ها با وجود از کشور  ی اریاست که در بس  ده یرس

اما   یکاف   به حد  نی ریکه آب ش  نیا وجود دارد 
دسترس ش  یهمچنان  آب  ن  نی ریبه    از یمورد 

  کارشناسان معتقدند که اگر .  استساز شدهمشکل
ها  ونیلیم   ندهی توجه نشود، در آ  یبحران  نیبه چن

برا زندگ  ی ازهاین  نیتام  ی انسان  محل    ی خود 
م ترك  را  ا  کنند یخود  با  تعادل   نیو  کار خود 

بر هم خواهند زد )دولتشاه  یطیمحستیز  ی را 
 (.1389 ، یانیآشت یروز و طهماسب یپ
 
 هوا -2-1-3

باشد که وجود آن  یم  یعیاز منابع طب  یکی  هوا
او   اتیادامه ح  ی انسان و نقش آن برا  ی در زندگ

پاك و سالم    ی . وجود هوااست  ی ز یاز هر چ  شتر یب
پاك و دور    ی بشر است. هوا   ی مهم برا  ی امسئله

سالمت    یطیمحستیز  یبودن از هر گونه آلودگ
الزم است   نیراکرد. بنابخواهد  ن یها را تأمانسان

آلوده جلوگاز  هوا  آن   ی ریکردن  از  و  کرده 
نما آ  نیا  تیاهم  . م ییمحافظت  در    ات یمسئله 

  ات یح  ی است و خداوند ادامه آمده  زین  میکر  قرآن
داند.  یم مسال  یها را وابسته به وجود هواانسان

با هوا تنفس    نیموجودات زم  ی از آنجا که همه
در    ی نگهدار  نندکیم هوا  از  محافظت    قرآن و 

)علشده  اریبس  د یتأک    میکر و    انسبیاست 
 (. 1397سرووند، 

بررس  اکنون آ  یبرخ  ی به  در   میکر  قرآن  اتیاز 
 :میپردازیهوا و محافظت از آن م  تیرابطه با اهم

آیَاتِهَا   وَجَعَلْنَا عَنْ  وَهُمْ  مَّحْفُوظًا  سَقْفًا  السَّمَاء 
 (32، آیهاءینب)سوره مبارکه امُعْرِضُونَ 

ها آن  یول  م؛یقرار داد  یآسمان را سقف محفوظ  و
 . گردانندی آن رو  اتیاز آ
پوشش  هیآ  نیا  ریتفس  در از   یسقف  ای  وجود 

ش  از  حفاظت  را  ناگوار   طان یآسمان  حوادث  و 
بردانسته اما  مشاهده  یخاست.  وجود   نیا  ی با 

جو کارها  لیدال   و   ی حوادث  به  آن    ی روشن 
م ادامه  خود    / 14ج  همان:)  دهندیناپسند 

 (. 394ص.
سوره مبارکه  بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ )  وَالسَّمَاء 

 ( 47ذاریات، آیه
و همواره آن    م،یما آسمان را با قدرت بنا کرد  و

 . میبخشی را وسعت م
وسعت  هیآ  نیا  ریتفس با  ارتباط  که    یدر  است 

آسمان دارد و آنقدر بزرگ و قدرتمند است که  
د  ی عجز  ی نشانه آسمان   ینم  دهیدرآن  شود. 
  گر ید  ی هاتوان آن را با نعمتیاست که نم  ینعمت

مقا به هر    سهیمورد  از آسمان  قرار داد. خداوند 
بخواهد    یقیطر مکه  )یرزق    /18ج   همان:دهد 

 (. 574ص. 
زمان  تیاهم هوا  م  یوجود  که    شودی مشخص 

نم ب  تواندی انسان  آن  لحظه    شتر یبدون  چند  از 
زندگ   اتیح در  هوا  باشد.  نقش    یداشته  انسان 

آلودگ  ییبسزا هرگونه  وجود  و  آن   یدارد  در 
و در   اندازدی را به خطر م  نیسالمت موجودات زم

ا  ی زندگ اختالل  امرکندیم  جادیبشر  که    ی . 
امروزه   جهان   ی اریبس  درمتاسفانه  مناطق  از 

است. به  خود کرده  ریوجود داشته و بشر را درگ
راهکار  دی با  لیدل  نیهم دنبال    یبرا  ی به 

 ان،یهوا بود )درگاه  یآلودگ  شی از افزا  ی ریجلوگ
1396 .) 

 
 اهان یگ -2-1-4
وجود دارد که اشاره   ی اریبس  اتیآ  میکر  قرآن  در

از   یکه برخ  ییهادهیدارد. پد  یعلم  ی هادهیبه پد
حتآن چند  یها  برا  نیتا  و    ی سال  مبهم  بشر 
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بوده هم  است.ناشناخته  آ  نیدر  در   یاتیراستا، 

گ ا  اهانیمورد  در  مربوط  مسائل  کتاب    نیو 
ب   یم   افت یمقدس   که    ن یا  تیاهم  انگریشود 

-هیتوص  شیاز چهارده قرن پ  قرآنموضوع است.  
-یذکر م  اهانیگ  گاهیو جا  تیدر مورد اهم  ییها

  ی (. در برخ1391  ان،یهفتادر و همت  ییکند )رضا
آ نماد   اهان یگ  ات،یاز  عنوان  و    ی به  قدرت  از 

 ی دهیآفر  اهانی اند. گ شده  یحکمت خداوند معرف
آن هستند.  حخداوند  م   اتیها حق  و  -یدارند 

زند  بنابرا  هخواهند  حق  انسان  ن یبمانند،  ها 
گبیآس به  تخر  اهانی رساندن  را آن  بیو  ها 

و مراقبت    اه یکه کاشت گ  ندارند. به همان اندازه
پسند کار  آنان  و   ی ادهیاز  درختان  قطع  است، 

ناپسند محسوب   ی امر  اهان یرساندن به گ  بیآس
انجام آن منع شدهیم  از.  استشود و در اسالم 

موج تمام  اسالم  گنظر  جمله  از   اهانیودات 
عبادت درواقع    نیکنند که ایخداوند را عبادت م

چون و چرا از پروردگار است یاطاعت ب  ی به معنا
 (. 1393 گران،یو د ی)کرم

الَّذِی أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّکُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ    هُوَ
 (10، آیهنحل)سوره مبارکه  شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ 

آب   یکس  او آسمان،  از  که  که    یاست  فرستاد، 
و    اهانی( گ نیشما از آن است؛ و )همچن  دنینوش

ح  یدرختان چرا   واناتی که  به  آن  در  را  خود 
 از آن است.  زین د،یبری م

اشاره دارد   ییهای دن یخداوند به روئ   زین  هیآ  نیا  در
غ  و  بشر  مریکه  استفاده  آن  از  و    کنند یبشر 

-یها نقش دارد نام مآن  شیدایرا که بر پ  یعوامل
 (. 315ص. ، 12ج طباطبایی، بی تا، برد )

جنگل   اهان یگ تاثو  زندگ   یمختلف  راتیها    یدر 
مثال  انسان دارند.  فوا   یکیها  و  جنگل  دیاز  ها 

  ش ی سرعت ب  ی ها جلو است که آن  نیدرختان ا
م را  باد  وزش  ا  رندیگیاز حد  با  مانع    نیو  کار 

در    یاهیشدن پوشش گ مدفون  ها وی آباد  ی نابود
در   ریز سنگ  و  م  خاك  طوفان  شوند  یهنگام 

تاث1390  ان،ی)نجارپور جمله  از    گر ید  راتی(. 
 شیو افزا   هیروح  رییها، تغانسان  ی بر رو  اهانیگ

باشد. عالوه بر آن یها مدر آن  ینشاط و  سرزندگ
موجودات    ی هیتغذ  یو درختان منبع اصل  اهانیگ

م )کرمیمحسوب  د  ی شوند    (. 1393  گران،یو 
پ روان    ی رو  ی تکنولوژ  شرفت یامروزه  و  ذهن 

تاثنانسا همچنگذاشته  یرمنفیها  و    نیاست 
و    عتیموجب شده که به مرور زمان بشر از طب 

بگ  ی فضا فاصله  تبد   ردیسبز  انسان  لیو    ی به 
(. در  1394  گران،یو د  ییشود )پور امرا  ینی ماش

آن، رشد   راتیو تاث  ی تکنولوژ  ی ها شرفتیکنار پ 
  ا هنشد که انسا  باعث خواهد  ندهیدر آ  تیجمع

برا خود   ی ازهای ن  نیتام  ی بخواهند  مختلف 
تام مسکن،  غذا  ن یازجمله  و...    شتر یب   ییمواد 

اخت  ی شتر یب  ی هانیزم در  در   رندیبگ  اریرا  که 
ها با  و جنگل   ستیزطیشود محی موجب م  تینها

کنند.    دایسوق پ  ی به سمت نابود  ی شتریسرعت ب 
مردم    ی برا  ی روشن  ی ندهیآ  طیشرا  نیبا توجه به ا

ا  ین یب شیپ مگر  شد  تغ  ن ینخواهد   یاترییکه 
رخ دهد    ی دانش و تکنولوژ  ی طه یدر ح   یاساس

 (. 1389  ،ی انیآشت   ی و طهماسب  روزیپ  ی)دولتشاه
 
 جانوران -2-1-5

ح  میکر  قرآندر    خداوند حقوق  و   واناتیبه 
تمامآن  تیاهم و  کرده  اشاره    ی هاگونه  یها 

  ی و مشخص  نیمع  لیبا دال   جانوران را هدفمند و
بشر    یدر زندگ  واناتیاست. هر کدام از حهدیآفر
رعا  تیاهم  اریبس و    تیدارند.  جانوران  حقوق 

ها توسط خداوند  از هرگونه ظلم در برابر آن  زیپره
دارد در   فهیوظ  یاست و آدمشده  انیب  قرآندر  

زم امکان  گونه   ی نهی حد  انواع  از   یهاحفاظت 
ب )زارع  آورد  فراهم  را    گران، یود  یدکیجانوران 

ن  نید  (.1391 حقوق    زیاسالم  با  رابطه  در 
را   واناتیکرده و حق ح  ی اریسفارش بس  واناتیح

حق  با  مبرابر  بنابراداندی اهلل  ا  نی.    ن یطبق 
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مسئول است و    واناتیدر برابر ح  سان سفارشات ان

نابودآن  دیبا و  از خطرات  را  نگه دارد   ی ها  دور 
 (. 1392 ،ی و مسعود ی )جواد 

  ت یهمدر رابطه با ا  میکر  قرآناز    یاتیادامه آ   در
 . میدهیقرار م  یحفاظت از جانوران را مورد بررس

مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَمَا    یَسْأَلُونَکَ
عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ  

ذْکُرُواْ اسْمَ اللّهِ اللّهُ فَکُلُواْ مِمَّا أَمْسسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَا
الْحِسَابِ   سَرِیعُ  اللّهَ  إِنَّ  اللّهَ  وَاتَّقُواْ  )سوره  عَلَیْهِ 

 (4، آیهمائدهمبارکه  
م  از سؤال  چ  کنندیتو  ها  آن  ی برا  ییزها یچه 

شده پاکحالل  آنچه  بگو:  برا  زهی است؟   ی است، 
 ی شکار  واناتی( حدی ص  زی)و ن  ده؛یشما حالل گرد

ترب  ی هاو سگ )و  آنچه افتهیتیآموخته  از  ( که 
)بر    د،یاداده  ادی داده به آنها    میخداوند به شما تعل

 ی برا  واناتیح  نیشما حالل است؛( پس، از آنچه ا
و   د؛یبخور  دارند،ی و( نگاه م  کنندی م  دیشما )ص

ح فرستادن  هنگام  )به  را  خدا   ی برا  وانینام 
  د یزی( خدا بپرهتی و از )معص  د؛یشکار،( بر آن ببر

 الحساب است. عیکه خداوند سر
حالل از حرام   صی تشخ  ی برا  ی ضابطه ا   هیآ  نیا

ها به  است که انسان  یاست. حالل شامل تصرفات
 ان یکنند. در پای صورت معقوالنه از آن استفاده م

ذکر    واناتیاز حد ح  ش یاز شکار ب   زیپره  زین  هیآ
از    دیشکار کردن با  ی در مسئله  نکه یاست. واشده

  نکرد،جان  یرا ب  واناتیح  هودهیو ب   دیخداوند ترس
ا ا  لیدل  نیبه  انجام  عاقبت خوب  نیکه    ی اعمال 

 (. 325، ص. 5، جبی تا ،یی ندارد )طباطبا

األَنْعَامِ حَمُولَۀً وَفَرْشًا کُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّهُ وَاَل   وَمِنَ
)سوره  تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ  

 ( 142، آیهانعاممبارکه 
کس چهارپا  ی)او  از  که(  شما   ی برا  ان،ی است 

ح  واناتیح و  )برا  واناتیباربر،  منافع    ی کوچک 
آگرید روز  د؛یفر(  شما  به  آنچه  است،  داده  ی از 

که    د،ییننما  ی رویپ   طانیش  ی هااز گام  دویبخور
 او دشمن آشکار شماست. 

انسان  هیآ  نیا  در از  م خداوند  از  یها  که  خواهد 
پ  ی هاو وسوسه  طانیش نکنند و حالل   ی رو یاو 

 ی رویخداوند پ  نی. همچنندیخداوند را حرام ننما
همان:  حالل دانسته است )  میرا تحر  طانیاز ش

 (. 502ص.  /7ج
الزم است    ستی زطیکامل از مح  ی مندبهره   ی برا

متعدد    ی هاها در جهت حفاظت از گونهتا انسان
دارند    فه یو متنوع جانوران بپردازند. انسان ها وظ

نعمت دل  ی هااز  به  کنند.  مراقبت    ل یخداوند 
زندگ  تیاهم در  جانوران    د یبا  تیبشر  ی انواع 

مناسب و    یطی مح  جادیدرست از آن و ا   ی نگهدار
آلودگ  دوربه   اذ   یاز هرگونه  و  آزار  فراهم   تیو 

به    ی ریجلوگ  ی جانور   ی هاگونه   یشود تا از نابود
آ محمد  یحاج  ی اری)خوش  دیعمل  و   ، ی بابا 
ا1392 خداوند   نی(.  که  است  درست  سخن 

برا  واناتیح کرده  ی مندبهره  یرا  خلق  -انسان 
انسان اما  نماست،  غ یها  تصرفات  -ریتوانند 

 یچارچوب مشخص  دیو با  باشند   تهمعقوالنه داش
  دیبا  نیکنند. همچن  تیرا در تصرفات خود رعا

فراهم نموده   واناتیانواع ح  ی امکانات الزم را برا
  ی کهنگ  ی ها توجه کنند )مرادبه آن ی و با مهربان

 (.1397 گران،یود
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 ی عیدرباره حفاظت از منابع طب میکر قرآن اتی(، آ1ره ) جدول شما

 
 
 
 
 
 

 خاك )زمین( 
 
 

قرار داد؛ و در آن  ییها و نهرها را گسترد؛ و در آن کوه نیاست که زم  یاو کس و
 نهایدر ا پوشاند؛ی( شب را بر روز م اهی)پرده س د؛یدو جفت آفر هاوهیاز تمام م 

 .کنندیکه تفکر م  یگروه یاست برا یاتیآ
 3آیه  سوره  رعد

موزون، در آن  اهیو از هر گ م؛یافکند یثابت یهاو در آن کوه م؛یرا گسترد نیزم  و
 .میاندیرو

 19آیه سوره حجر 

ها را بلرزاند و در آن،  مبادا آن م،یقرار داد  ییثابت و پابرجا یهاکوه ن،یدر زم  و
 .شوند تیتا هدا میقرار داد ییهاها و راهدرّه

 31آیه  سوره انبیاء 

و از هر نوع    میو استوار افکند میعظ ییهاو در آن کوه  میرا گسترش داد  نیزم  و
 .میاند یدر آن رو زی انگبهجت اهیگ

 7آیه سوره ق

 48آیه سوره ذاریات .میهست یا و چه خوب گستراننده م،یرا گسترد نیزم  و
 19آیه سوره نوح  .قرار داد   یاشما فرش گسترده ی را برا نیخداوند زم  و

  لیو انواع وسا م؛یشما قرار داد یرا برا  نیو حکومت بر زم  تیّتسلّط و مالک ما
 .د یکنیم  یاما کمتر شکرگزار م؛یشما فراهم ساخت یرا برا یزندگ

 10آیه سوره اعراف 

خدا را   ،قوم من ی(؛ گفت: امیقوم »ثمود«، برادرشان »صالح« را )فرستاد  یبسو و
 نیاوست که شما را از زم  . ستیشما ن  یجز او برا یکه معبود د،یپرستش کن

او  یسپس به سو د،یآن را به شما واگذاشت. از او آمرزش بطلب یو آباد د،یآفر
 . کننده استاجابت و ک،یکه پروردگارم  نزد د،یبازگرد

 
 وره هود س

 
 61آیه 

 
 
 آب

 ایکه در در ییهایو آمد و شد شب و روز، و کشت ن،یها و زم آسمان نشیدر آفر
را  نیکه خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زم  یبه سود مردم در حرکتند، و آب

( در نیپس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و )همچن
است   ییهان و آسمان مسخرند، نشانهیزم  انیکه م  ییبادها و ابرها ریمس رییتغ

 .شندیاندیکه عقل دارند و م  یمردم  یاو( برا یگانگی)از ذات پاك خدا و 

 
 

 سوره بقره 

 
 

 164آیه

گوناگون   اهانیآن، گ لهینازل کرد، و به وس یان، آباست که از آسم یاو کس
  یهاها دانهو از آن  م؛یسبز، خارج ساخت یهاها و شاخهو از آن، ساقه م؛یاندیرو

و  م؛یفرستاد رونیب کیبار  یهابا رشته ییهامتراکم، و از شکوفه نخل، شکوفه
 ،شباهتیو )گاه( ب گر،ی کدیبه  هی( شب اهو انار، )گ تونیاز انواع انگور و ز ییها باغ

که در آن،   دیبنگر دنشیآن و طرز رس وهیدهد، به م یم  وهیکه م  یهنگام 
 . است مان یافراد باا ی)از عظمت خدا( برا ییهانشانه

 
 

 سوره انعام 

 
 
 99آیه

از رحمتش فرستاد، و از آسمان   شیپ یگراناست که بادها را بشارت یاو کس و
 .میکننده نازل کردپاك  یآب

 48آیه سوره فرقان 

 32آیه سوره انبیاء  .گردانندیآن رو اتیها از آآن یول م؛یقرار داد یآسمان را سقف محفوظ و
 47آیه سوره ذاریات . میبخشی و همواره آن را وسعت م  م،یما آسمان را با قدرت بنا کرد و

 
 گیاهان 

شما از آن است؛ و   دنیفرستاد، که نوش یاست که از آسمان، آب یکس او
از   زین د،یبریخود را در آن به چرا م  واناتیکه ح یو درختان اهانی( گنی)همچن

 . آن است

 
 سوره  نحل

 
 10آیه

 
 جانوران 

 زهیها حالل شده است؟ بگو: آنچه پاکآن یبرا ییزهایچه چ کنندیاز تو سؤال م 
آموخته   یهاو سگ یشکار  واناتی( حدیص زی)و ن ده؛یشما حالل گرد یاست، برا

)بر   د،یاداده ادیها داده به آن می( که از آنچه خداوند به شما تعلافتهی تی)و ترب
و( نگاه  کنندیم  دیشما )ص یبرا واناتیح نیشما حالل است؛( پس، از آنچه ا

شکار،( بر آن  یبرا وانیو نام خدا را )به هنگام فرستادن ح د؛یبخور  دارند،یم 
 . الحساب است عیکه خداوند سر دیز ی( خدا بپرهتیو از )معص د؛یببر

 
 سوره مائده 

 
 4آیه

کوچک   واناتیباربر، و ح واناتیشما ح یبرا ان،یپاراست که( از چها یاو کس)
 یهااز گام دویاست، بخورداده یاز آنچه به شما روز  د؛ی ( آفرگر یمنافع د ی)برا

 .که او دشمن آشکار شماست د،ییننما  یرویپ طانیش

 
 سوره انعام 

 
 142آیه
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 ییابتدا یدر کتب علوم تجرب یقرآن اتی(، آ2جدول شماره ) 
 30آیه سوره مبارکه  ی جانداران زندگی بخشیدیم. به وسیله آب به همه علوم تجربی اول 

 
 
 
 

 ی دوم علوم تجرب

 20آیه سوره عنکبوت  در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است.  
 30آیه سوره انبیاء  ای را از آب پدید آوردیم. و هر چیز زنده

خدا کسی است که شب را برای شما پدید آورد تا در آن آرام بگیرید 
 بخش قرار داد.  و روز را روشنی

 61آیه سوره غافر 

 15آیه سوره  ملک اوست )خدا( کسی که زمین را برای شما رام گردانید. 
 5آیه سوره یونس  خداوند کسی است که خورشید را روشنایی قرار داد.  

 95آیه سوره انعام  رویاند. شکافد و میها را میها و هستهخداست که در زیر خاك دانه
 168آیه سوره بقره  کنید.  مردم، از آنچه در زمین حالل و پاکیزه است، تناولای 

 30آیه سوره مبارکه  .  میدیبخش یجانداران زندگ یآب به همه  یلهیبه وس ی سوم علوم تجرب
 __ __ ____ چهارمیتجرب لومع

 __ __ ____ ی پنجم علوم تجرب
آهن را که در آن قدرت و استحکام و منافعی برای مردم است، فرو  ی ششم علوم تجرب

 فرستادیم. 
 25آیه سوره حدید 

 
 ندهیدر آ ستیز طیحفاظت از مح-2-2

  ی عیگسترده از منابع طب  ای شبکه  ستیزطیمح
استفادهیم متاسفانه  که  حد   شیب  ی باشد  از 

ا انسان از  همچن  نیها  و  آن  نی منابع  ها کمبود 
دسترساموجب شده از  بشر  که  و   یست  راحت 

استفاده مطلوب از نعمات ارزشمند محروم شود  
-از مهم  یکی(.  1390  ،ی فرد و محمد  ی)فراهان

جهان   یئلمسا  نیرت سطح  در  روبرو   یکه  آن  با 
است. به    ستیز طی بحث حفاظت از مح  م، یهست

در    ی ایطیمحستیز  یبحران  طیشرا   لیدل که 
مواجه آن  با  حاضر  برا  میحال  است،   ی الزم 

ز از  روستیحفاظت  و  ا  ییایکره    طیشرا  نیبا 
جهان  ی ابرنامه سطح  شود    ی زیرطرح  یدر 

  ن یمقابله با ا  ی چه برا   اگر  (.1390  ان،ی)نجارپور
علم اقدامات  صورت    ی اد یز  ی پژوهشیبحران 
  م یمعضل وابسته به تعال  نیگرفته اما مهار کامل ا

دستورات    اتیآ  ،ینید )نورائ  قرآنو    ، یاست 
 ب یاسالم نه تنها انسان را به تخر   نید(.  1391

کند، بلکه بشر را از انجام  یدعوت نم  ستیزطیمح
ناپسند منع کرده  نیا تعالکار  با  اسالم    م یاست. 

کند که در برابر  ی م  تیترب  مانی با ا  ی خود افراد

  ن یو حقوق همنوعان خود و همچن  ستیزطیمح
-یم   تی و جانوران احساس مسئول  اهانیحقوق گ

استفاده    با  (.1390  ،ی فرد و محمد  ی کنند )فراهان
-طیآموزد به محیاست که بشر م  قرآن   میاز تعال

طب  ستیز منابع  برا  ی عیو  و  بگذارد   ی احترام 
چاره آن  از  )دودمان    یشیاندمحافظت  کند 

انسان را   میکر  قرآن  (. خداوند در1388  ، یکوشک
بکوشد،    ستیزط یکند که در حفظ مح یملزم م

ن نعمت یاستفاده کند و سپاس ا  یاز آن به درست
جا به  مح  یرا  خداوند   ستیزطیآورد.  مخلوق 

م شمار  به  نظر  یبزرگ  از  چون  و   قرآنرود 
بنابرا  فهم و  ی دارا  ستیزطیمح  نیشعور است، 

باشد  یاز آن نم  ی ورانسان مجاز به هرگونه بهره
هم1398  ،ی آباد  یعل  ی)هاشم اساس  بر   نی(. 
 در  ییجوتوان اظهار داشت که صرفهیها، مگفته

حفاظت از هوا در برابر   ی مصرف آب، تالش برا
تخر  ی ری جلوگ  ،یآلودگ   ی هانیزم   بی از 

  ستیزطیحفاظت از مح  یو به طورکل  ی کشاورز
م  ی همه  ی فهیوظ به شمار  و    دیآیافراد جامعه 

سازمان   مختص  خاص  ایفقط  افراد   یقشر  از 
  یریجلوگ  ی برا  (.1388  ،ی)دودمان کوشک  ستین
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نابود  شتریب تخر  ی از  مح  ییهایبو  به  -طی که 
طب  ستیز است    یعیومنابع  الزم  شده،  وارد 

  ست یزطیحفاظت از مح  ی نهیدر زم  ییهاآموزش
و به    شودافراد انجام  آن در درون  ی سازنهیو نهاد

 ی هااست که عادت  ی ادوره   یکه کودک  نیا  لیدل
ارزش  و  درونمطلوب  بهتر    به و    شوندیم  یها 

م  کیصورت   در  مثبت  است    د،آییرفتار  بهتر 
پور مقدم    یدوره آغاز گردد )عل  نیها از اآموزش

  یست زیط(. آموزش مح1395  پور مقدم،   یو عل
نحوه  ییآشنا  ی برا  ی ایلهوس با  جامعه   ی افراد 

مح با  آن   یستزیط برخورد  عواقب  و  و خطرات 
ها  به انسان  یطیمحیستاست. آموزش مسائل ز

م  ینا را  مناسب،  یاجازه  اقدامات  با  که  دهد 
شناسا را  آن    ییمشکالت  حل  درصدد  و  کنند 

از مح  ی برا بقا  یستزیطحفاظت  آن    ی و حفظ 
  مطلب گفتهبا توجه به    (.1393  ی،)چراغعل  دباشن 

آنجا از  دوره  ییشده،  ابتدا  ی که  با    ،ییآموزش 
سر   و   می  دارد  وکارکودکان  نگرش  بر  تواند 

تاث  یطیمحستیز  دگاهید با    ری آنان  و  بگذارد 
برنامه از  مناسب    یآموزش  ی هااستفاده 

)ز  یشهروندان دهد  پرورش  را  پور   ینلیمطلوب 
نشانانجام  ی هایبررس  (.1395  ،ی وفخار -شده 

 یی وجود ضعف آموزش و پرورش ابتدا  ی هندهد
 ست یزطیحفاظت از مح  نیارتباط ب  ی نهیدر زم

با    ی و راهکارها  یعیو منابع طب محافطت از آن 
که    ی نظام متمرکز  لیباشد. به دلیآموزان مدانش

وجود دارد و محدود    یدرس  ی هابرنامه  یدر طراح
مح مطالب  درس   یستیزطیبودن  کتب    ی در 

-دانش  ی سازدر فرهنگ  یچندان  تی موفق  ییابتدا
برا مح  ی آموزان  از  حفاظت  و    ست یزطیتوجه 

نشده از آن جاحاصل    ی که کتب درس  ییاست. 
 زانیرآموزان دارد، برنامهفراوان بر دانش  راتیتاث

کنند  ی سع  دیدر آموزش و پرورش با  یکتب درس
گونه به  را  محتوا  که    ند ینما  یسازمانده  ی اتا 

حفدانش سمت  به  محآموزان  از    ستیزطیاظت 

  آن ارزش قائل شوند و   ی برا  کرده و  دایپ  لیتما
از   ندهیبتوانند در آ  کنند،یکه کسب م  یباتجارب

-یم  دیرا تهد ستیزطیکه مح  ی شتریخطرات ب
پور    یپور مقدم و عل  ی)عل  ندینما  ی ریکند جلوگ 

آ1395  مقدم،  نسل  کودکان  را    معجوا  نده ی(. 
-طیحفاظت از مح. اگر آموزش  دهندی م  لیتشک

که    یو زمان  هیپا  نیدر سن   یعیو منابع طب  ستیز
م   ت یشخص شکل  قطعا    ردیگیافراد  شود،  آغاز 

م آتا دانش  شودی موجب  در  اعمال   ندهیآموزان 
ا  ی امعقوالنه به  -نشان  یاتیمسئله ح  نینسبت 

محتوا گنجاندن  با  کتب    ی دهند.  در  مناسب 
ا  یدرس آگاه یو  و مهارت الزم در   یجاد دانش، 

مح  ی نهیزم از  به یم  ستیزطی حفاظت  توان 
مح آ  یزندگ  طیسالمت  در  کمک   ندهیخود 

)دادفر،    یفراوان سند    با   (. 1391کرد  به  توجه 
درس مح  ،یمل   یبرنامه  از  حفاظت  -طی آموزش 

طب  ستیز منابع  درس  یعیو  کتب  علوم   یدر 
اهم  اریبس  یتجرب کتب    ی است. محتوا  تیحائز 
  کند میآموزان کمک  به دانش  یبعلوم تجر  یدرس

شهروند به  مح  ی تا  برابر  در    ست یزطیمسئول 
آ  لیتبد ودر  معضالت   ندهیشده  کاهش  به 

طب  ی ودوناب  یطیمحستیز کمک   ی عیمنابع 
ود  ی)ماشاءالله   دینما کتب  1398  گران،ینژاد   .)

  ی هابرنامه  نیتراز مهم  یکی  یعلوم تجرب  یدرس
ارتقا  یدرس جهت  دانش  ی در  دانش  و  -درك 

باشد. گنجاندن  ی م  ستیزطیآموزان نسبت به مح
و منابع   ستیزط یو مطالب مربوط به مح می مفاه

درس  یعیطب کتب  تج  یدر  باعث    یربعلوم 
محدانش  شودی م مقابل  در    ست، یزطیآموزان 

ساخت   جهت  در  و  دانسته  مسئول  را  خود 
آ  ی طیمح و  کنند.    ی اندهیسالم  تالش  روشن 

به   ینقش کتب درس  توان ینم  نیبنابرا را  علوم 
-طیمح  یمنابع آموزش  نتریاز مهم  یکیعنوان  

  (. 1396  گران،یو د  ییگرفت )رضادهیناد  ستیز
ارزشمنددانش مناسب،  آموزش  با   ی آموزان 
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منابع طب   یستزیطمح م  یعیو  کنند.  یرا درك 

برنامه  ینبنابرا در  ابتد  ی درس  ی اگر    ییادوره 
-یطحفاظت از مح  ی ینهدر زم  یمطالب مناسب

درس  یستز کتب  م گنجانده  یدر  توان یشود، 
را در   یستزیطدرست از مح   ی فرهنگ استفاده 

متاسفانه   داد.  پرورش  علوم    درجامعه  کتب 
ز  یی،ابتدا  ی دوره  یتجرب   یطی، محیستآموزش 

با که  طور  تمام  ید آن  در  شود،  ها  یهپا  یانجام 
-بهتر دانش  یتترب  ی نداشته والزم است براوجود  

محتوا بازنگر  یآموزان  مورد  بگ  ی آن   یردقرار 
مفاه  ی برا  (.1387مهران،  ینی)ع   م ی آموزش 
  یی هابه کودکان، استفاده از روش  یطیمحستیز

فعال    ی ها. در روششودی م  شنهادیپ  نیفعال و نو
تشو  سیتدر و    ی ریادگیبه    قیکودکان  شده 

  ی هاجمله روش  ز. ارندیگیم  ادیرا بهتر    می مفاه
زم  سیتدر در  از    ی نهی موثر  حفاظت  آموزش 
باشد که به  یم  یروش گردش علم  ست،یزطیمح

  ی نیبه صورت ملموس و ع  کندیکودکان کمک م
درست درك  مح  یبه  از  محافظت    ست یزطیاز 

برنامه و  معلمان  اگر  در   یدرس  زانیربرسند. 
 نیخود به ا  سی در ت  ی ها و روش  یآموزش  ی محتوا
در    توجهمهم  ی  مسئله قطعاً  باشند  داشته 

 ی نگهدار  ی نهیدر زم  یخوب  اریبس  جیبلندمدت نتا
مح از  طب   ستیزطی درست  منابع  اتفاق   یعیو 

کتب  فیتال  (.1394  ، ی ری)شب  افتدی م کنندگان 
محتوایم  یعلوم سع را طورکتاب  ی کنند    یها 

روزمره    یکنند که متناسب بازندگ  میو تنظ  هیته
نت  باشد.  ا  ی جهیمردم  ا  ن یمثبت  است    نیعمل 

دانش  ی ریادگیکه   سطح  سه    و   یمهارت  ،یدر 
استاندارد  ینگرش صورت  خوب  ،به  صورت   یبه 

  د ی کل  ی زهیانگ   (. 1396  ،ی خواهد گرفت )محمد
اگر    ی ریادگی است.  کودکان  معلم    کیفعال 

شرا   ی احرفه در  را  مختلف  مباحث   طیبتواند 
آموزش دهد،   ی زندگ  تیو مرتبط با وضع  یواقع

افتد.  یمعنادار اتفاق م  ی ریادگیآن زمان است که  

مباحث  زین   ستیزطیمح جمله  که    یاز  است 
  یانسان دارد و برا  یبا زندگ  یناگسستن   ی وندیپ

  یوجود دارد )مهدو  ی ادیز  ی هاآن مثال   زشآمو
 (. 1392 کدلو،یا
 
 ی ریگجه ینت

آ  باتوجه کتاب    ی اریبس  اتیبه  در  خداوند  که 
است، ضرورت حفاظت  از کرده  انیخود ب  یآسمان

طب   ستیزطیمح منابع  جوامع   ی در همه  یعیو 
  ی فهیمسئله وظ  نیو ا  شودیم  یمهم تلق  ی امر

مانسان مسئولی ها  که  از   ی پاسدار   تی باشد 
متاسفانه امروزه  .  رندیرا برعهده بگ  ستیزطیمح

-طیها از محانسان  رمعقوالنهیغ  ی اهی برداربهره 
  افتادن   خطر  به  باعث  که  کرده  دایپ  شیافزا  ستیز

کره  یتمام  اتحی   است. شده  نیزمی  موجودات 
تخر  ی ریجلوگ  ی برا مح  ش یب  بیاز  -طیاز حد 
خطرات آن الزم است تا   نیتبعات سنگ   و  ستیز

توجه به  مشخص شود. با    ییهااقدامات و راه حل
اساس  ترب   میتعل  ینقش  در    ت یو  خصوص  به 

 ی برا یاز اقدامات اساس یکیکودکان و نوجوانان 
ا آ  نیحل  در  از   نده،یمسئله  حفاظت  آموزش 

اب   ستیزطیمح مقطع  اگر  یم  ییتدادر  باشد. 
خود    تیزمان با رشد و تکامل شخصکودکان هم

مح  ی ریپذتی مسئول برابر  را   ستیزط یدر  خود 
به عنوان    یتوانند در بزرگسالیم   نند،یآموزش بب

-شهروند مطلوب جامعه که فرهنگ استفاده  کی
طب  ی  از  عمل   عتیدرست  است،  آموخته  را 
محتوا  نیبنابرا  .ندینما در  است  کتب    ی الزم 

محظحفا  ی مسئله  به  ییابتدا از    ست یزطیت 
شود  شتر یب پ  ی کی  .پرداخته  که    ییهاشنهادی از 
است که معلمان مقطع    نیتوان مطرح کرد، ایم

تدر  ییابتدا   توانند یم   یآموزش  ی محتوا  سیدر 
  ن یکه خداوند و بزرگان د  یاتیو روا   یقرآن  اتیآ

حفاظت    و  ستی زطیمح  تیبا اهم  طهاسالم در راب
دهند   خود ارتباط  سیاز آن وجود دارد را با تدر
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در دروس  و  تجرب  یآموزش  علوم  که    یمانند 

  ی ستیزطیهم را درانتقال مطالب محس  نیشتریب
تا    ندیدارد، استفاده نما  ییابتدا  یدر کتب درس

-مسئله توجه  ن یا  تیبه اهم  شتریآموزان بدانش
امید است که با تقویت و پرورش فرهنگ   کنند.

کاربردی زیست و  آینده  نسل  به  کردن محیطی 
آن زندگی  در  مهارت  کاهش  این  جهت  در  ها، 

آسیبتخریب و  محیطها  گام  های  زیستی 
 برداریم.

 

 منابع  
. ثی و حد   قرآنارشد. گروه علوم    ینامه کارشناسانی. پاث یو حد  قرآن  دگاه یاز د   ستی زطیاز مح  انتی(. ضرورت ص1389زهرا. )   ،یاسالم _1

 . دانشگاه الزهرا یو معارف اسالم  اتیدانشکده اله
 73_80، 39دوره ،یشناسطیمجله مح  «،یطی محستیز یهااسالم در کاهش بحران  می(: »نقش تعال1392) بهیراد، ط یاکبر-2
  مات یتعل کتب علوم و  ؛ی)مطالعات مورد  یدر کتب درس ستی زطیمغفول آموزش مح گاهی(: »جا1393زهرا ) ،یمحمد، ماشااله ،ینیام -3

 59_82، 21چمران اهواز، دوره دیدانشگاه شه یتی( «، مجله علوم تربییمقطع راهنما یاجتماع
صابر  ،یاکبر  را،یسم  ،ییپورامرا-4 رضا،  »جا1394)  ری ام   ،یمحمد  شهر  یفضاها  گاهی(:  گردشگر   یسبز  و  فراغت  اوقات  گذران   یدر 

 71_84، 10دوره ،یگردشگر تیریشهروندان«، فصلنامه مطالعات مد
 21_48،  3دوره ،یاخالق یهانامهاز منظر اسالم«، پژوهش اناتوی(: »حقوق ح1392اصغر ) ،یمحسن، مسعود ،یجواد-5
)الیل  ،یچراغعل-6 جا 1393.  مح  گاهی(.  اخالق  کتاب  ستیزطیآموزش  اجتماع  یدرس  یهادر  روی  مطالعات  با  (. یاسالم _یرانیا  کردی) 
 . دانشگاه الزهرا یو روانشناس یتیو پرورش. دانشکده علوم ترب و فلسفه آموزش خیارشد. گروه تار ینامه کارشناسانیپا
دوره   یدرس  یهادر کتاب  یطیمح ستیز  یهانوع توجه به مولفه  و  زانیم   ی(: »بررس1398حسن )  ،یمظاهر  ه،یصف  ،یدگلیب  یخموش-7

 77_200، 14دوره ران،یا یفصلنامه مطالعات برنامه درس «،ییابتدا
  ،ی فصلنامه حقوق پزشک  «،یالملل نیاسناد ب و ران یا نیدر قوان واناتیاز ح  تی(: »حما1392)  یعل  ، یبابا، رزاق، مجد یحاج یاریخوش-8

 173_193، 7دوره
  یی دوره ابتدا  یآسمان و علوم تجرب  یهاهیدروس هد  یدر آموزش رسم  ستی زط یآموزش مح  رینقش و تاث  ی(. بررس1391دادفر، مهناز. ) -9

. دانشگاه یو روانشناس  یتی. دانشکده علوم تربیدرس  یزیر ارشد. گروه برنامه  ینامه کارشناسنایمعلمان شهرستان دماوند(. پا  دگاهی)از د
 نور  امیپ

،  15دوره  ،یاهیو توسعه ناح  ایپاك در تهران«، مجله جغراف  یهمراه با هوا  ی(: »عوامل موثر بر رخداد روزها1396فاطمه )  ان،یدرگاه-10
211_193 
«،  قرآن  دگاهیو حفظ سالمت انسان از د  یستیاصول اخالق ز  یدر راستا  یعیازمنابع طب  ی(: »پاسدار1388)  ی عل  ،یدودمان کوشک-11

 45_76، 3دوره ،یفصلنامه اخالق پزشک
فصلنامه راهبرد،   نده«،یبه آ یاندازو چشم  ستی ز طیمح ،ی(: »انسان، انرژ1389)  روزیپ  ،یانی آشت  یمحرّم، طهماسب  روز،یپ  یدولتشاه-12

 313_343، 19دوره 
 داریتوسعه پا  یتوجه به آموزش برا  زانیم   ی(: »بررس1396صادق )  ،یامام جمعه، محمدرضا، نصر  ، ی غالمعل  ،یاحمد  م،یمر  ،ییرضا-13

 49_68، 24چمران اهواز، دوره دیدانشگاه شه یتیمجله علوم ترب «ییدوره ابتدا یعلوم تجرب یدر برنامه درس
  ی جیترو  _  ی دو فصلنامه علم  نز«،یو  دیوید  قرآندر    اهانیو گ  یمقاله کشاورز  ی(: »بررس1391)   یمهد  ان،یهفتادر، حسن، همت  ییرضا-14

 161_180، 6و علم، دوره قرآن
مجله دانشگاه   «،یوانیح  یهار پژوهشد  یاخالق  یهابر جنبه  ی(: »مرور1391بوران )  ، یمحسن، عل  ان،یمحمد، رضائ  ،یدکیزارع ب-15

 575_598، 11رفسنجان، دوره یعلوم پزشک
موثر حفاظت   یسازنگرش و فرهنگ  جادیجهت ا  ییمعلمان آموزش ابتدا  اتیتجرب  یابی(: »ارز1395رضا )  ،یپور، محمد، فخار  ینلیز-16

 87_100، 2معلم فکور، دوره تیفصلنامه ترب «یعیو منابع طب ستیز طیاز مح
و   می در آموزش و پرورش«، فصلنامه تعل  یطی محستی ز  یهاموثر آموزش  یری ادگیو    سیتدر  یها (: »روش1394محمد )   دیس  ،یریشب
 159_177، 31دوره ت،یترب
موجود«،    تیبهبود وضع  یبرا  یشنهاداتیو ارائه پ  رانی در ا  ستیزطیآموزش مح   یابی(: »ارز1392)  نیحس  ،یبودیمحمد، م   ،یری شب-18

 119_130، 11دوره ، یطیفصلنامه علوم مح
 ی ها برامهدکودك  انیمرب   یو آماده ساز  یابی(: »ارز 1393پور، عادله )  یپور، احمد، سراد  یملک  ن،یحس  ،یبودیمحمد، م   ،یری شب-19

 114_124، 3دوره ،یبه کودکان«، دو فصلنامه شناخت اجتماع ستیز طی آموزش مح



 

1218 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
چاپ    ،یقم: دفتر انتشارات اسالم   ،یهمدان  یمحمدباقر موسودیترجمه س  زان«،یالم  ریتا(: »تفس  ی)ب  نیمحمد حسدیس  ،ییطباطبا-20
 اول
  ست«،یز طیالملل مح نی آن در حقوق ب گاهیاز خاك وجا داریپا ی(: »حفاظت و بهره بردار1395محمدرضا ) ن،یپرو سا،یپر ،یطهور-21

 145_161، 18دوره ست،یز طی مح یعلوم وتکنولوژ
 یدرباره  قرآن  دگاهید  یعلم  ی(: »بررس1398محمد )  ،یپور هفشجان  یعال  س،ی فرنگ  ،یهفشجان  یفتح اهلل، مهدو  ،یپور هفشجان   یعال-22

 139_156، 5سالمت، دوره و  نیبشر«، مجله پژوهش در د یبخش آب در زندگینقش سالمت
  ات«،ی وروا  اتیآ  دگاهیانسان از د  یستی بهز  یپاك در راستا  یبهداشت هوا  تی(: »اهم1397سرووند، اکرم )  ن،یاءالد یض  انسب،یعل-23

 55_62، 2در حوزه سالمت، دوره یمجله مطالعات اسالم 
  « ییمقطع ابتدا یدرس یها در کتاب یطیمحستیز یهاآموزش  گاهیجا ی(: »بررس1395حوا )پور مقدم، یعل  جه،یپور مقدم، خد یعل-24

 30_37، 1دوره ست،یزطیدو فصلنامه حقوق مح
و حفاظت از آن در   ستی زطیدر ارتباط با مح  یی و علوم دوره ابتدا  یفارس  یکتب درس  یمحتوا  لی(. تحل1387مهران، نادر. )  ینیع-25

 یبهشت دی . دانشگاه شهیو روانشناس  یتی. دانشکده علوم تربیتیتربعلوم یارشد. گروه آموزش ینامه کارشناسانی. پا85_86 یل یسال تحص
 ی هادر اسالم«، پژوهش  ستیزطینظام مح  یو مبان  یطیمحستیز  یهاچالش  ،قرآن(: »1390)  وسفی  ، یمحمد  د،یفرد، سع  یفراهان-26

 23_43، 2دوره ،یاخالق
http://fazellankarani.com/persian/quran/?joz=3027-  

ازلحاظ توجه   ییدوره ابتدا  یعلوم تجرب  یهاکتاب  یمحتوا  لی(: »تحل1388احمد. )   ،یمحمد جواد، عابد  اقتدار،یمنصوره، ل  ،یقضاو-28
 127_152، 25دوره ت،یترب و  م یفصلنامه تعل «،یطیمح ستیبه معضالت ز

 اسالم و   یمجله  طب سنت  «،یقرآن  دگاهیاز د  اهانیحقوق گ  یربنا ی(: »ز 1393زاده، حامد )  ی نق  ،یموس  مان،یمحمد، مستق  ،یکرم -29
 61_67، 5دوره ران،یا

 ی محتوا  لیتحل»  : ( 1398)  وایش  ن،ییال  یریمحمود ،جال  ،یرضوان  یدیمهرام، بهروز، سع  ن،یحس  ، یثان  ینژاد، زهرا، جعفر  یماشاء الله-30
درس تجرب  درس  یبرنامه  ابتدا  یعلوم  مولفه  ییدوره  به  توجه  منظر  برنامه«،  ستی زطی مح  یهااز  در    ،16دوره  ،یدرس  یزیرپژوهش 

138_122 
چالش1396).  رجیا  ،یمحمد_31 راه(.  و  مح  یکارهاها  مورد  ستیزطیآموزش  تحلی)مطالعه  تجرب  ی هاکتاب  لی:  اول    یعلوم  دوره 

 . دانشکده علوم. دانشگاه زنجانستی زطیارشد. گروه علوم مح ینامه کارشناسان یمتوسطه(. پا
نهج   دگاهیاز د  ستیزطیابطه انسان و محدر ر  ییگرا(: »نقش آخرت1397)  ی عل  ،ینظر  ن،یوش، حس یفاطمه، چراغ  ،یکهنگ  یمراد-32

 119_138، 6البالغه«، فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه، دوره
 ی هاهیپا  یعلوم تجرب  یدرس  یهادر کتاب  ازیموجود و مورد ن  یطیمحستیز  یمحتوا  ت یوضع  ی(. بررس1392. )دهیفر  کدلو،یا  یمهدو_33

 یی رجا دیشه  ریدبتی. دانشگاه ترب هیپا. دانشکده علومستیزطیارشد. گروه علوم مح یکارشناسنامه انی. پارانیاول تا نهم کشور ا
 178_203، 18دوره نات،یو سنت«، مجله ب قرآنازمنظر  ست یز طی(: »مح1390)  یعل ان،ینجارپور-34
 3_11 ،22دوره ،یقرآن یهاآموزه ست«،یزطیو مح یقرآن ینیبن(: »جها1391محسن ) ،ینورائ-35
 جادی گانه گاردنر در اچند  ی هاهوش   هیبر اساس نظر   ستی زط یآموزش مح  ریتاث: »( 1391نژاد، غالمرضا )  نیحس  یمحمد، حاج   رو،ین-36

 1_12، 1دوره  دار،یو توسعه پا ستیز طیفصلنامه آموزش مح «آموزاننگرش و اصالح فهم دانش
چاپ   نور،  امیتهران: انتشارات دانشگاه پ  سادات اسمعیالن،اکرم مبارکی، کمال  «،یعموم   ی شناس(: »خاك1389)   میپور، مر  یوارو-37

 سوم
«،  م یکر  قرآن  اتیبر آ  هیبا تک  ستیز طیمورد محانسان در  ی اخالق  یها تیمسئول  ل یتحل»  : ( 1398احمد )دیس  ،یآباد   یعل  یهاشم-38

 92_109، 10دوره ،یقرآن پژوهشنامه معارف 



 

1219 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
بررسی ضرورت مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بیماریهای مادرزادی و پیش آگهی سرطان 

 جهت تشخیص و درمان به موقع
 

و   4پور، جواد عرب3فاطمه داودآبادی ،2دکتر فاطمه کشاورز ، 1محمد سجاد معظمی گودرزی
 5محمدعلی رنجبر 

 
 پزشک عمومی ، دانشگاه سمنان  -1

 ملکولی، دانشگاه تهران دکترای پزشکی  -2

 دانشجوی کارشناسی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور  -3

 دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران ،گروه میکروب شناسی ،کارشناسی دانشجو  -4

 ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه تهران  -5
 ( sajad.moazemi@yahoo.comنویسنده مسئول: )

 
 ده یچک
روح  یکی خصوصیّات  است.  وراثت  قانون  انسان،  سرنوشت  در  انکار  غیرقابل  عوامل  اخ  ی از   همچون القی  و 

م(  ژنها)  ی از طریق عوامل وراثت  یجسمان   هایی ویژگ  به فرزندان منتقل  والدین  به نقش    ی برخ.  یشوداز  قایل 
وراثت تنها به منزلة یک   قانون  ،ردیگ  ی از منظر برخ   یول  باشند،یانحصاری وراثت در تعیین سرنوشت انسان م

به   ی. از این رو، تحت تأثیر عوامل محیط تامّهعلّیّات    وهنحه  ه بنبستر است و به نحو اقتتا در اعمال فرد اثر دارد  
در سعید   یمتاف بر آنکه ارادۀ انسان نیز تأثیر بسزای   است،اعی،  تتا  ای  یتتقو  لقاب  بهای تربیت  خصوص شیوه

شده تا جایگاه وراثت در سرنوشت انسان از دیدگاه دانش ژنتیک،   تالشق  تحقی   ناو دارد. در ای  دنش  ییا شاق
و نقاش   تانسان نیس  ت این نتیجه حاصل شده که عامل وراثت حاکم بار سرنوش  وود  ش  یو روایات بررس  قرآن

 انبیاء از اهداف بعثت    یقابل تربیت است و یک  یآن ندارد و در نتیجه، افراد با هر نوع وراثت  تعیینانحصاری در  
 . باشد یناپسند م یهای موروث پسندیده و اصال زمینه یهای موروث نیز تقویت سرمایه 

 
 ، اخالق، روح.، حدیث، وراثت، سرنوشت، دانش ژنتیکقرآن: یدیکل واژگان

 
 مقدمه:

در  بسزایی  نقش  ازدواج  از  قبل  ژنتیک  مشاوره 
ارثی  یا  ژنتیکی  ناهنجاریهای  بروز  از  پیشگیری 

ژ  .[1]دارد مشاوره  که  اهمیت  است  این  نتیک 
میتواند نقش حیاتی در تشخیص بیماری داشته 
باشد ،ارثی بودن یک اخـتالل را نـشان دهد و  
بیماری  بروز  نحوه  و  تنوع  پیرامون  اطالعاتی 
فراهم کنـد. با انجام مشاوره ژنتیک میتوان خطر 
ابتال برای سایر اعضای خانواده را تخمین زد و بر 

درمـانی،   روشهای  آن  و اسـاس  پیـشگیری 
نظـر   در  و خانواده  بیمار  برای  مناسب  مـشاوره 

بروز  .  [2]گرفـت پیشآگهی  در  ژنتیک  مشاوره 

به  میکند  ایفا  را  بسزایی  نقش  هم  سرطان 
فامیلی  سابقه  که  پستان  سرطان  خصوص 
مهمترین علت بروز را دارد به طوری که بر اساس  

موجود  سرطانهای   15تا    10  اطالعات  درصد 
 . [ 6-3]پستان ارثی هستند

از  پس  ارثی  نابسامانیهای  کوتاه:  تحلیل 
بیماریهای عفونی و تغذیهای شایعترین مشکالت 

وزادی درصد مرگ و میر دوران ن  10  هستند،  بشر
از    25  و ناشی  کودکی  دوران  تلفات  درصد 

ارثی و    بیماریهای  شجرهنامه  .ترسیم  است 
به   آمده  دست  به  اطالعات  نمودن  یادداشت 
دیگر  به  پاسخگویی  و  صحیح  تشخیص  تعیین 
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سواالت کمک فراوانی میکند. سپس معاینه کامل  
حد  تا  خانواده  افراد  سایر  با  نظر  مورد  کودك 

از   جستن  یاری  و  و  ممکن  همکاران  سایر 
متخصصین رشتههای پزشکی و پیراپزشکی ما را 
به شناخت نوع بیماری نزدیکتر میسازد. با وجود  
امکانات  از  صحیح  استفاده  با  حتی  گاه  اینکه 
پاراکلینیکی نسبتا  پیشرفته، دقیق و تخصصی 
علت   و  نوع  رسید،  قطعی  تشخیص  به  نمیتوان 

ویی  بیماری همچنان ناشناخته میماند و پاسخگ
به سایر سواالت ناقص و بیشتر بر اساس حدس 

و گمان صورت میگیرد و این هم خالی از اشکال  
 3-2نیست. در خصوص ناهنجاریهای مادرزادی  

اختالل  دچار  شده  متولد  زنده  نوزادان  درصد 
مراکز  در  حتی  که  هستند.  واضحی  مادرزادی 

  50تا    40مجهز تخصصی و فوق تخصصی علت  
نمیشود. الزم به یادآوری   درصد موارد آن کشف

و  نیست  مادرزادی  ناهنجاریها  تمامی  که  است 
تظاهرات   تولد  بدو  در  ارثی  بیماریهای  همه 

 . [7]واضحی ندارند

 

 
 

 
 

 مشاوره ژنتیک در ژنتیک اجتماعی   

ژنتیک آن،    مشاوره  از طریق  که  است  فرآیندی 
خانواده و یا فردی که احتماال  در معرض خطر  
شامل   الزم  آزمایشگاهی  و  بالینی  بررسی  است 
را   آزمایشگاهی،  و  بالینی  مشورتهای  ارزیابیها، 

تشخیص  اساس  بر  سپس  و  میکند  دریافت 
افرا یا  و  بیماران  از بیماری،  خطر  معرض  در  د 

پیامدهای بیماری و احتمال ابتال یا انتقال آن به 
سایر خویشاوندان و راه ها و مداخالت پیشگیرانه 
یا درمان بیماری در شرایط موجود آگاه شده و 
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تا   کامل  طور  به  آگاهانه  تصمیم  اخذ  جهت 
  برخورداری عادالنه از خدمات همراهی میگردند. 

مشاوره ژنتیک از    در نظام سالمت ایران، خدمت
نظر تئوری و فنی در برنامه ژنتیک اجتماعی و از 
نظر ساختاری در نظام سالمت ایران ادغام شده  
است و در چهارچوب برنامه ژنتیک اجتماعی ارائه 

   .می گردد

برنامه   محور  ژنتیک  مشاور  اینکه  به  توجه  با 
ژنتیک اجتماعی است و ارجاعات از پایین به باال 

ا از باال به پایین عمدتا  از مسیر و پس خورانده
مشاور  مدیریتی  نقش  میگذرد  ژنتیک  مشاوره 
ژنتیک در ارجاعات بسیار تعیین کننده است و  
برنامه   در  ژنتیک  مشاور  مهم  وظایف  از  یکی 
ژنتیک اجتماعی است، لذا مدیریت ارجاعات در 
همین بخش مورد بحث قرار میگیرد. الزم است  

قرا تاکید  مورد  نکته  وجود  این  با  که  گیرد  ر 
ارجاعات،   ژنتیک در  نقش مشاور  بودن  محوری 
اجرای صحیح ارجاع و پس خوراند در هر مرحله  
از مشورتهای بالینی به همکاری حرفهای و تیمی 
کننده   تعیین  و  مستقیم  ارتباط  ها  بخش  سایر 

    .دارد

مشاوران  آزمایشگاهی   / بالینی  مشورت  ضوابط 
 ژنتیک در سطوح نظام سالمت  

برنامه  م باید  بالینی  مشورت  برای  ژنتیک  شاور 
مشخص و هدفمند داشته باشد و نباید اقدامات  
غیر هدقمند و متعدد را به مراجعه کننده تحمیل 
ارجاعات،  از  پیش  باید  ژنتیک  مشاور  نماید. 
را  حوزه  هر  از  تخصصها  فوق   / متخصصین 
از   حضوری  یا  و  تلفنی  ارتباط  با  و  شناسایی 

یشان از هر گروه پزشکی و یا  همکاری شایسته ا
همچنین   نماید.  حاصل  اطمینان  پیراپزشکی 
پیش از ارجاع هر مورد ایشان را با شرایط ارجاع 
مراکز   و  ایشان  همکاری  و  نماید  آگاه  شونده 
شرایط   و  تقویت  کننده،  مراجعه  با  را  مرتبط 
را  یافته  تخفیف  پرداخت  حتی  و  پذیرش 

بتوا  اگر  و  نماید  تسهیل  موثر حتیالمقدور  و  ند 
باشد باید مشورتهای بالینی بدون ارجاع مراجعه  
کننده را ترجیحا  به انجام رساند. ارجاع باید با  
خالصه شرح حال استاندارد در برگ ارجاع انجام 
شود و تقاضا واضح بیان گردد و پاسخ مکتوب در  
ژنتیک   مشاور  شود.  پیگیری  مناسب  زمان 

ز اقدامات  همچنین باید ارجاعشونده را بدرستی ا
و  نماید  آگاه  خود،  شده  برنامهریزی  و  هدفمند 
مشارکت وی را با همکاری فعال وی به حداکثر 

    .برساند تا موفقیت ارجاعات به حداکثر برسد 

 از انجام مشاوره ژنتیک:   اهداف 

 برای تشخیص به موقع بیماریهای ژنتیکی  

 بررسی عوامل خطر ابتال به بیماریهای ژنتیکی  

بیماریهای  درمان  برای  احتمالی  راهحل  ارائه 
 ژنتیکی  

 کمکهای روانشناسی(  روان درمانی ) 

مرکز مشاوره ژنتیک    300در حال حاضر حدود  
در کشور وجود دارد و وظیفه این مراکز مشاوره 

معلولیتهای   کاهش  نابینایی،    ژنتیک  ناشنوایی، 
ندگی ذهنی و است معلولیتهای جسمی و عقبما

  . که جزء معلولیتهای شایع کشور هستند  حرکتی  
درصد این معلولیتها ژنتیکی است    60تا    50بین  

و در سایر موارد ممکن است ناشی از یک حادثه  
و موارد غیر از ژنتیک باشد. با توجه به اینکه در  
بروز   خطر  برابر  سه  تا  دو  فامیلی  ازدواجهای 

بیشتر  بیماریه بنابراین  است،  بیشتر  ژنتیکی  ای 
مراجعهکنندگان به مراکز مشاوره ژنتیک افرادی  
آنها   از  بعد  دارند.  فامیلی  ازدواج  که  هستند 
یا   معلول  فرزند  دارای  که  هستند  خانوادههایی 
بیمار هستند و یا مادر دچار سقطهای مکرر است. 

سال سن داشته    35همچنین زنانی که بیش از  
بارد از  و قصد  اینکه مرد بیش  یا    50اری دارند 

سال سن دارد، از مراجعه کنندگان هستند، چرا 
بیماریهای   ریسک  میشود،  باعث  موارد  این  که 
اما همانطور که گفته   افزایش پیدا کند،  ژنتیک 
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مشاوره   مراکز  به  مراجعه  علت  شایعترین  شد 

    .ژنتیک ازدواجهای فامیلی است 

کمبود اهمیت   بر اساس آمارهای موجود به علت
هزار    30به این مراکز به آمار ترسناك تولد حدود  

کودك دارای مشکالت ژنتیکی ساالنه در کشور  
به   ژنتیکی  بیماریهای  از  بسیاری   ، رسیدیم 

صورتی است که وقتی کودك به دنیا میآید، کامال   
سالم است و در سن نوجوانی یا بزرگسالی بیماری  

بیمای دوشن   ژنتیکی بروز میکند به طور مثال 
که یک بیماری عضالنی است ،به نوعی است که  
کودك در بدو تولد سالم است و در سالهای بعد 
بیماریهای  از  برخی  یا  میشود،  مشکل  دچار 

 30ژنتیک چشمی به گونه است که افراد تا سن  
دچار   آن  از  پس  و  ندارند  مشکلی  سالگی 

میشوند  نابینایی  و  مناسبترین    .[8]کمبینایی 
زمان برای مشاوره ژنتیک قبل از بارداری است،  
صورت   مراجعه  بارداری  از  قبل  که  صورتی  در 
بیماریهای  شناسایی  برای  مناسب  زمان  نگیرد، 
این   از  بعد  اگر  اما  است،  ماهگی  سه  تا  ژنتیک 
زمان به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه کنند ،دیگر  

انجا مراجعان  برای  اقدامی  هیچ  داد، نمیتوان  م 
بارداری مثبت شد،   بنابراین پس از اینکه تست 
ژنتیک   مشاوره  انجام  برای  بالفاصله  باید  مادر 
مراجعه کند. اما با توجه به شرایط کرونا که باعث  
عدم پذیرش بسیاری از مراکز از بیمار شده و از 

که   تشخیص   3آنجا  برای  بارداری  اول  ماه 
از اهمیت دارد،  بسیار  ژنتیک  همین    بیماریهای 

پس .  رو در باید اولویت پذیرش با زنان باردار باشد
ژنتیک   بیماری  ژنتیک  مشاوره  در  اینکه  از 
تشخیص داده شود، سقط درمانی تجویز میشود.  
سقط درمانی نیز تابع قوانین پزشکی قانونی است  

هفته داشته باشد.    19و باید حتما  جنین کمتر از  
اختی در  ژنتیک  بیماریهای  از  لیست  ار یک 

یا   مادر  برای  بیماریها  این  قانونی است.  پزشکی 
این  در  نوزاد  سقط  و  دارد  حرج  و  عسر  فرزند 

بارداریها مجاز است، اما در برخی موارد خانوادهها 
با وجود تشخیص بیماریهای ژنتیک عالقهای به 
سقط جنین ندارند و تمایل دارند که نوزاد را با 

بارداری دو  در هر    . وجود بیماری به دنیا بیاورند
درصد احتمال بروز بیماریهای ژنتیک وجود دارد، 

برای سقط    98نفر در سال    300حدود هزار و  
درمانی به پزشکی قانونی ارجاع داده شدهاند و  

نوزاد دارای معلولیت شدید    1300در واقع از تولد  
و  شرعی  قانونی،  فرآیند  شدهاست.  جلوگیری 
رعایت   نیز  درستی  به  جنین  سقط  اخالقی 
اوقات  گاهی  بیماری  نوع  به  توجه  با  میشود. 

آزمایش انجام شود تا به    50ممکن است، بیش از  
برای  متنوعی  آزمایشات  و  رسید  تشخیص 
به  و  میشود  انجام  ژنتیک  بیماریهای  تشخیص 
اندازه که آزمایشها متنوع هستند، قیمت   همان 
در   متوسط  طور  به  ،اما  میشود  متنوع  نیز  آنها 

افر که  ممکن  خانوادهای  باشد،  زیاد  معلول  اد 
است هزینه آزمایشات تا به نتیجه قطعی برسیم  

برخی    . [9]دمیلیون تومان نیز برس  10الی    ۷به  
انجام  ایران  در  ژنتیک  مشاوره  در  آزمایشها  از 

تهای آزمایشهایی که در ایران انجام نمیشود، کی
میشود از خارج کشور وارد میشود و نوسانات دالر 
بر آن تاثیرگذار بوده که این باعث میشود، قیمت  
باعث   تحریمها  همچنین  برود.  باالتر  آزمایشات 
شده است که بسیاری از کیتهای آزمایشگاهی به  
صورت مستقیم وارد ایران نشود و چون با واسطه 

کشور میشود، هزینه واردات این کیتها برای وارد  
ما باال میرود و متاسفانه تحریمها در این زمینه 
موارد  برخی  در  حتی  است،  بوده  موثر  بسیار 
نمیتوان دستگاههای مورد نیاز را وارد کرد. نیم  
پوشش   تحت  معلولیت  دارای  خانوار  میلیون 
آنها  برای  تستهای  این  که  دارد  قرار  بهزیستی 

گران رایگان   قدری  به  آزمایشات  این  اما  است 
است که حتی یک کارمند هم نمیتواند هزینه آن  
را به صورت کامل پرداخت کند، از آن طرف اگر  
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و   بوده  ریسک  پر  خانوادههای  از  خانوادهای 
مشاوره ژنتیک را انجام نداده و یک بچه بیمار یا 
معلول به دنیا بیاورد، هزینههای زیادی به خانواده  

تح خانواده به  نفع  به  بنابراین  شد،  خواهد  میل 
معلول   فرزند  تولد  از  پیشگیری  برای  که  است 
هزینههای  خانواده  به  آینده  در  تا  کند  هزینه 
زیادی وارد نشود، وقتی فرزند معلولی در خانواده 
به دنیا میآید خانواده بیشتر در معرض طالق و 
آسیبهای عاطفی قرار میگیرد، بنابراین با مشاوره  

نتیک میتواند از تمامی این مشکالت جلوگیری ژ
 . [ 10] دکن

 پیشنهادات:  

اجباری شدن تستها و مشاورههای ژنتیکی قبل  
 از ازدواج: 

باردار   که  زوجهایی  اکثر  برای  ژنتیک  مشاوره 
میکنند   برنامهریزی  بارداری  برای  یا  و  هستند 

عوامل وجود  موارد  در  میشود.  خطر(     توصیه 
مانند غیر طبیعی بودن نتایج آزمایشات روتین، 

قبال  دارای    تست سالمت جنین و یا اینکه کودك
نقص مادرزادی یا اختالل ژنتیکی باشد ) نیاز به  

اما در با نگاه به    .مشاوره ژنتیک محسوستر است
آمار تاسف بر انگیز کودکان معلول متولد شده به  
نظر میرسد که صرفا  پیشنهاد به این آزمایشها  

 نتوانسته از این معلولیتها جلوگیری کند.  

 تحت پوشش قرار گرفتن همه تستهای ژنتیکی  

به  ژنتیک  متخصصان  بارها  هرساله  متاسفانه 
ای مهم  دولت موضوع عدم پوشش بسیاری تسته

گاه  اما  کردند  گوشزد  را  برخی    ژنتیکی  بیمهها 
صورت   در  را  ژنتیک  آزمایش  هزینههای 
مشاور  یا  و  متخصص  پزشک  توسط  درخواست 
ژنتیک پوشش می دهند. اگرچه گاه سازمان های  
در  را  مفاوتی  های  سیاست  مختلف  ای  بیمه 

آزمایشات   پوشش  با  می   ارتباط  اتخاذ  ژنتیک 
. بیمه های    بخش دیگر هزینه  کنند  ای توسط 

  .تکمیلی خاص می تواند پوشش داده شود

تاسیس مراکز مشاوره ژنتیک در مراکز بهداشت  
 روستایی:   

ژنتیکی   بیماریهای  برای  عمده  دالیل  از  یکی 
بدلیل جمعیت   مناطق  در  است،  فامیلی  ازدواج 
صورت  به  ازدواجهای  اکثر  رسوم  آداب  و  کم 
از  یکی  بدلیل  البته  و  میشود  انجام  فامیلی 
کمبودهای روستایی نیز اطالعات عمومی راجع  
به بیماریهای ژنتیکی نوظهور و ناشناخته ژنتیکی  

ن در هر مراکز بهداشت روستایی  است. پس میتوا 
این   رساندن  برای  مشاور  عنوان  به  را  فردی 

 اطالعت به مردم قرارداد. 

 اجباری شدن تستهای ژنتیکی قبل از تولد:  

از  قبل  ژنتیکی  تستهای  نشدن  اجباری  بدلیل 
ازدواج، بسیاری از مردم با خطرهای احتمالی در 

ال گذشته ازدواج کردند و که در این صورت احتم
بدنیا آمدن کودك معلول بسیار زیاد خواهد بود. 
ژنتیکی   تستهای  کردن  اجباری  با  میتوان  پس 
قبل از تولد جلوی بسیاری از این دست موارد را 

 گرفت.   

مرتبط   درمانی  خدمات  نیاز  مورد  اعتبار  تامین 
 برای معلوالن:  

بوده،  به شدت محدود  ویژه  اعتبارات تسهیالت 
بارات مذکور به منظور توزیع  بنابراین مدیریت اعت

است   بدیهی  است.  ضروری  آن  عادالنهی 
مسئولیت این موضوع بر عهدهی تیم مشاورهی  

 ژنتیکی است.  

 فرایند آموزشی:  

به   برای تسلط  افراد  آموزش اختصاصی ژنتیک 
حیطه  آن  در  پرسنل  که  است  دانشی  حیطه 
برنامه  اجرای  در  شده  تعریف  وظایف  دارای 

ستند. گروه هدف این آموزش  ژنتیک اجتماعی ه
پرسنل اختصاصی مجری برنامه مانند کارشناس  
مراقب   پزشکی،  علوم  دانشگاه  ستاد  در  ژنتیک 
مرکز  در  ژنتیک  غربالگری  مسئول  سالمت 
خدمات جامع سالمت ارائهدهنده خدمات زمان 
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پرسنل   سایر  و  ژنتیک  مشاور  پزشک  ازدواج، 
آموزش  است.  مرتبط  فوقتخصصی  و  تخصصی 

افزایش   عمومی هدف  با  برنامههایی  و  ژنتیک 
 سواد ژنتیک پایه برای عموم سازماندهی شوند.  

از  بیماریها  بکارگیری دانش ژنتیک در مدیریت 
این  به  مربوط  مداخالت  بخشی  اثر  طریق  سه 

 بیماریها را افزایش میدهد:  

ایجاد  از  قبل  خطر  معرض  در  افراد  شناسایی 
 تغییرات بیماریزا:  

تم به  توجه  در با  مبتال  افراد  از  بسیاری  رکز 
مداخالت  مبتال،  فرد  خویشاوندان  و  خانواده 
ژنتیک میتواند با کمترین هزینه، بیشترین افراد 
و   کرده  را شناسایی  معرض خطر در جامعه  در 
به  ثانویه  از  پیشگیری  سطح  و  بخشیده  ارتقاء 

 اولیه را در این خانوادهها موجب شود.  

 صالح سبک زندگی:  افزایش اثر بخشی مداخالت ا

شروع مداخالت در سنین پایینتر برای افراد در  
دلیل  به  و  میشود  انجام  خانواده  خطر  معرض 
آموزشپذیری بیشتر در سنین پایین، ایجاد تغییر 
رفتار در کودکان نسبت به بزرگساالن و در نتیجه  

 اصالح سبک زندگی در ایشان محتملتر است.  

 رکت:  افزایش انگیزش افراد برای مشا

در   خطر  معرض  در  موارد  تشخیص  دلیل  به 
خانواده، رعایت سبک زندگی جمعی و خانوادگی 
صورت می گیرد و پذیرش افراد بهتر و مستمر  
به   ابتال  فامیلی  خطر  از  صحیح  درك  میگردد. 
بیماری، میزان تمایل و کیفیت مشارکت افراد در 
ویژه   به  و  افراد  خود  خصوص  در  را  پیشگیری 

   .معرض خطر ایشان بهبود میبخشدفرزندان در 

چند  بیماریهای  بین  از  تکژنی  موارد  شناسایی 
افراد در  واگیردار و سپس شناسایی  عاملی غیر 
مداخله   و  خویشان  خانواده  در  خطر  معرض 

 پیشگیرانه:  

نقش تعیینکنندهی ژنتیک در کنترل بیماریهای 
غیر واگیردار که تا دو دهۀ پیش چندان روشن  

،اینک هر روز روشنتر می گردد. امروز در    نبود 
نظیر   شایع  واگیردار  غیر  بیماریهای  از  بسیاری 
بیماریهای عروق کرونر و سرطانهای شایع ایران،  
به   گوارشی  سرطانهای  و  پستان  سرطان  نظیر 
بیماریهای روانی شایع نظیر   ویژه روده بزرگ و 
و   کنترل  برنامه  در  میتواند  ژنتیک  افسردگی، 

داشته باشد. به عبارت دیگر  پیشگیری نقش موثر  
خدمات پیشگیرانه ژنتیک در خصوص بیماریهای  
غیر واگیر ساز و کاری عملیاتی و قابل طراحی و  
کنترل   و  پیشگیری  برنامههای  قالب  در  اجرا 
بیماریها در سطح جمعیت و گروههای هدف ویژه 

 به نحوی هزینهی اثربخش دارد . 

سال   طبق بررسی و بازنگری وزارت بهداشت در 
زنان  96 مرگ  علت  چهارمین  پستان  سرطان   ،

میانسال در کشور به خود اختصاص داده و از این  
فامیلی است. اگر این    -درصد آنها ارثی  10تعداد  

کنیم،   مقایسه  کشورها  سایر  آمار  با  را  آمار 
باالتر  غربی  کشورهای  به  نسبت  که  میبینیم 
در   سرطان  اپیدمیولوژی  محققان  اکثر  است. 

  100یده دارند که در ازای تشخیص هر  جهان عق
در   مورد  یک  خانمها  در  پستان  سرطان  مورد 
سرطان   یعنی  میشود  داده  تشخیص  آقایان 

مردان   در  به   %1پستان  مبتالیان  جمعیت  کل 
. با توجه به [11]سرطان پستان را شامل میشود

مطالعاتی درگذشته انجامشده حدودا  یک سوم 
مشاوره   NCCNاز مراجعین نیاز به ،معیارهای  

با   که  میرسد  نظر  به  بنابراین  داشتهاند.  ژنتیک 
به تعداد زیاد مبتالیان به سرطان پستان   توجه 
در کشور، الزم است همه مراکز درمانی سرطان  
به   تا  ژنتیک مجهز شوند  بخش مشاوره  به یک 
زیاد   تعداد  نیاز  پاسخگوی  بتوانند  طریق  این 

 .  [ 12]بیماران مبتال باشند
در بیماریهای غیر واگیر شایع، به طور روز افزون  
مداخله پیشگیرانه مستقیم شامل درمان دارویی 

جراحی پیشگیرانه است. یکی از این بیماریها    و
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هایپرکلسترولمی فامیلی است. هایپر کلسترولمی 
یا افزایش کلسترول یک اختالل متابولیک است  

 LDLکه به دلیل نقص در عملکرد گیرنده های  
ایجاد میشود و   (لیپو پروتئین با دانسیته پایین)

یا کلسترول    LDLبا افزایش شدید سطح خونی  
بر در  بد  خون  در  اضافه  کلسترول  مینماید.  وز 

به   ابتالء  شانس  و  کرده  رسوب  رگها  دیواره 
 بیماریهای قلبی در سنین پایین را باال میبرد.  

در مقایسه با جمعیت عمومی، افراد ناقل این ژن  
افزایش بسیار  خطر  به    در  ابتال  برای  یافتهای 

و مداخله   سال  11بیماریهای قلبی در سن زیر  
پی حاضر  درمانی  حال  در   Cascadeشگیرانه 

Screening     در موارد  شناسایی  دارند.  قرار 
خویشان  و  خانواده  در  خطر  انجام    معرض 

وجود این هم اکنون اکثر افراد در . با  [13]میشود
معرض خطر از دریافت چنین خدماتی محروماند.  
رابطه  قدرت  به  توجه  با  که  است  این در حالی 
به   ابتال  برای  فامیلی  هایپرکلسترولمی  علّی 
آن  از  ناشی  مرگ  و  عروقی  و  قلبی  بیماریهای 

و پایین  سنین  در  میزان   خصوصاٌ  با  متناسب 
فا هایپرکلسترولمی  جامعه،  شیوع  هر  در  میلی 

اعمال   و  زودهنگام  تشخیص  از  محرومیت 
برای گروه پرخطر، مسبب   پیشگیرانه  مداخالت 
مرگهای  و  بروز  موارد  از  معنیداری  درصد 
از  ناشی  پیشگیری  قابل  البته  و  زودهنگام 
جمعیت  در  عروقی  و  قلبی  بیماریهای 

 .  [ 14] میباشد

 

 
 

البته نیاز به اطالعات وسیع دانش عمیق صحیح و جدید و وقت کافی ابزار و امکانات ظریف و اختصاصی  
برای حل مشکل  افراد متخصص و متعهد و دلسوز دارد که دست در دست هم  از  باالخره گروهی  و 

بدون مراجعه کنندگان، بی امان و بدون چشم داشت مادی برای حل مشکل مراجعه کنندگان به امان و  
چشم داشت مادی به این کار اهتمام ورزند بدیهی است که فراهم نمودن شرایط و امکانات از وظایف 
دولت است با سرمایهگذاری همهجانبه در این زمینه موجبات داشتن جامعهای سالم و بی عیب را فراهم 

 سازد. 
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 همزیستی انسان با سگو ادیان الهی از  قرآن بررسی زیست شناسانه نهی 

 
 3، مریم امامی قرا2، فاطمه پژوم1زینب شریفی اسدی

 

 ( zeinab.sh.a@gmail.com)نویسنده مسئول:  دکترای تاریخ اسالم)هیئت علمی دانشگاه پیام نور خوزستان( -1
 دانشجوی دکتری تخصصی انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز  -2

 کشاورزی اصالح نباتات دانشگاه کشاورزی ساریکارشناسی ارشد  -3

 
 چکیده 

با توجه به سبک زندگی انسان مدرن در همزیستی با سگ)و برخی حیوانات( و سرایت آن به سایر کشورها، و 
با عنایت به کاربردهای موثر سگ در اموری مثل نگهبانی، گله داری و...، با وجود حجم بیماریهایی زئونوز ناشی  

با انسان چون؛ کنه، کک، شپش، جرب، هاری، توکسوکارا، آنکیلوستوما، ژیاردیا، سالمونال و...، از تماس سگ  
های  را در نهی از تماس با سگ به طور علمی به بحث بنشیند و داده   قرآناین پژوهش بر آن است تا دیدگاه  

د به دکترین علمی در این رابطه ی مقایسه قرار دهد تا بتوانعلمی و دینی از ادیان گذشته تا اسالم را در بوته 
در   با سگ  به عدم همزیستی  توجه  نتیجه  در  یابد.  تاکید می   قرآندست  رو،  و زیست شناسی  این  از  گردد. 

دکترین علمی مساله، در تعلق هر موجود به محیط زیستی خود و نفی همزیستی انسان و حیوان تاکید شده، 
در پایان این نتیجه حاصل شد که   ت و دقت در رعایت حقوق آنان.وری انسان از کاربردهای حیوانادر عین بهره

، اسالم و ادیان الهی در رابطه با آن انسان را نهی  قرآنای که  در سایه لزوم مطالعات بین رشته ای، هر گزاره
.  شدنداند، در بررسی از منظر علوم زیستی، به تنهایی عامل یک یا چند بیماری مشترک انسان و سگ می کرده

از این رو، برای حفظ ایمنی و بهداشت در جوامع انسانی باید به حفظ و لزوم اجرای احکام دینی پیرامون موضوع  
 سگ، صحه گذاشت، تا سالمت زیستی و روانی افراد، خانواده ها و جوامع انسانی محقق شود. 

 
 های مشترک انسان و حیوان( زئونوز)بیماریهای ، بیماری قرآنکلید واژه: سگ، ادیان الهی، 

 
 مقدمه 

از  دوری  و  مدرن  زندگی  علت سبک  به  امروزه 
سمت   به  کم  کم  که  غرب  در  خانواده  نظام 

شود، مشکالتی را کشورهای مسلمان کشیده می 
به همراه می  با خود  آورد مشکالتی مثل پر  هم 

که  سگ  نظیر  حیواناتی  با  خانواده  خال  کردن 
انسانآلودگی با  ها  های فراوانی را در همزیستی 

کنند و چه بسا در صورت شدت به او منتقل می 
گرفتن آن، جامعه با بحران های زیستی مواجه 

که اسالم و سایر ادیان الهی پیروان  گردد. حال آن
خود را با هشدار عدم تماس با سگ آگاه کرده 
بودند. به صورت مختصر و مجزا به برخی از این  

علوم  بیماری  دانش  در  اما  بود  شده  اشاره  ها 
ه بیشتر از این مقدور نبود. از  انسانی پرداختن ب

رشته  بین  مطالعات  ی  حیطه  در  رو  به این  ای 
و ادیان الهی    قرآنبررسی علمی نهی از سگ در  

پرداخته شد! این پژوهش در صدد بررسی زیست  
بر عدم همزیستی   قرآنشناسانه ی علت تاکید  

زیست  منظر  از  و  است.  برآمده  سگ  با  انسان 
کنونی،  های  یافته  با  از    شناسی  فهرستی 

بیماریهای مشترك انسان و سگ مورد اشاره قرار  
و اسالم به آن توجه    قرآنگرفته تا هر موردی که  

داشته را بررسی نماید که عدم توجه به هر یک  
شود. تا به گوشه ای از هایی می عامل چه بیماری 

در   همزیستی  عدم  این  دست    قرآنعلل  بتوان 
م  یافت. انسان  تواند  می  پژوهش  را  این  عاصر 

های مشترك انسان و سگ آگاه  نسبت به بیماری 
از آسیب محفوظ   مقوله هر دو  این  تا در  نماید 
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بین   پژوهش  این  مراحل  در  رو  این  از  بمانند. 

کتابخانهرشته  روش  بر  عالوه  نتایج ای،  از  ای 
بهره   نیز  زیستی  علوم  پژوهشگران  آزمایشگاهی 

به ها، این پژوهش  برده شده است. پس از بررسی
و    قرآناین نتیجه رسیده که در اکثر مواردی که  

اسالم و ادیان الهی انسان را در رابطه با سگ نهی  
مشترك  می  بیماری  یک  ایجاد  مستعد  نمودند، 

بود. انسان)زئونوز(  به  در    حیوان  است  ممکن 
بیماری  و  روایات  بررسی  های آینده محققان در 

بیماری  سایر  و  کشفیات  زئونوز  به  موثر  های 
دیدی نائل گردند. که با توجه به وجود کثرت  ج

هایی که در آینده  های موجود و بیماری بیماری 
کشف خواهد شد، قوانین عدم تماس با سگ در 

بیانگر افق دید  اسالم راه گشا خواهد بود. و این 
اسالم در اشاره به نهی از تماس و همزیستی با  

شود.  سگ بوده که به صورت علمی نیز اثبات می
را  توکسوپالسما  یاخته  گونه که امروزه تکانهم

کرده منتقل  کشف  انسان  به  گربه  از  که  اند 
باعث تغییر رفتار و شناخت  شود و میمی  تواند 

 در برخی از افراد آلوده گردد.
 تاریخچه )سگ در ادیان پیش از اسالم( -الف

و  آفریده  که خدا  است  جاندارانی  از  یکی  سگ 
یز در هستی را بیهوده  فرماید: هیچ چخداوند می

( منتها هر  39و بی هدف نیافریده است.)دخان،  
کاربرد   و  ویژگی  هستی  نظام  این  در  جانداری 

های خاص خودش را دارد. و باید با علم به ویژگی
ای  های آن بهره برد به گونههر موجود از کارایی

کدام از طرفین آسیب نبینند و به حقوق  که هیچ
سگ در دین زردشت: سگ    هم احترام بگذارند.

در دین زردشتی با انسان هم رتبه است و حتی 
اند سه یک او از انسانهاست و از این جهت گفته 

معتقد   باستان  ایرانیان  است.  خوانده شده  سگ 
که   و "بودند  پلید  ارواح  خروس  کمک  با  سگ 

کند و جادوگران را هنگام شب از زمین دور می
ریمن است و  نماید. دشمن اهسروش را یاری می

کند درد و رنج و آزار و نافرمانی  چون واق واق می
می  بین  از  )مهدوی،را  ص   1379برد  در   (. 56، 

آیین مهر هم سگ یار وفادار میترا است که با او 
می  شکار  برجستهبه  نقش  برخی  در  های رود. 
های شکاری در پیرامون میترا دیده  تاریخی، سگ

در    (. 55،  1379شود)مهدوی،  می  آثار  سگ 
جمله   از  سگ  زرتشتیان،  اعتقاد  به  زرتشتی: 

ی کیومرث به وجود  موجوداتی است که از نطفه 
ی وی در این حیوان  آمده و به دلیل وجود نطفه

آمده   بندهشن  در  نیست.  خوردنی  آن  گوشت 
از "است:   و  نگهبان  سگ،  مادی،  آفریدگان  از 

ی ی دروج و درد است و با چشم همهمیان برنده 
می   هاناپاکی  بین  از  داراب   در "برد.را  روایات 

نام  به  مقدسی  سگ  از  هرمزدیار 
است که پاسبان  سخن به میان آمده  گوشزرین

کیومرث کالبد   کالبد  آن  از  تنهایی  به  و  است 
می چناننگهداری  هفت  کند  که 

اما   امشاسپند کنند  محافظت  آن  از  نتوانستند 
ی زمره ی این کار برآمده، در  گوش از عهده زرین

چینوت پل  می محافظان  گیرد)مهدوی،  قرار 
بند    56با   فرگرد سیزدهم وندیداد  (.56،  1379
ها و ایذاء  ی کیفر و مجازات قتل انواع سگدرباره

فرگرد   این  از  نخست  بخش  در  آنهاست.  آزار  و 
می  آفریدهبیان  میان  از  که  های  شود 

از  اهورامزدا چون  است  محترم  بسیار  سگ 
کاذب  سپیده  اهریمنی  با  فجر صادق  مقابله   تا 

است)رضی،  می  نیک  آفرینش  پاسبان  و  کند 
و    (.371،  1390 توانایی  از  باستان  دنیای  در 

های مختلفی نظیر  های سگ در بخش هوشیاری 
ها سگی را بر بالین  شد. آن طب هم استفاده می 
بردند و با نشان دادن جسد محتضر یا مرده می 

سد، حیوان مذکور به سگ و مالیدن پوزه به آن ج
هوشی قادر در شناخت مرگ، مرگ ناگهانی و بی 

که   کاری  بود.  زندگان  از  مردگان  تشخیص  به 
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سگ زندهامروزه  انجام های  یاب 

 (. 1379،56دهند)مهدوی، می 
سگ در دین یهودیت: ادیان مختلف خوردن انواع  

خوراکی  از  کردهمختلفی  ممنوع  را  مثال  ها  اند. 
دین   در  شفافی  نام  قوانین  به  دارد  وجود  یهود 

می  تصریح  که  نباید  کوشر  چیزهایی  چه  کند 
خورده شود. که بسیار شبیه دسته بندی غذاهای 
گوشت  خوردن  است.  اسالم  در  حرام  و  حالل 
سگ در یهودیت بر طبق تورات، حرام اعالم شده 

می راه  پنجه  روی  زیرا سگ  پنجه است.  و  رود 
نمی  گوشت  حالل  ب  باشند داران  خش  )تورات، 

 (. 11الویان، باب 
سگ در دین مسیحیت: تفاسیر مختلفی از انجیل  

 وجود دارد که حاوی دو دیدگاه عمده است: 
هایی از عهد  دیدگاه اول: با استناد به بخش -الف

اگر  جدید هیچ حیوانی را نجس نمی  داند حتی 
برای سالمتی مفید نباشد و کسی آن را استفاده  

 (18، آیه  7باب    نکند )عهد جدید، انجیل مرقس،
دیدگاه دوم: قوانین تورات را به طور دقیق   -ب

هایی که در کند. بنابر این گوشتتایید و اجرا می
حرام  هم  مسیحیت  در  شده  اعالم  حرام  تورات 
است و در عهد جدید هم بیان شده است. )عهد  

( در نتیجه 20، آیه  15جدید، انجیل متی، باب  
 سگ حرام است.

گی که  هم  جین  میاه دین  رواج  را  دهد.  خواری 
داند در آل می خواری را ایدهدین هندو هم گیاه 

( خشونت.  عدم  اصل    Davidراستای 

1993 –rnoldA  قدیمی متون  با  مطابق   )
ناپاك  سگ  گوشت  ممکن  هندو،  غذای  ترین 

شریعت  مطابق  همچنین  سگ  گوشت  است. 
اسالم و یهود نجس و ناپاك و حرام و نجس است.  

های مذهبی مصرف آن بنابراین هر سه این سنت 
 (. 21:4752اند)مسلم نیشابوری،  را نهی کرده 

 قرآنسگ در  _ب

نجاست سگ به    قرآناگرچه در   به  طور صریح 
اشاره نگردیده ولی به اجتناب همزیستی، تماس  

های آن پرداخته شده است. شاید  با آن و بیماری 
به این موضوع به خاطر    قرآننپرداختن مستقیم  

در  نجاست سگ  سابقه  بودن  افتاده  جا  و  رواج 
عمل   آن  به  مردم  که  بوده  پیشین  الهی  ادیان 

نجاست  کردهمی  این  اما  از اند.  استفاده  از  مانع 
کاربردهای سگ در امور وابسته به آن نبود و این  
غیر از حرمت نگهداری از آن است. نگهداری از 
آن  از  عقالیی  استفاده  که  کسانی  برای  سگ 
امری   روایات،  در  و  دارد؛  کراهت شدید  ندارند، 

است شده  دانسته  سگ(  ناپسند  واژه  )دشتی، 
ی و شکار، و  بنابراین نگهداری سگ برای نگهبان

سگی که امروزه مورد استفاده پلیس و نیروهای 
می نیست.امداد  مکروه  دیدگاه   باشد،  در  سگ 

به  و  است.  شیعیان  دیدگاه  شبیه  سنت  اهل 
نجاست سگ و شستن ظرف و بدن و لباس در  
از  مثال:  عنوان  به  شده.  تصریح  سگ  تماس 
علیه   اهلل  صلی  پیامبر  که  است  روایت  ابوهریره 

د: ظرف هر یک از شما وقتی که سگ وسلم فرمو
آن را لیسید این است که هفت بار آن را بشوید،  

 (. 1574اولین بار با خاك«)مسلم، حدیث 
کریم در سه مورد از سگ سخن گفته    قرآندر  

بعد خاصی توجه داشته  به  شده و در هر مورد 
 است. 

عدم همزیستی با سگ در بیان ماجرای سگ    -1
 اصحاب کهف:
س در  اصحاب  خداوند  سگ  مورد  در  کهف  وره 

ی فرماید: »... سگشان بر آستانه کهف چنین می 
خود را دراز کرده بود.«) نقش یک   غار دو دست 

اى سگ نیز بر دیوار غار است، و باالى غار، صومعه 
مسجدى  نیز  مسلمانان  و  است  قدیمى 

ج  ساخته  وَکَلْبُهُم   ((143ص   07اند)قرائتی،   ...«
 (. 18)کهف/  بِالْوَصِیدِ ...«بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ
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همراه  را  نگهبانی  سگ  کهف  اصحاب 
نگهبانی(   در  سگ  کاربرد  به  داشتند.)اشاره 

غار نکته  دهانه  در  سگ  محل  به  اشاره  دوم  ی 
است، یعنی محلی غیر از محلّ استراحت اصحاب 
که  چنان  بود)بِالْوَصِیدِ(.)»وَصِیْد«  آرمیده  کهف 

وید: در اصل گ»راغب« در کتاب »مفردات« مى
در کوهستان  که  است  انبارى  و  اطاق  معنى  به 

کنند و در اینجا به  براى ذخیره اموال ایجاد مى
((.که  406، ص12معنى دهانه غار است)مکارم، ج 

سگ  با  کهف  اصحاب  همنشینی  عدم  از  نشان 
است.  همزیستی   نگهبانشان  عدم  با  رابطه  در 

فت:  اند که گکرده  انسان با سگ از ابى رافع نقل 
جبرئیل بر رسول خدا)ص( نازل شد و اجازه ورود 
اما  داد،  اجازه  وى  به  رسول خدا)ص(  خواست، 
جبرئیل وارد نشد، ناگزیر رسول خدا)ص( رداى 
خود را گرفت و بیرون شد و فرمود: ما به تو اجازه  
ما   لیکن  و  بله،  گفت:  جبرئیل  دادیم؟  ورود 

اى که در آن سگ و یا مجسمه  فرشتگان به خانه 
که گویا   -شویم. رسول خدا)ص(باشد داخل نمى 

  - تا آن لحظه از وجود سگ در خانه خبر نداشت
نظر کرد و دید که در بعضى از مرافق خانه ایشان 

ج  شده)طباطبایی،  وارد  سگى  ، 5توله 
 (. 337و336ص

شود که نگهداری از مجموع روایات برداشت می 
با کاربردهای مفید مثل سگ نگهبان  سگ های 

/ 1ـ انصاری،    8/85ندارد)حسینی عاملی،    کراهت
نجفی،    197 محل  22/138ـ  است  بهتر  امّا   .)

 زندگی آنها جدای از محل زندگی انسان باشد، به 
شود، گونه  فاصله  دربی  بینشان  حداقل  که  ای 

 ای جداگانه برای سگ ساخته شود. یعنی خانه 
توجه به اجتناب از تماس با سگ: پس از ادیانی  

در   الهی گذشته، را  مواضع مشترکی  هم  اسالم 
همه تقریبا  دارد.  سگ  از  قبال  الهی  ادیان  ی 

می کارایی بهره  سگ  غیرخوراکی  با  های  برند 
تماس این  در  بهداشت  از  حفظ  پرهیز  و  ها 

های حداکثری. همه فقها اعم از متقدمین  تماس
و متاخرین از فقهاء شیعه قائل به حکم نجاست  

ای مشهور و اتفاقی سگ هستند این حکم به گونه 
است که بعضی از فقها از آن به عنوان ضروری  

روایات   اند.( یاد کرده 491، ص: 1فقه)اراکی، ج 
ج   تواتر)اشتهاردی،  حد  در  بلکه  ، ص:  2فراوان 

  574روایت    227، ص:  1حر عاملی، ج  –  500
و...( در مورد نجاست سگ در کتب معتبر روایی 

تماس با سگ است. شیعه وجود دارد که مانع از 
از نبی مکرم اسالم )ص(به طور مکرر و در روایات  
ایشان  به  جبرییل  که:  است  شده  نقل  متعدد 

ای که در آن سگ  فرموده است که من در خانه
نمی وارد  باشد  داشته  ج  وجود    3شوم)کلینی، 

 (. 387باب الصالۀ فی الکعبۀ و... ص :  393
 اعورا:توجه به بیماری سگ در ماجرای بلعم ب  -2

به سگ  را  باعورا  بلعم  اعراف،  سوره  در  خداوند 
کرده   فرماید:تشبیه  می  چنین  و  »فَمَثَلُهُ  است 

تَتْرُکْهُ   أَوْ  یَلْهَثْ  عَلَیْهِ  تَحْمِلْ  إِنْ  اَلْکَلْبِ  کَمَثَلِ 
عالم  176)اعراف/   یَلْهَثْ« یک  از  سخن   ).

به   بود،  حق  مسیر  در  ابتدا  که  است  دانشمند 
کسگونه  که  نداشت. اى  را  او  انحراف  انتظار  ى 

سرانجام دنیاپرستى و پیروى از هواى نفس او را 
به سگ   تشبیه  که  نحوى  به  کشاند.  سقوط  به 
شده است. اما چرا به سگ تشبیه شده؟ زیرا او  
بر اثر شدت هواپرستى و چسبیدن به لذات جهان  
ماده، یک حال عطشِ نامحدود به خود گرفته که  

رود نه به خاطر نیاز  ستى مى  همواره دنبال دنیاپر
اى همچون یک  و احتیاج بلکه به شکل بیمارگونه 

»سگ هار« که بر اثر بیمارى هارى، حالت عطش  
دهد و در هیچ حال سیراب کاذب به او دست مى 

 (. 25، ص 7شود)مکارم، ج نمى  
 توجه به کاربرد سگ در مورد سگ شکاری:   -3

می  مائده  سوره  ابتدای  در  ید: فرماخداوند 
»یَسْأَلُونَکَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ  
مِمَّا   تُعَلِّمُونَهُنَّ  مُکَلِّبِینَ  الْجَوَارِحِ  مِنَ  عَلَّمْتُمْ  وَمَا 
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عَلَّمَکُمُ اللَّهُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ  

کنند چه از تو سؤال مى   (4اللَّهِ عَلَیْهِ ...«) مائده/
ها حالل شده است؟ بگو: آنچه  چیزهایى براى آن

)نیز(   و  گردیده؛  حالل  شما  براى  است،  پاکیزه 
یافته. صید حیوانات شکارى و سگ   هاى تربیت 

در این آیه سخن از حالل بودن گوشت حیوانی  
است که توسط سگ شکاری صید شده است نه  

ب یا طهارت سگ. هرچند داللت  قابل  نجاست  ر 
شکاری  سگ  توسط  که  صیدی  بودن  استفاده 
نیز آمده است که   انجام شده دارد و در روایات 

توان پس از شستن محل تماس  این صید را می
سگ استفاده کرد. سایر مواردی که در اسالم به  

زیر نحوه  به شرح  شده،  دقت  با سگ  ارتباط  ی 
 است: 

 مفاسد بهداشتی سگ در اسالم:  -1
توصیه شده که ظرفی که سگ از    بسیار در اسالم

آن استفاده کرده باید شستشو داده شود و بدون  
ی انسان قابل بهره برداری شستن برای استفاده 

نیست. در گامی دیگر نه تنها ظرف که رطوبت  
باید   کرد  برخورد  هم  کسی  لباس  به  اگر  سگ 
رطوبۀ   الکلب  من  ثوبک  أصاب  إن  شود:  شسته 

از سگ ب اگر رطوبتی  لباست برخورد فاغسله؛  ه 
  225، ص:  1کرد آن را بشوی« )حر عاملی، ج  

( در گامی   415، ص:  3و همان ج    571روایت  
از  قسمتی  اگر  که  لباس،  و  تنها ظرف  نه  دیگر 
نیازمند   داشت،  تماس  سگ  با  هم  انسان  بدن 

یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهالکلب[؛  »شستشو است.
تماس با سگ  که  را  بدن  از  نموده   مکانی  پیدا 
  276، ص:  1است تطهیر کنید« )حر عاملی، ج  

 (.722روایت 
ی بهداشتی دیگر در مورد سگ این است  توصیه 

خورده سگ هم نباید چیزی نوشید«  که : از دم 
ج   عاملی،  موارد 158،  1)حر  این  تمامی  و   .)

های قابل سرایت از سگ امروزه به واسطه بیماری 

قابل اثبات است به انسان به صورت کامال علمی  
 که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد. 

 تاثیرات منفی معنوی نگهداری سگ در اسالم: -2
در کنار تمام ابعاد مادی توجه به سگ، به ابعاد  

ای از آن نیز در روایات اشاره شده است.  فرامادی 
مفسده   که  است  نجاساتی  دسته  آن  از  سگ 

نجا که با علوم  معنوی آن مورد تاکید است. اما از آ
تجربی و عقل ابزاری راهی برای رسیدن به فلسفه  
معنوی و فرامادی احکام وجود ندارد ناگزیر باید 
کالم  در  را  مصالح  و  مفاسد  از  دسته  این 
روایات   در  شد.  جویا  السالم  علیهم  معصومین 
متعدد به چند فلسفه معنوی حکم نجاست سگ  

 اشاره  شده که عبارتند از: 
نزول فرشتگان در خانه ای که سگ  عدم    -الف

، باب الصالۀ  393،    3در آن وجود دارد. )کلینی، ج 
، باب 395،    3همان، ج  . 387فی الکعبۀ و..... ص  

ص واحد.....  ثوب  فی  مجلسی،   393الصالۀ  ـ 
باب  177،  56ج و.....    23،  المالئکۀ  حقیقۀ 

 .( 144ص
ای که سگ وجود دارد. کراهت نماز در خانه  -ب

عالمه حلّی در کتاب منتهی می فرماید:    )مرحوم
نماز خواندن در خانه ای که در آن سگ باشد،  

 (. 53، ص  62کراهت دارد)مجلسی، ج 
همنشینی با سگ سبب از بین رفتن اعمال    -ج

 (. 50، ص62گردد)مجلسی، ج خوب انسان می
 حقوق سگ در اسالم: -3

در کنار توجه به کاربرد سگ به حقوق آن نیز در 
اسالم سگ اسالم   در  هرچند  است.  شده  اشاره 

حیوانی نجس است، امّا این سبب نشده تا حقوق  
او به عنوان یک حیوان، نقض شود. رعایت حقوق 
سگ به این نیست که به آن دست بزنی، و او را  
مونس و هم بازی خود قراردهی! بلکه با رسیدگی  
به آب و غذایش و آزار نرساندن به او، حقوقش را 

کرد حقوق  ه رعایت  رعایت  به  که  همانطور  ای. 
ها  سایر حیوانات و سیرکردن و رفع تشنگی آن
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در روایات اسالمی تأکید شده است. الزم به ذکر  
است که غذاهای فاسد و آلوده خود باعث ایجاد  

بیماری  این  و  گشته  سگ  در  قابل  بیماری  ها 
می  انسان  به  حقوق  سرایت  رعایت  پس  باشد 

سالم بیان شده خود به  و ا  قرآنحیوانات که در  
ای دیگر در جهت حفظ سالمت انسان نیز  گونه 
اگر شخصى،   در کتب فقهی آمده است:  باشد.می 

به مقدار وضو گرفتن آب داشته باشد، و بترسد  
که اگر با آن وضو بگیرد، دچار تشنگى شود، بر  
برای   را  آب  و  کند  تیمم  که  است  واجب  او 

جواهر)قدّس   صاحب  نگهدارد.  سرّه(، نوشیدن 
نویسد: »وکذا الحیوان اذا  پس از نقل این فتوا مى

(  114/ ص5کان کذلک وان کان کلبا«)نجفی ، ج
همین  بترسد، حکم  نیز  حیوانى  تشنگى  از  اگر 

شهید ثانى    است، گرچه آن حیوان، سگ باشد.
مسالک،   کتاب  اشربه  و  اطعمه  بحث  در 

عقور   نویسد:مى  غیر  کلب  لالنسان  کان  لو  »و 
/  2ۀ فعلیه اطعام الشاۀ«)شهید ثانی، ججائع و شا

بی (250ص ـ  سگ  داراى  انسان،  و )اگر  آزارـ 
تا   است  واجب  او  بر  باشد،  گرسنه  گوسفندی 
گوسفند را آب و علف دهد.( یعنی نجات گوسفند  

صاحب جواهر، در این حکم    بر سگ اولویت دارد.
»فیه منع،   گوید:به شهید ثانی ایراد گرفته و می 

ب  یقال  قد  الشاۀ  بل  ذبح  المکان  الکلب  اولویۀ 
ج جواهرالکالم،  الکلب«)  ص 36بخالف   /437  )

مى  زیرا  دارد.  اولویّت  سگ  جان  توان  )حفظ 
گوسفند را سر برید؛ ولى این کار، در مورد سگ  

کالم این دو فقیه، گویاى واجب .  ممکن نیست(
بودن حفظ جان حیوان حتى سگ است، هرچند 

است که حفظ    در این مورد اختالف بر سر این
جعفری، دارد)  اولویت  کدامیک  ،  1377حیات 

بر حرام 118- 119، ص  1ج بازهم داللت  (. که 
در   اسالم  فقهای  اگر  دارد.  سگ  بودن  گوشت 

گونه حقوق حیوانات حتی  نظرات فقهی خود این
می  نظر  در  را  که سگ  است  این  بخاطر  گیرند، 

سخنشان برگرفته از روایات معصومین)ع( است.  
متون   که  در  هستند  فراوانی  روایات  ما،  روایی 

توجه به حقوق سگ را ـ به عنوان یک حیوان ـ 
کنند. در بعضی از روایات از اذیت و آزار  تأیید می 

دسته  در  شده،  منع  و  سگ  اطعام  به  دیگر  ای 
عالوه بر این   کردن سگ توجه شده است.سیراب

روایاتی هستند که قاتل سگ را ملزم به پرداخت  
توان حق از این روایات نیز شاید می  .کنددیه می 

و حقوقی برای سگ در اسالم ثابت کرد. هرچند  
گویند: روایات دیه سگ، حقی را برای ای میعده 

مالی   تنها خسارت  بلکه  نکرده  ثابت  این حیوان 
( امّا با  7کند،) انصاری، صصاحبش را جبران می 

مطلب   این  خالف  روایات،  همه  گرفتن  نظر  در 
د چرا که دیه انسان را نیز به ولیّ او  شوثابت می 

شود خود آن شخص  پردازند امّا این سبب نمی می 
ارزش و قدری نداشته باشد. پس وقتی در دین  

توان شود، می اسالم برای سگ دیه قرار داده می
بهایی  و  ارزش  این حیوان،  به  نتیجه گرفت که 
آن  صاحب  به  دیه  پرداخت  و  است  شده  داده 

 ها و ارزش فوت شده است. جبرانگر همین ب
بیماری -ج به  برخی  انتقال سگ  قابل  مهم  های 

 انسان
سگ  عمومی  بهداشت  نظر  یک از  عنوان  به  ها 

شوند، زیرا ممکن است  نگرانی در نظر گرفته می 
جمله  پاتوژن از  دام  و  انسان  مختلف  های 

دهند.    توکسوکاراهای  گونه  جای  خود  در  را 
(Berrett  2017 از سوی دیگر، پذیرش برخی)

-از رفتارهای فرهنگی کشورهای غربی مانند نگه
به  توجه  بدون  خانگی  حیوانات  از  داری 

های اجتماعی و قانونی این رفتار، منجر مسئولیت 
بیماری  به  انسان  ابتالی  خطر  افزایش  های به 

 عفونی منتقله توسط این حیوانات شده است  
 قابل انتقال از سگ  های کرمیبرخی بیماری  -1
 اکینوکوکوس گرانولوزوس  -1-1
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مشترك  انگلی  عفونت  یک  هیداتیک  کیست 
الروی   مرحله  اثر  در  که  است  دام  و  انسان 

و یکی  شود.  ایجاد می  اکینوکوکوس گرانولوزوس
زای منتقله از سگ در ترین عوامل بیماری از مهم

کیسه  هیداتیک  کیست  است.  آبکی انسان  ای 
مرحله امکان  ی    حاوی  که  است  انگل  نوزادی 

دارد.   وجود  بدن  مختلف  اعضای  در  آن  ایجاد 
این  به  در    بسته  بافت  مغز  ،  کبد ،  ریهکه  هر  یا 

عوارض   بروز  به  قادر  باشند  شده  ایجاد  دیگری 
آن برداشتن  برای  و  هستند  به  مختلفی  نیاز  ها 

( کبد  عمدتا  و  است  جراحی  ریه 80عمل  و   )%
کند. راه انتقال این بیماری %( را گرفتار می15)

و خوردن آبدست آلوده به مدفوع سگ و  از طریق  
غذایی به مواد  که  مدفوع حیوان    وسیله  است  ی 

بودن   شایع  رغم  علی  باشد.  شده  آلوده  بیمار، 
هیداتیک در انسان، بروز آن در استخوان    کیست

و قلب نادر است. گزارشاتی مبنی بر وجود کیست  
و  حلیمی  از  ایران  در  قلب  و  ران  استخوان  در 

جودتی   دارد)  وجود  حلیمی 1381جودتی   ()
  8144بیمارستان ،    14در ازبکستان در    (.1390

سالهای   طی  در  عمل    2010-2002بیمار 
یا   برداشتن  هیداتیکرا جراحی  کیست  تخلیه 

اند داده  با    (. Sung2013)  انجام  رابطه  در 
میزان شیوع آلودگی افراد در ایران هنوز آمار  

( ندارد  وجود  در  Norjah  1988دقیقی   .)
های اهلی شایع است  ایران این بیماری در دام 

کشور   مختلف  مناطق  از  انسانی  عفونت  و 
(   Alvarezrojas  2014گزارش شده است )

(Scott  1997(  )Rostaminejad2012  .)
زاتر  نتایج برخی از مطالعات حاکی از بیماری 

ها برای انسان نسبت به بودن برخی از سویه
 (. McManus1986باشد )ها میسایر سویه

 :  توکسوکارا-1-2

مشترك  و  انگلی  بیماری  یک  توکسوکاریازیس 
گونه  توسط  که  است  دام  و  انسان  های بین 

شود و در ایجاد می  ریستوکساسکا  وتوکسوکارا  
ی محل زندگی کرم بالغ، رودهها شایع است  سگ

از این رو به عنوان منبعی برای انتشار سگ است،  
(  Lötsch  2017شود )عفونت در نظر گرفته می 

های حاوی جنین توسط میزبان  با خوردن تخم
می  ظاهر  الروها  روده دیگر،  مخاط  به  و  شوند 

می طریق  حمله  از  سپس  مانند  کنند،  احشایی 
کلیهریه و  کبد  مهاجرت ها،  ها 
(. نوزاد در روده  Macpherson  2013کنند)می 

آزاد شده و پس از نفوذ به عروق مخاطی همراه  
کند. با  های مختلف مهاجرت میبا خون به اندام

شود  که نوزاد این انگل در بدن انسان بالغ نمیاین
بین می از  نهایت  استقرار آنو در  در   رود، ولی 

بروز  اندام و  بافت  التهاب  و  تحریک  به  منجر  ها 
می نشانه  عالئم  و  سیستم ها  و  ریه  کبد،  گردد. 

های بدن تحت اعصاب مرکزی بیش از سایر اندام
می قرار  انگل  این  با  گیرند.  تأثیر  انسان  عفونت 

بلعیدن تصادفی تخم و به میزان کمتری از طریق  
مرغ، گاو،    های پاراتنیک از جملهبلعیدن میزبان 

  Strubeافتد )بره، خوك و کرم خاکی اتفاق می 
2013  )(Macpherson 
2013()Akao2007.)   عمده شکل  این  دو  ی 

دارد وجود  چشمی:   :بیماری  شکل  الف. 
می  به  توکسوکاریازیس  منجر  های بیماری تواند 

نهایت به کوری می  چشمی انجامد.  شود که در 
شود که انسان یا شکل چشمی زمانی ایجاد می 

 700حیوان تخم انگل را ببلعد. هر ساله حدود  
چشمی  شکل  به  مبتال  کودکان  از  نفر 
می   دست  از  را  خود  بینایی  توکسوکاریازیس، 

 ب. شکل احشایی:  (.Woodhall2014)  .دهند
تخم بلعیده شده در روده به الرو تبدیل شده در  

می مهاجرت  به  شروع  بدن  به  کنندداخل  اما   ،
نمیکرم تبدیل  بالغ  آنها  های  رو،  این  از  شوند. 
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سندرم  از  ای   VLM  ،NLMهای مجموعه 

وجود  OLMو به  را  پنهان  عفونت  همچنین  و 
سای تحریک  باعث  و  می آورده  نقاط  شوند  ر 

(Zibaei  2014  )  تواند باعث  می  توکسوکارا الرو
درگیری  و  ائوزینوفیلی  حد  از  بیش  های  ایجاد 

شود)   )Badri  2014آلرژیک   )de Ruiter  
(. بارزترین عالئم این بیماری تب نامنظم،  2017

ائوزینوفیلی شدید می  و  کبد  باشد. سایر بزرگی 
عالئم به محل استقرار نهایی انگل بستگی دارد. 
حمله  به  )شبیه  تنفسی  عالئم  مثال،  عنوان  به 
عالئم  و  ریه  در  انگل  استقرار  زمان  در  آسم( 
عصبی در زمان استقرار انگل در سیستم عصبی  

 (. Despommier 2003روز خواهد کرد) ب

اگرچه نادر است اما توکسوکاریازیس مرتبط با   
، یک عارضه جدی و تهدید کننده    VLMقلب  

سال در  که  است  تأکید  زندگی  مورد  اخیر  های 
است) گرفته  از (.  Zibaei  2017قرار  بسیاری 

و  سرفه  مانند  اختصاصی  غیر  عالئم  آلوده  افراد 
گرانولوم ائوزینوفیلیک    تنگی نفس را همراه با و

می  نشان    (Macpherson  2013دهند)کبد 
(Badri  2014 این انگل در خانم .)هایی که به 

تواند شوند، می    می باردار  خصوص برای اولین بار  
به   جنینمنجر  نارسیا    سقط  به  .شود  زایمان 

عفونت   سگ  توکساسکاریسدنبال  هیچ  در  ها 
نمی دیده  توجهی  قابل  معمواًل عالمت  و  شود 

می  تحمل  خوبی  به  را  انگل    Leeکنند)وجود 
2014  )(Lötsch  2017  قطعی (. دستورالعمل 

ندارد،  وجود  انگل  این  درمان  برای 
(Despommier  2003  ایران در  مطالعات   )

پارك آلودگی خاك  را  میزان  مذکور  انگل  به  ها 
  3/63درصد )ارومیه( و حداکثر   9/3بین حداقل  

است   نموده  گزارش  آباد(  )خرم  درصد 
(Tavassoli  2008)  (Mohamadi2016 )  
(Zibaei2010  مطالعه یک  نتایج  طرفی،  از   .)

 توکسوکاریازیسسرولوژیکی نشان داد که شیوع  

ساله مبتال به آسم در شهر   15تا    5در بین افراد  
)  8/1اراك   است    Mosayebiدرصد 

نتایج متاآنالیز وفا اصالحی میزان شیوع  (. 2016
از توجهی  توکساسکاریسقابل  و  به  توکسوکارا   ،

سگ های مناطق شمالی ایران  ویژه در گربه ها و  
می نشان  باید  Vafae Eslahi2020دهد)را   .)

توجه داشت که انگل زئونوز بوده و بین جمعیت  
در ایاالت متحده  انسان و حیوان قابل انتقال است  

می  زده  از تخمین  مورد  هزار  ساالنه  که  شود 
می  مشاهده  انسان  در   Neo)شودآلودگی 

2017 .) 
 آنکیلوستوما: -1-3
انگل بیم  دسته  از  که  دیگری  کرمی  اری  های 

سگمی  طریق  از  کند تواند  درگیر  را  انسان  ها 
های قالبدار هستند الرو مهاجر پوستی نوعی  کرم

بیماری پوستی خود محدود شونده است و عامل  
کرم عادی  آن  حالت  در  که  است  گردی  های 

کند و انسان میزبان تصادفی  انسان را آلوده نمی
شایع آنترین  است   Ankylostomaعلت 

brazielensisکرم قالبدار سگ و گربه است ،. 
ای قابل انتقال از  یاختههای تکبرخی بیماری -2

 سگ
 یاخته خونی تک2-1

یاخته نسجی از اهمیت  به عنوان تک   : لشمانیا
دامپزشکی   و  پزشکی  در  باالیی  بهداشتی 

های برخوردار است. این انگل به وسیله پشه 
میزبان  به  فلبوتومینه  حساس  خاکی  های 

می سازمان  متقل  گزارش  اساس  بر  شود 
دویست  از  بیش  ساالنه  جهانی  بهداشت 
به   ابتال  معرض  در  ازجمعیت جهان  میلیون 

هست اصلی  سگ   .تندبیماری  مخزن  ها 
احشایی لیشمانیاعامل    لیشمانیااینفانتوم ی 

انتقال   چرخه  مهم  ازعوامل  یکی  و  بوده 
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محسوب  انسان  به  بیماری 

 (. Dantas-Torres2007گردد) می
بیماری  مهمترین  از  احشایی  های لیشمانیازیس 

آید. این بیماری در زئونوز کشور ایران بشمار می
و سگ غرب  شمال  مناطق  کشور   های  جنوب 

گزارش شده است. در این مناطق عالوه برآلودگی 
های خانگی به ظاهر سالم  های ولگرد، سگسگ
توانند بدون نشان دادن عالئم آلوده شوند بر  می 

از مطالعه   نتایج حاصله  قالده سگ     112اساس 
سگ  24از   ،  قالده  بالینی  عالیم  دارای  های 

از    %18.6قالده سگ فاقد عالیم    88و از    83.3%
بودند) مثبت  لشمانیا  (.  Molaei  2016نظر 

دار های عالمتهای فاقد عالئم همانند سگسگ
عفونت   نگهداری  به  اینفانتوم قادر    لیشمانیا 

توانند در برقراری چرخه انتقال بیماری بوده و می 
 در مناطق اندمیک، نقش داشته باشند. 

 های مدفوعی: یاخه تک  -2-2
تک انگل انتاموبا،  ای  یاخته های  ژیاردیا، 

وکریپتوسپوریدیوم  عنوان   آیزوسپورا  به 
بیماری  رنج  عوامل  که  هستند  مهم  زای 

کنند  وسیعی از حیوانات و انسان را آلوده می 
. این  شوندسبب اسهال در انسان و حیوانات میو  

بیماری یاختهتک  شیوع  مسئول  ها  ها 
بخش ا در  جهان  پیدمیک  از  وسیعی  های 

انگل  .هستند به  تکآلودگی  ای یاخته های 
ای در سگ در تمام سنین رایج است اما  روده 

توله  انگل در  است.  بیشتر  های ها 
ای زئونوز سگ هم رایج و هم حائز  یاختـهتک 

می  که  چرا  هستند  سبب  اهمیت  توانند 
های جدی در انسان شوند گرچه افراد  بیماری 

ر سنین مختلف در معرض خطر آلودگی بـه  د
تک به یاخته ایـن  آلودگی  اما  دارند،  قرار  ها 

تـک بچهیاختـهایـن  بـرای  افرادی  هـا  و  ها 

هـستند   ایمنـی  سیـستم  نقـص  دچـار  که 
. در مطالعه  شودخطـر بزرگتری محسوب می 

نمونه خانی،  به کاکه  که  مدفوعی  طور های 
رکتوم   از  در    قالده  112مستقیم  ولگرد  سگ 

شدند،   آوری  جمع  ایالم  درصد    07/41استان 
ای را نشان دادند.  یاختههای تک آلودگی به انگل

به   آلودگی  میزان   75/18   ژیاردیافراوانی 
و   17/15  آیزوسپورا  درصد، درصد 

درصد بود )کاکه خانی    14/7کریپتوسپوریدیوم  
های  نمونه مدفوع از سگ  305(.در مطالعه  1390

ته درمانگاه  خانگی  به  شده  داده  ارجاع  ران 
از دام تهران  دامپزشکی  دانشکده  کوچک  های 

انگل  به  آلودگی  گوارشی  لحاظ    31/21های 
ای و یا کرمی یاختهدرصد به حداقل یک انگل تک

 (.1380اند)دیلمی اصل آلوده بوده
طریق -3 از  انتقال  قابل  بندپایان  برخی 

 سگ به انسان 
 کک:  -1-3
خونها  کک حرکات بندپایانی  و  هستند  خوار 

ها روی کف النه یا بستر  جهشی سریع دارند. کک
هفته    3تا    2ها در عرض  گذارند و تخممی   تخم

کک می  به  تبدیل  بالغ  کک  های  شوند. 
عنوان به   (Ctenocephalides canis)سگ

میزبان واسط برای الرو، یک کرم نواری شایع به 
کانینونام   می    مدیپلیدیوم  ها  عمل  کک  کند. 

می و  ندارند  قطعی  اختصاصی  از میزبان  توانند 
تواند سگ می  دیگر میزبانان نیز تغذیه کنند کک

بشود. جالب باعث گزش شدید صاحب حیوان نیز  
همان   یا  انسان  کک  بدانید  که  پولکس  است 

سگ     (pulex irritans)ایریتانس بدن  روی 
با مجامع  ها  مجاورت سگ  .کند  نیز زندگی می 

می باعث  انگل انسانی  که  به  شود  خارجی  های 
های انسانی تغذیه راحتی منتقل شده و از میزبان

شوند. با توجه به طبیعت خونخوار کک قادر به 
بیماری  عوامل  یا  انتقال  حیوان  به  حیوان  از  زا 
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حیوان به انسان دیگر هستند و از این رو به عنوان  

ن در  دام  و  انسان  مشترك  گرفته  پاتوژن  ظر 
ها این توانایی را دارند که در ضمن کک  شوند.می 

بیماری  و ناقل  تیفوس  طاعون،  ازجمله  هایی 
ها ضروری بنابراین، شناسایی ککتوالرمی باشند  

 Ctenocephalides orientisاست.  

Ctenocephalides felis orientis    در
هند،  میان سگ  مانند  آسیایی  کشورهای  در  ها 

تایلند و  دارد)  مالزی    Changbunjongشیوع 
2009 .) 

ها به کک برای کنترل پیشگیری از آلودگی سگ
ها برای انسان های منتقله از کک در سگبیماری 

کک  است.  ویژهکتنوسفالیدسهای مهم  به   ،C. 

felisپاتوژن انواع  انتقال  در  شده  های شناخته 
مانند  دام  و  انسان   Bartonellaمشترك 

henselae   ،B. clarridgeiae  ،B. 

quintana   ،Rickettsia typhi  
انسان،  Rickettsia felisو در  که،  است 

تواند باعث بیماری تب خالدار، خراش گربه، می 
  Azad  1998  ( )Bitamآندوکاردیت و .... شود)

2006 .) 
فرد آلوده به عالئم گزش    30ای روی  در مطالعه

کک جمع آوری شد. بر اساس نتایج    50حدود  
به    ٪ 86آوری شده از افراد آلوده  کک جمع  50از  

کنیسعنوان   عنوان   ٪14و    کتنوسفالیدس  به 
ایریتانس   )پولکس  شدند    Bahramiشناخته 

از ، می Yersiniapestisباکتری  (  2016 تواند 
طریق مسیرهای انتقال متعدد در جمعیت انسان 
گسترش یابد. امروزه، بیشتر موارد طاعون انسانی  

های آلوده از  در اثر گزش کک  بوبونیک است که 
 (. Katharine  2018شود)جوندگان منتقل می 

 : شپش -3-2
شود: یک   ها مبتال می سگ به دو گونه از شپش 

مکنده   لینوگناتوس شپش 
و   (linognathus piliferus)پیلیفروس

گزنده   کانیس)شپش   تریکودکتس 

(Trichodectes canis. خارش باعث  شپش 
گردد. این پوسته شدن پوست می شدید و پوسته  

می  منتقل  مستقیم  تماس  با  شوند.  موجودات 
میتخم بدن  موهای  به  شپش  و های  چسبد 

خارج   تخم  از  جا  همان  در  نیز  آن  الروهای 
های جونده  های ناشی از شپشگردند. پوسته می 

 گردد.های شدید در افراد میباعث آلرژی 
 جرب:-3-3

جرب   از  ناشی  یک  اسارکوپتسبیماری  سکابی 
خارش بسیار  انگلی  دار بیماری 

معمواًل  (  Guaguère2008است) بیماری  این 
با سگ را  جوان  حیوانات  ویژه  به  خانگی،  های 

کند. بسیار مسری بوده و  توزیع جهانی درگیر می 
ها مشترك بین انسان و دام است. نیمی از سگ

ها پس از تماس  از همراهان انسانی آن ٪50و تا 
توانند دچار ضایعات پوستی  وده می های آلبا سگ 
جرب  Russell2013شوند) در    سارکوپتس(. 

سطح یا داخل الیه شاخی پوست سگ وارد شده 
و   زندگی  آنجا  در  پوست  در  تونل  حفر  با  و 

میتخم خارش  ریزی  باعث  جرب  این  نماید. 
آن جرب  به  علت  این  به  و  شده  حیوان  شدید 

می  نیز  بیشتر  سارکوپتسگویند.  خارشی    در 
به  آلوده  سگ  مستقیم  تماس  طریق  از  موارد 
از گذشت   بعد  و  پیدا کرده  انتقال  حیوان سالم 

می  3حدود   پدیدار  بیماری  عالیم  شود.  هفته 
توانند در پوست انسان  ها نمیخوشبختانه، جرب

انسان و  کنند  میزبان تولیدمثل  نوع  یک  ها 
جرببن  این  برای  معمواًل بست  که  هستند،  ها 

بعضی   در  قسمتفقط  واکنش  از  آنها  بدن  های 
می ایجاد  پوستی  و     Miller)کنداریتماتیک 

2013 .) 
 کنه:  -3-4

خونکنه  توانایی  با  بندپایان  روی ها  از  خواری 
می  و حیوان  انتقال  انسان  در  تنها  نه  که  باشند 



 

1237 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
زا دخالت دارند بلکه با تزریق بزاق عوامل بیماری 

توانند سبب  خود هنگام تغذیه از روی میزبان، می
واکنش همچون  عوارضی  و  اذیت  و  های آزار 

فلج   حتی  و  آنافیالکسی  شوك  آلرژی،  پوستی، 
ها آلودگی با کنه   .ایی در میزبان خود گردندکنه 

و   درد  خارش،  همچون  عالئمی  با  است  ممکن 
همراه  نیز  گزش  محل  تحریک 

سنگوئینوس ریپی (.  1397باشد)کرمی  سفالوس 
اما   است  سگ  کنه  ها، هیالومامهمترین 

هم از روی    درماسنتورو    همافیزالیس،  ایکسودس
کنه سگ است.  شده  جدا  اها  توانایی  نتقال  ها 

کوه بیماری  تب  الیم،  نظیر  تب  های  راکی،  های 
ای کلرادو، بابزیوز، بورلیا، توالرمی، ارلشیوز،  کنه 

پوواسان،  ویروس  آناپالسموز،  راجعه،  تب  راش، 
ریکتزیوز، ویروس هارتلند و تب کریمه کنگو را 

بیماری دارا می این  از  به شدت باشند. برخی  ها 
 خطرناك و گاهی کشنده است. 

باکتریبر-4 طریق  خی  از  انتقال  قابل  های 
 سگ

کوکسیال   یرسینیا،  سالمونال،  کمپیلوباکتر، 
 بورنتی، کلستریدیوم دیفیسیل و اشریشیاکلی

کمپیلوباکتریوزیس بیماری مشترك بین انسان و 
سال گذشته،    30در طی  شود  دام محسوب می

ترین عامل باکتریال  به عنوان شایع   کمپیلوباکتر
گاستروانتریت انسان در کشورهای توسعه یافته 

ها به عنوان  مطرح بوده است. در این میان سگ
ناقلین بدون عالمت، نقش مهمی در انتقال این 
باکتری به انسان دارند. به همین دلیل و با توجه 
به مشکالت جداسازی باکتری تشخیص سریع و 

حیوانات است  دقیق  مهم  )محزونیه    آلوده 
گیری از مدفوع  ای که با نمونه در مطالعه  (. 1392

سگ سالم خانگی در شهرکرد انجام گرفت.    60
استخراج   از  نمونه  DNAبعد  و  از  مدفوع  های 
  کمپیلوباکتر ژژونی گونه  PCRسپس با تکنیک  

زاست شناسائی شد.  که در انسان بسیار بیماری 

  30مورد )  18گ،  نمونه مدفوع س  60از مجموع  
به   آلوده  این    کمپیلوباکتردرصد(  از  که  بودند 

مورد(   5درصد )  8.33کمپیلوباکتر ژژونیمیان  
ها را به خود اختصاص داد)محمد زاده  از آلودگی

1391 .) 
هایی است که در گاستروآنتریت از جمله بیماری 

تمام دنیا شایع بوده و یکی از معضالت بهداشتی  
های  و همه ساله موجب زیانباشد  اکثر جوامع می

  .گرددجبران ناپذیر اقتصادی و تلفات انسانی می 
میلیون موارد منتهی به مرگ  2در هرسال حدود  

سالمونال،  افتد که  به علت ابتال به اسهال اتفاق می 
اسهال   کمپیلوباکترسهو  شیگال شایع  های عامل 

باکتریایی در سراسر جهان هستند) فیض آبادی 
های مختلف به  این باکتری از راه(. انتقال  1384

با  تماس  اثر  در  آلوده شدن دست  مانند  انسان 
و   گوشت  خوردن  خانگی،  حیوانات  مدفوع 
و  آلوده  آب  مصرف  و  آلوده  لبنی  محصوالت 

می تماس صورت  شغلی  با های  تماس  گیرد 
هـای اهلـی یکی حیوانات خـانگی از جملـه سگ

راه ارگانیاز  میکرو  ایـن  انتقال  استهـای   سم 

می . زیاد  زمانی  انتقال  نوع  این  که اهمیت  شود 
های بدون عالئم بالینی، حامل این باکتری سگ

بیماری    (.Kim  2009)  باشند یک  کیو  تب 
با گسترش جهانی است که توسط   مشترك 

میله منفی،  گرم  سلولی  باکتری  داخل  و  ای 
 .شودایجادمی   کوکسیال بورنتی اجباری به نام  

بیماری  اهمیت  به  توجه  و  با  مشترك  های 
آگاهی   سطح  ارتقای  و  رسانی  اطالع  لزوم 

ها و همچنین با توجه به این که جامعه از آن 
سگ به عنوان مخزن بیماری الیم و تب کیو 

باشد و حتی برخی از کارشناسان  مطرح می 
بهداشتی معتقدند که سگ به عنوان نگهبان  

ح است و برای این دو بیماری برای انسان مطر 
تعیین ظهور بیماری در انسان در یک منطقه  
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شود) پایش  اما  (  Joppert   2001بایستی 

مطالعات اندکی در ایران در این زمینه انجام  
)بشیری  است  همکاران شده  و  بد 

همکاران1387، و  کوکسیال   1392)()حنیفه 
گونه    40عامل تب کیو است که بیش از  بورنتی  

د نقش  آن  انتقال  در  مهم کنه  راه ارند  ترین 
استنشاق  طریق  از  انسان  در  آلودگی 

  کوکســیال بــورنتی هــای آلــوده بــه  آئروسل
در شــیر، مــدفوع، ادرار و ترشــحات زایمانی 

  (. Khalili 2011)  نشخوارکنندگان آلوده است
بیماری سالمونلوز با گسترش باالی جهانی، یکی  

مهم بیماری از  انترین  زئونوتیک  و  های  سان 
باشد. مدفوع تقریبا همه حیوانات از حیوانات می 

قبیل سگ ممکن است به عنوان یک منبع بالقوه  
در انسان و حتی دیگر حیوانات   سالمونالعفونت  

باشد. با توجه به افزایش نگهداری سگ در میان  
روستایی   مناطق  در  که  کسانی  ویژه  به  مردم، 

می  عفونت زندگی  انتقال  افزایش  خطر    کنند، 
به انسان وجود دارد. این ارگانیسم از راه   سالمونال

غذای آلوده یا مدفوع و بزاق حیوان بیمار منتقل  
تا  می  بیمار،  سگ  دهان  بزاق  یا  مدفوع  شود. 

را   سالمونالها بعد بیمار شدن سگ، عفونت  مدت
های روستایی ممکن است  سگ  .کندمنتقل می 

به مدت طوالنی بدون بروز هیچ عالئمی حامل  
مختلف  سروتیپ باشند)نمرودی    سالمونالهای 

1395 .) 
و   سگ  در  هاشمی  مطالعه  نتایج  به  توجه  با 

میزان گربه  تهران  شهر  در  سالم  ظاهر  به  های 
درصد از   22تا    8در    سالمونالو    یرسینیاشیوع  

بالینی   عالیم  گونه  هیچ  بدون  خانگی  حیوانات 
حیوانات  آلوده  غذایی  مواد  شد.  داده  تشخیص 

باشدممکن اس حیوانات   .ت منبع اصلی عفونت 
انتقال   بالقوه  منبع  سگ  و  گربه  مانند  خانگی 
آلودگی به انسان، به ویژه کودکان هستند. آنها  

بیماری  عوامل  دستگاه  حامل  مشترك  های 
می که  هستند  صاحبانشان  گوارش  به  توانند 
در پژوهش میر  .(1394منتقل شوند. ) هاشمی  

ایزوله   58سگ روستایی فاقد عالئم بالینی   250
تعیین    250از    سالمونال رکتال  سواب  نمونه 

گردید سویه  .هویت  زئونوتیک  جداسازی  های 
ها را  های فاقد عالئم بالینی، آناز سگ  سالمونال

انتشار   عوامل  خطرناکترین  از  یکی  عنوان  به 
برای   سالمونال باکتری   خطری  و  محیط  در 

بهداشت عمومی و سالمت حیوانات معرفی می  
قالده سگ   80در تحقیقی روی   (. 1397کند)میر  

چهار  باکتریولوژیک  بررسی  از  پس  خانگی 
و باکتری   کلستریدیوم  و  اشریشیاکلی 

ها جدا گردید که از نمونه  کمپیلوباکتر و سالمونال
درصد مبتال به  25/21قالده سگ    80از مجموع  

م 75/8و    سالمونال به  درصد  و   کلستریدیومبتال 
به  25/26 مبتال  و    کمپیلوباکتردرصد 
به75/43 مبتال   اشریشیاکلی  درصد 

 (.1388بودند)پورمیربلوك جاللی
دیفیسیل مثبت    کلستریدیوم  گرم  باکتری 

زای  تولید کننده توکسینی است که عامل بیماری 
باشد و منجر ای در حیوانات و انسان می مهم روده

ل آنتریت، درد شکمی، به مشکالت گوارشی مث
می  اسهال  و  بررسی  تب  در  از    151شود  نمونه 

سگ کلستریدیوم نمونه    12ها   مدفوع 
 (.1395جدا شد)قویدل  دیفیسیل

طریق    -5 از  انتقال  قابل  ویروسی  بیماری 
 سگ

بیماری  از خطرناکترین  های بیماری هاری یکی 
انسان و حیوان می  بین  باشد.  ویروسی مشترك 

با هاری  دارای   بیماری  باال،  کشندگی  میزان 
می  یک  اهمیت  هاری  بیماری  عامل  باشد. 

جنس   و  ویریده  رابدو  خانواده  از  لیسا  ویروسی 
است که از طریق تماس با بزاق در گاز    ویروس
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گرفتن چنگ زدن، نسوج مخاطی، تنفس، جفت،  

می  انتقال  اعضا  پیوند  و  آلوده  این   .یابدوسایل 
بیماری یک سندرم حاد و کشنده ویروسی غالبا  

این   باشدبا اشکال تحریکی یا سندرم فلجی می 
بیماری در کشور ما به شکل بومی وجود دارد و  
گزش  علت  به  نفر  هزار  پنجاه  از  بیش  ساالنه 
ضد   درمان  تحت  هاری  به  مشکوك  حیوانات 

در مورد (.  1381) سیمانی  هاری قرار می گیرند
و سگ مطالب   هاری  ایران  بزرگ  پزشکان  هار، 

زیادی نوشته و کشفیات و ابداعات جالبی داشته  
اند، رازی، خوارزمی، اخوینی بخارایی، ابن سینا،  
جرجانی و غیره نشانی های بیماری را به خوبی 

درمان مواردی  در  و  داده  ذکر  شرح  را  هایی 
اند. باید گفت به طور طبیعی تنها نیمی از کرده

وسیله سگ هار گزیده شده اند به    کسانی که به
شوند و بقیه را دستگاه ایمنی بدن  هاری مبتال می 

بخش   تاج  دهد)  می   از طی   پس (.1386نجات 
تغییر در رفتار    بیماری   عالمت اولین  نهفتگی   دوره

عادات گونه می  حیوانو  به  حیوان  باشد.  که  ای 
گیرد و به  بیش از اندازه به صاحب خود انس می 

ای پناه می برد و یا در بیشتر مواقع حیوان  گوشه 
کم و  درنده مضطرب  و  وحشی  صورت  به  کم 

درآمده و به هر کس و هر حیوان که سر راه او 
خوبی    خود را به  غذای   کند حیوانباشد حمله می 

بهنمی و می   فلج  هایشاندام  تدریج  خورد،  شود 
  باز و از آن  گردد دهانشمی   و مضطرب  پریشان

ترسد و به  و نور می   شود و از آبمی   خارج  کف
و   تشنگی  اثر گرسنگی  بر  بلع  امکان  عدم  علت 

می  تنفسی  دستگاه  فلج  اثر  بر   .میردسرانجام 
زای بیان شده در باال به  مهمترین عوامل بیماری 

 ذکر گردیده است.  1اختصار در جدول 

 
 های مهم منتقله از طریق سگ به انسانعوامل بیماری : برخی از  1جدول 

های منتقله توسط ترین کرممهم
 سگ

ک هیگرانولوزوس)کیستکینوکوکوسا
) 

توکساکارا  
 آنکیلوستوما کنینوم  س توکساسکا کتی

های منتقله یاختهترین تکمهم
 توسط سگ

کریپتوسپورید  ژیاردیا لشمانیا 
  ایزوسپورا  انتاموبا یوم

ترین بندپایان منتقله توسط مهم
 سگ

 ها پشه ها کلیه کنه سارکوپتس اسکابی  پولکس ایریتانس کتنوسفالیدس 

های منتقله توسط ترین باکتریمهم
 سگ

 کمپیلوباکتر
کلستریدیوم  
کوکسیال   اشریشیا کولی دیفیسیل 

 سیرسینیاپسیت سالمونال  بورنتی

های منتقله توسط ترین ویروسمهم
 سگ

      هاری 

 
 گیری: نتیجه 

با  تماس  از  دوری  به  الهی  ادیان  تمامی  تقریبا 
ی  واژه  از  و  دارند  اشاره  مختلف  انحاء  به  سگ 

برند. سگ در دیدگاه اسالم  نجاست سگ بهره می 
چه از نگاه اهل سنت و چه شیعیان همانند سایر 

هشدارها ادیان الهی است امروزه علم هم همین  
را در تماس با سگ مدنظر دارد چرا که هر نوع  

هاست.  رابطه با آن منشا انواع خاصی از بیماری 
سال محیط    های در  گربه  و  سگ  تعداد  اخیر، 

پیرامون انسان در کشور ما افزایش یافته و به تبع  
بیماری  اجرام  به  خاك  آلودگی  میزان  از آن  زا 

ا نیز  اکینوکوس  فزایش جمله تخم توکسوکارا و 
پیدا کرده است. پیامد این پدیده افزایش شانس  

ها و ابتال  تماس و آلودگی انسان به تخم این انگل 
کیست   و  توکسوکاریازیس  بیماری  به 
هیداتیکاست. با توجه به شیوع نسبتاً زیاد انگل  
لزوم  ایران،  در  گربه  و  بین سگ  در  توکسوکارا 
انگل   این  از  ناشی  بیماری  به  توجه 
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بالقوه  )توکسوکاری خطر  یک  عنوان  به  ازیس( 

گردد) پزشکی و بهداشتی در کشور احساس می  
راد   مروری 1397اسالمی  مطالعه  یک  نتایج   .)

نشان داد که شیوع کلی توکسوکاریازیس انسانی  
درصد بوده و این   8/15در جمعیت عمومی ایران  

افزایش   به  رو  کشور  در  میزان 
 (.Abdi2012است)

فرشتگان و کراهت نماز  در اسالم به عدم نزول  
  قرآن ای که سگ وجود دارد اشاره و در  در خانه

شود. امروزه به عدم همزیستی با سگ مطرح می
علم تعدادی بیماری که ارتباط مستقیم با حضور  

انسان  سگ در خانه زندگی  به  آن  نزدیکی  و  ها 
به   به عنوان مثال:  را تشریح کرده است  هاست 

ای حاصل از شپش  هوجود آلرژی ناشی از پوسته
و بیماری الرو مهاجر احشایی تخم حاوی جنین  
توکسوکارا و توکساسکاریس و الرو مهاجر جلدی 
و  آنکیلوستوما کنینوم  از  ناشی  رونده  یا خارش 
خارش و اگزمای حاصل از جرب سارکوپتس در 
سگ اشاره دارد که همگی از سگ ها به انسان 

می  سگ منتقل  با  همزیستی  از  ناشی  و    شوند 
تخم وجود  همچنین  کرماست.   های 

می که  سگ  صورت  اکینوکوکوس  به  هم  تواند 
بدن   وارد  غذایی  مواد  با  همراه  هم  و  مستقیم 
انسان شده و مشکالت جدی به وجود آورد مطرح  

های کوچک اکینوکوك دفع شده در است. تخم
صاحب   حتی  یا  سگ  پای  توسط  سگ  مدفوع 
و  شده  آشپزخانه  و  خانه  محیط  وارد  سگ 

تواند موجب ابتالی صاحب حیوان و خانواده می 
 اش به کیست هیداتیک گردد. 

در اسالم به نجاست سگ و شستن دقیق ظرف  
و بدن و لباس در تماس سگ تصریح شده است.  

آن به  توجهی  بی  علم  آنکه  عامل  حال  را  ها 

که بیماری  مختلف  باکتریایی  و  ویروسی  های 
وصیه شده  . بسیار در اسالم تداند.اشاره شد می 

باید   کرده  استفاده  آن  از  سگ  که  ظرفی  که 
ی  شستشو داده شود و بدون شستن برای استفاده 

برداری نیست. و علم عدم توجه  انسان قابل بهره 
های نظیر  به این نکات بهداشتی را عامل بیماری 
وگاستروآنتریتمی هاری  داند.اسالم سالمونال، 

ند  کخورده سگ نهی می همچنین، ازخوردن دم
و علم بی توجهی به آن را عامل بیماری هاری 

 شمرد.برمی 
تا   شده  تاکید  سگ  حقوق  حفظ  به  اسالم  در 
آزار   و  غذایش  و  آب  به  رسیدگی  با  مسلمانان 
نرساندن به او، او را از آسیب حفظ کنند. و علم،  

های غذاهای فاسد و آلوده را عامل انتقال بیماری 
؛ غذاهای  کنند چرا کهسگ به انسان معرفی می 

فاسد حاوی باکتری و یا گوشت و امعا و احشای  
آلوده   باعث  که  است  هیداتیک  کیست  حاوی 
ابتالی   و  بیماری   چرخه  تجدید  و  سگ  شدن 

 شود.انسان می 
بیماری   قرآن اشاره دارد که حالت عطشِ  به  ای 

دهد و علم از آن به بیماری نامحدود به سگ می 
یاد می  بودههاری  بیماری سگ  قابل    کند که  و 

انسان است. همان به  روایات  انتقال  گونه که در 
دهد آمده که حالت عطش کاذب به او دست مى 

شود بیماری هاری در و در هیچ حال سیراب نمى
 سگ قابل درمان نمی باشد. 
حداقل در بحث   قرآنبا علم به نقش دستورات  

بهداشت فردی و اجتماعی و همچنین در ایمنی 
های زئونوز منتقله از سگ،  طبیعی مقابل بیماری 
ی برای ایمنی و بهداشت  قرآنتوجه به راهکارهای  

 گردد.اجتماعی پیشنهاد می
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 قرآنب و حقوق حیوانات در آینه فلسفه غر
 

 دکتر اعلی تورانی
 

 ( toran@alzahra.ac.ir)نویسنده مسئول:  دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه الزهرا )س(

 
 چکیده 

مسأله حقوق حیوانات از مسائلی است که به طور مستمر  از گذشته علی الخصوص در نگاهی دینی و اسالمی تا 
ب  به امروز که جنبش هایی  به نام حمایت از حقوق حیوانات را شکل داده است، مورد توجه قرار گرفته است.  

از احساس و درک درد و.... برخوردارند.   امروزه این موضوع روشن شده است که حیوانات نیز  به مانند انسان ها
آنچه به طور کلی در نگاهی منصفانه   در اسالم نیز عالوه بر انسانها، حیوانات از حقوق و جایگاهی برخوردارند. 

می  دست  به  حیوانات  حقوق  مسئله  عقالنیت به  مشخصه  فقدان  دلیل  به  حیوانات  هرچند  که  است  آن  آید، 
القی تلقی شوند، اما به جهت دارا بودن قابلیت درک تجارب مثبت و منفی که به توانند به عنوان فاعل اخنمی

ی اخالق که باید مشمول مالحظات اخالقی قرار  عنوان موضوع اخالق محسوب می شود، به عنوان عتو جامعه
 شوند. گیرند، شناخته می 

 
 ، اسالم قرآنواژگان کلیدی: حیوانات، حقوق، اخالق، علم جدید،  

 
 مقدمه

مسأله حقوق حیوانات از موضوعاتی است که به  
از جمله   بسیاری  از سوی  اخیر   قرون  در  ویژه 

های حمایت از حقوق حیوانات و جنبش  فعاالن
مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا در  
اخالق   نام  به  ای  شاخه  کاربردی،  اخالق  حوزه 
حیوانات که حقوق حیوانات نیز خوانده می شود  

توجه جوامع به    شکل گرفته است. به نحوی که 
ها نیستند  این موضوع جلب شده که تنها انسان

که از حقوق مختلف برخوردارند. برای علم امروز  
این موضوع روشن شده است که حیوان هم مانند  
انسان ها از احساس و درك امور و.... بهره مند  

نیز  .  اند انسانها، حیوانات  بر  نیز عالوه  در اسالم 
حقوق و جایگاهی دارند. به طوری که در آموزه 
حیوانات  حقوق  به  ای  ویژه  توجه  دینی  های 

پژوهش حاضر بر آن است    معطوف گردیده است. 
تا جایگاه و حقوق حیوانات را در راستای دیدگاه 
برخی از متفکرین مغرب زمین و نیز از چشم انداز 

 کریم بررسی نماید.  قرآن
مهم از  اخالق  برخی  بحث  در  رویکردها  ترین 

 حیوانات 
در نگاهی کلی به بحث حقوق حیوانات، می توان 

وجود پنج دیدگاه مهم یاد کرد که عبارتند از:    از
جریان 1 دو  شامل  خود   که  تحلیلی  رویکرد  ـ 

عمده می شود: یکی دفاع از حقوق حیوانات بر  
و دوم دفاع از حقوق حیوانات   گراییمبنای فایده  

که  است  ذکر  شایان  گرایی.  وظیفه  مبنای  بر 
رویکرد تحلیلی متأثر از فلسفه تحلیلی در آمریکا 

و  و   عینیت  و  کلیت  بیطرفی،  و  است  انگلیس 
را  رویکرد  این  اصلی  عناصر  منطق،  و  استدالل 
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ـ رویکرد پست مدرن که بر  2تشکیل می دهد.  
بر آن است، بی طرفی و   خالف دیدگاه پیشین 

و آدمیان  کلیت در مباحث فلسفی ممکن نیست
همه معرفت شناسی و دیدگاه های خود را دارند 

آن   از  را  امور  همه  می و  مشاهده  کنند.  جهت 
طرف   بی  نه  رویکردی،  چنین  اساس  بر  ایشان 
هستند و نه در قضاوتهای خود با ارزش یکسان  

می  کرل  قضاوت  دیدگاه  این  از طرفداران  کنند. 
آدامز است که بنابر دیدگاه او انسان حیوانات را 
مانند موجوداتی فاقد ذهنیت و حیات می بیند.  

در   ما  مدرن،  پست  رویکرد  های  طبق  صحبت 
می   استفاده  کلماتی  از  حیوانات  مورد  در  خود 
کنیم که تنها حاکی از جسم آنهاست. حیوانات  
نزد غایب هستند و این غیبت نتیجه شیء انگاری 
آنها  ارزش ذاتی  از  ما  آنها است که در حقیقت 

کنیم.   نمی  بیان  و  پوشیده  رویکرد 3چشم  ـ 
پراگماتیستی. این رویکرد بیشتر با جنبه خاص  
و   دارد  کار  و  آزمایش حیوانات سر  مانند  عملی 
مقایسه  در  است.  فلسفی  وجهه  واجد  کمتر 
دیدگاه اخیر با دو دیدگاه پیشین باید گفت، دو 
را   تولید گوشت  رویکرد تحلیلی و پست مدرن، 
مجاز نمی دانستند اما نظریه پراگماتیستی آن را 
جایز می خواند و صرفا تأکید بر این مسئله دارد 

ر نحو  که  به  حیوانات  ذبح  و  گوشت  تولید  وند 
مطلوب و معقول صورت گیرد و تا جای ممکن  

شود.   فراهم  حیوانات  برای  رفاه  ـ  4بیشترین 
در این رویکرد سعی بر آن است،   رویکرد الهیاتی.

نظری   مبانی  مقدس،  متون  از  گیری  بهره  با 
،  1392)جاهد،    حمایت از حیوانات فراهم شود.  

 . (165و  163ص  ،10ش 

از  برخی  نزد  حیوانات  حقوق  بر  نگاهی 
 متفکرین مغرب زمین

آراء وجود  زمین،  مغرب  فلسفه  تفکر  در   سیر 

متنوع و گوناگون در باب مسئله جایگاه و حقوق  
می   نشان  ما  به  را  فیلسوفان  میان  در  حیوانات 

فلسفهدهد.   در  فیثاغورث  نمونه  یونان   برای  ی 
حقوق   عنوان نخستین فیلسوف مدافع  باستان به

حیوانات  خوردن  و  کشتن  بود  قائل  حیوانات، 
وحشیانه   و  زشت  عملی  خواری،  همنوع  مانند 

ش   ،1391است. )عمانی سامانی و بهنام منش،   
کلی  .  (25ص،  2 طور  به  قرن البته  اواخر  تا 

از آنجا که نگرش حاکم بر این   هجدهم میالدی 
که   بود  استوار  را  اصل  آنچه یک موجود جاندار 

وجودی    کند، »دارا بودن عقل و مرتبهحق میذی 
نگاه   اساس  این  بر  است،  برگزیدگی«  یا  و  باال 

رحمانه بود. چرا فلسفه غرب به حیوانات بسیار بی 
که بر اساس دیدگاه ایشان، مثال در فلسفه ارسطو 

حق بودن عقل است. در ن، معیار صاحب  و رواقیا
 شناختی ارسطو، حیوانات در سلسلهنظام کیهان 

مراتب وجودی، در پایین جدول قرار دارند و در  
بدین   و  هستند  جدول  باالی  مراتب  خدمت 
ترتیب روشن است که با چنین نگاهی، هرگونه  

میبهره  حیوانات  از  بپذیرد.کشی  توجیه   تواند 

طبق دیدگاه  ه می شود که  بدین ترتیب مشاهد
، سلسه مراتبی طبیعی تحت عنوان نردبام   ارسطو

طبیعت در میان موجودات زنده وجود دارد که بر 
مقدار   اساس  بر  موجودات  آن  اساس 

شوند. بنابر نگاه او هایشان دسته بندی می توانایی
اگرچه سه دسته گیاهان، حیوانات و انسانها هر  

نها حیوان و انسان سه قادر به رشد هستند ولی ت
توانایی درك و تجربه ی پاره ای از امور را دارند. 
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در   گیاهان  او،  جهانبینی  در  خاطر  همین  به  و 
به   و  ها  انسان  و  حیوانات  از  پایینتری  ی  رتبه 
عنوان ابزاری برای زیست بهتر آنان شمرده می 

، ش 1391شوند. )عمانی سامانی و بهنام منش،  
بنابر اعتقاد ارسطو،   ( کوتاه سخن آنکه25، ص  2

از آنجا که انسان تنها موجود صاحب عقل است،  
به  موجودات  سایر  و  بوده  مطلق  مالک  بنابراین 
منزله ابزاری صرف برای او خواهند بود. و بنابراین  
انسان هیچ تعهد و وظیفه برای برآورده ساختن  

شایان ذکر است    نیازهای ایشان نخواهد داشت.
به نیز  ارسطو،  بعد  فکری   از  جریان  آنکه  دلیل 

غالب بر کلیسای کاتولیک تحت تأثیر افکار وی 
توماس آکوئیناس  بود، کسانی چون آگوستین و

نیز بر این باور شدند که تنها موجودات عقالنی  
راجب  گیری  تصمیم  توانایی  که  هستند، 
و  هدایت  حق  ایشان  و  دارند  را  کارهایشان 

رند، را  نگهداری موجوداتی که این ویژگی را ندا
باشند.   می  آکویناس، دارا  تفسیر  اساس  بر 

کلیسا از سفر آفرینش، خداوند    فیلسوف رسمی 
انسان  مسلط  به  بر حیوانات  است  داده  اجازه  ها 

با  انسان  نیست  مهم  خداوند  برای  و  باشند 
می چه  آکویناس  حیوانات  نزد  دلیل  تنها  کند. 

ات برای ضرورت پرهیز از رفتار سنگدالنه با حیوان
می  کار  این  که  است  سنگدلی  این  سبب  تواند 

انسان گردد. بنابراین رنج حیوانات برای آکویناس 
نداشت.  فرانسوی   اهمیت  فیلسوف  دکارت   رنه 

او  نزد  گفت،  باید  داشت.  رویکردی  چنین  نیز 
هرچند انسان و حیوان در مواردی مشابهت هایی 
با یکدیگر داشته اند و هر دو بُعدی که دکارت آن 

از نظر    ماشینهای خودکار می نامد، را واجدند، را  
اشیای  کشند و همچون  دکارت حیوانات رنج نمی 

به بیان روشن تر از نگاه    اند؛مکانیکی تنزل یافته 
او حیوانات روح ندارند و درد و لذت را درك نمی 
کنند و آنها  در واقع ماشین هستند. و همانطور  

برای آن  که شکستن قطعات یک ماشین دردی  
ماشین ایجاد نمی کند، جدا کردن بخشی از بدن  
سازد.   نمی  تحمیل  ایشان  بر  رنجی  نیز  حیوان 

ش1392)جاهد،   ص10،  ترتیب  173،  بدین   .)
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، آن است که  
فقدان   به  اعتقاد  دکارت،  مهم  نظرات  جمله  از 
حیوانات  در  کامیابی  احساس  و  عالقه  آگاهی، 

ست که این نگاه او منجر به رویکرد اخالقی  بوده ا
بودن هر نوع استفاده از حیوانات گردیده است.  

شایان ذکر   .(577، ص1391)بیدکی و رضائیان ،  
است که در جهت مخالف دیدگاه مذکور، رویکرد 
دیگری وجود دارد که بر اساس آن حیوانات واجد 
احساس درد و لذت هستند و در کارهایشان رفتار 

دیگر    خاصی عبارت  به  کنند.  می  دنبال  را 
مخالفان نظریه دکارت توسط استدالل و از طریق  

ها در مشابهت ثابت کردند که حیوانات و انسان
سه حوزه رفتار، ساختار فیزیکی و مقیاس تکاملی  
مثالً  دارند.  یکدیگر  با  زیادی  های  شباهت 
واکنش   دردآور  های  محرك  برابر  در  حیوانات 

انسا  مانند  اعصاب هایی  و  مغز  دارای  و  دارند  ن 
شبیه انسان ها هستند و این شباهت ها داللت  
بر احتمال باالی وجود آگاهی در حیوانات است.  
البته در اینجا این نکته شایان ذکر است که بر  

کمال همان وجود   "این اصل مشهور کهاساس  
حتی   "است موجودات  همۀ  گفت  توان  می 

هم دارای علم   حیوانات و نباتات و حتی جمادات
و سایر صفات کمالی هستند، و البته چون شدت 
است،   متفاوت  یکدیگر  با  موجودات  وجودی 
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نیز  بنابراین میزان بهرۀ آنها از کماالت وجودی 
که  دلیل  این  به  آنکه  توضیح  خواهد.  متفاوت 
در  است،  انسان  از  نازلتر  حیوان  وجودی  مرتبۀ 

عاقله بهره    ٔەنتیجه همانند انسان نیست که از قو
مند باشد و بتواند موجودات عقلی را ادراك کند 
خیالیه   و  حسیه  قوای  دارای  تنها  حیوان  بلکه 
است و بر این اساس ادراکات او هم منحصر به  

از طرفی، علم  ادراکات حسیه و خیالیه هستند. 
تواند   نیز در حیطۀ حس و خیال، می  حیوانات 

پانص که  اسبی  نمونه  برای  یابد.  سال  افزایش  د 
قبل نزد انسانی بوده صور حسی و خیالی داشته 
است، اما صوری که اسب امروزی در اثر ارتباط 
با امور و وسایل جدید دارد متفاوت است. بنابراین 
جدید،   حسی  امور  با  رویارویی  با  هم  حیوانات 
خیالی   صور  آن  تبع  به  و  حسی  صور  واجد 
جدیدی می شوند. البته چنان که روشن است،  

نات هرگز قادر به درك صور عقلی نیستند  حیوا
ناطقۀ   نفس  همان  که  عاقله  قوۀ  فاقد  که  زیرا 

ش   میرزایی،   ( باشند.  می  است،  ، 1انسانی 
فیلسوف  .  ( 134، ص1397 دیدگاه  مورد  در  اما 

گفت   باید  کلی  طور  به  کانت  ایمانوئل  آلمانی 
دیدگاه کانت شبیه به دیدگاه دکارت است. او در  

معیار  بر   هایتعیین  اعمال،  و  اخالقی  داوری 
عنصر اراده تآکید دارد. به بیان روشن تر نزد او، 
ارزش   و  جایگاه  اراده،  صاحب  موجودات  تنها 

به گفته کانت، تنها آدمی است که   اخالقی دارند.
با استفاده از اراده ی برگرفته شده از عقل توانایی 
کنترل و انتخاب نوع و کیفیت اعمال خویش را  

حیوان به اعتقاد او تنها به وسیله غریزه   دارد. اما  

 
1 John Locke 

ی خود عمل می کند. بر این اساس کانت بر آن  
است انسان تنها فاعل مطلقی است که نسبت به  
همنوع خویش دارای وظایف مستقیم اخالقی می  
که  آنجا  از  که  گیرد  می  نتیجه  چنین  و  باشد 
حیوانات فاعل اخالقی محسوب نمی شوند، بدین  

مشمول   نیز  ترتیب،  اخالقی  مستقیم  توجهات 
از آنجا که کانت در   نمی گردند. کوتاه سخن آنکه

حقیقت ارزش ذاتی را منوط به عقل می کند و 
بر این باور است که موجودی دارای ارزش ذاتی  

باشد  عاقل  که  انسان    ،است  که  بود  معتقد 
وظیفه  و مستقیماً  ندارد  حیوانات  قبال  در  ای 

وسیله  فقط  برای حیوانات  به    ای  انسان  رسیدن 
البته شایان ذکر است که کانت  اهداف خود است.  

بر خالف کسانی چون دکارت درباره ی کیفیت  
رفتار با حیوانات، به نوعی توجهات غیرمستقیم  
حیوانات   که  است  معتقد  و  کرده  اشاره  اخالقی 
اگر چه خود فی نفسه غایت محسوب نمی شوند،  

صیتی در  اما از آنجا که خشونت با حیوانات شخ
به   است  ممکن  که  که  کند  می  ایجاد  انسان 
همین   به  منجر شود،  آدمیان  با  ورزی  خشونت 
دلیل انسان باید نسبت به حیوانات مهربانی ورزد. 
خاطر  به  نه  کانت  نگاه  از  مهربانی  این  البته  و 
اگر چنین   که  است  آن  به جهت  بلکه  حیوانات 
نکنیم ممکن است رفتار خشونت آمیز با حیوانات  
ها  انسان  با  آمیز  رفتار خشونت  به  ممکن است 

.  (50و    153، ص1، ج 1382بیانجامد. )پویمان،  
الك جان  نگاه  گرای     1از  تجربه  فیلسوف 

حیوانات فاقد عقالنیت و    علیرغم آنکهانگلیسی،  
درك هستند، اما آنها توانایی حس و درك جهان 
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اطراف خود را داشته و به بیان دیگر درکی از امور  
الك،   مثبت نظر  از  جهت  بدین  دارند.  منفی  و 

ضروری   غیر  غیراخالقی  رفتارهای  و  خشونت 
در واقع  باید    .نسبت به آنها  توجیه اخالقی ندارد

گفت  الکبه مانند کانت بر آن است که رفتارهای  
خشن و نامناسب انسان با حیوانات، آنها را نسبت  
  به سایر همنوعان خود نیز غیرمنعطف می کند. 

روسوفیلسو ژاك  ژان  نام  به  دیگر  از 1ف  که   ،
با   شبیه  دیدگاهی  است،  گیاهخواری  طرفداران 
الك دارد. از نگاه او، حیوانات به رغم آنکه توانایی 
و  ظرفیتها  نظر  از  اما  ندارند،  آگاهی  و  تعقل 
قابلیتهای احساسی شباهت بسیاری به انسان ها  
می   را  مهم  نتیجه  این  موضوع  این  از  او  دارند. 

د که، انسان نسبت به حیوانات دارای وظایفی گیر
است که از جمله حداقل های آن این است که او  

کند. رفتاری  بد  آنان  با  ندارد  کتاب   حق  در  او 
خویش به نام »گفتار در باب نابرابری« می گوید 
که هر چند هنوز انسان به عنوان تنها موجودی 
که توانایی تعقل و انتخاب اعمال خود در حوزه  

ای فردی و جمعی را دارد، دانسته می شود و  ه
را  خود  هدایت  و  رساندن  کمال  به  توانایی 
داراست، حیوانات نیز دارای درجه ی خاصی از 
توانایی اندیشیدن هستند. بنابراین، از نگاه روسو  

انگاری شناخته  نیز که به عنوان پدر مکتب سود 
می شود، آنچه که مالك چگونگی برخورد ما با  

را تشکیل می دهد، توانایی درك و حس   دیگران
درد و لذت و به طور کلی هرگونه تجربه ی مثبت  
و یا منفی و نه صرف عقالنی بودن است که این  
در مورد حیوانات نیز صادق است. به این معنی  

 
 Jean-Jacques Rousseau ـ1

که آنها نیز قادر به احساس درد و لذت هستند.  
، ش  91)عمانی سامانی و بهنام منش، فروردین  

اید گفت روسو در تکمیل نظر خود ( ب25، ص  2
اصول بر  »درآمدی  و   درکتاب  اخالق 

( اعالم داشت، تنها معیاری که  1789قانونگذاری)
در هنگام سنجش حقوق اخالقی باید مالك قرار 
گیرد، قابلیت درد کشیدن و احساس کردن لذت 
که   است  صحیح  زمانی  تنها  عمل  یک  و  است 

ترین افراد حداکثر میزان لذت و خیر را برای بیش
اینکه   برای تصمیم گیری در مورد  نماید.  تولید 
آیا عملی این قابلیت را دارد یا خیر، باید تمامی 
موجوداتی که قابلیت درك درد و لذت را دارند 
از جمله حیوانات مورد توجه قرار بگیرد. از اینرو،  
وی به صراحت عنوان نمود، مسأله این نیست که  

و یا سخن گفتن دارند    آیا حیوانات قابلیت تعقل 
یا خیر، بلکه مهم اندیشیدن به این موضوع است  
که آیا آنها می توانند رنج بکشند و یا لذت ببرند  
اساس دیدگاه اسالمی   بر  یا خیر؟از سوی دیگر 
مطلق  موجودات  حیات  در  انسان  تصرف  حق 
نیست و سلب حیات از آنان باید در حد ضروریات 

هایی در بهره باشد. در این خصوص محدودیت  
اینکه  جمله  از  دارد  وجود  حیوانات  از  برداری 
او کار کشیده نشود. در   از  از توان حیوان  بیش 
پاره ای موارد شکار حیوانات حرام است که از آن 
جمله می توان حرمت شکار جوجه یا شکار برای 
دیدگاه  از  کرد.  ذکر  را  احتیاج  بدون  و  تفریح 

و قدرت  های  نشانه  حیوانات  حکمت   اسالم 
پروردگار متعال اند و انسان می بایست به حال  
آنها تامل کند. حیوانات نیز در روز قیامت مورد  
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مواخذه قرار می گیرند و از شان و جایگاه خاصی  
به   نسبت  انسان  هستند.  برخوردار  خلقت  در 
مسئول  دارد  اختیار  در  که  حیواناتی  و  امکانات 

ت  است که از آن جمله می توان ضرورت بهداش
و تغذیه مناسب آنها را برشمرد. در فقه اسالمی  
حیوانات دارای نفقه هستند و هر کدام برای خود  
به هر   از حیوانات  حرمتی دارند و سوء استفاده 

بنابراین مسئله مهمی که پس    شکل ممنوع است.
از نگاه بر آراء مهم مذکور در باب حقوق حیوانات 

حوزه   وارد  را  ما  واقع  در  و  دارد  از  وجود  بحث 
حقوق حیوانات می کند، روشن شدن این مسئله 
است که آیا حیوانات دارای ذهن، آگاهی یا شعور  
هستند یا خیر. اگر بتوان وجود گونه ای آگاهی 
را در مورد همه یا برخی از حیوانات اثبات کرد،  
در این صورت بدون شک آن حیوانات قابلیت آن 

تجرب را  رنج  و  درد  یا  لذت  که  دارند  کنند.  ه  را 
در این (  582، ص1391)زارع بیدکی و رضائیان،  

صورت، پای بحث از حقوق حیوانات به میان می  
آید و ما  با این مسئله مهم روبرو خواهیم بود که  
به چه نحو می توان به کارگیری شیوه هایی را 
به   منجر  که  شمرد  موجه  حیوانات  مورد  در 

آنها می   شود. این تحمیل درد و رنج یا کشتن 
حیوانات »حقوق  همان   که  ایست   »مسئله 

 .  خوانده می شود.
 نگاهی بر حقوق حیوانات در ایران باستان 

فرهنگهای دوران باستان بیاندازیم،  اگر نگاهی بر  
طبقات  در  ارزش  و  تقدس  جهت  به  حیوانات 
نماد  کدام  هر  و  گرفتند  می  قرار  مختلفی 

استان  ایرانیان ب   .اسطورهای به شمار می آمدند
و   میدانستند  سروش  و  مهر  پرنده  را  »کالغ« 
خدای   همراه  و  یار  را  کالغ  باستان،  ژرمنهای 

، 1368کزازی،  (خویش، »اودین« می انگاشتند.  
زمان 73و    72ص   ایران  در  شود   می  گفته   )

ساسانی   پادشاهان  از  گور  بهرام  تالش باستان 
در جهت رشد پرورش اسب و اسب دوانی   زیادی

انوشی و  بسیاری کرد  عالقه  دامپروری  به  روان 
داشت. در ادیان مانی و مزدك نیز حیوانت دارای  
اهمیت زیادی بودند. مانی فردی ایرانی و دین او  
احتمااًل   و  مسیح  زرتشت،  دین  از  ترکیبی  دین 
سایر ادیان زمان بود. پیروان این آیین از خوردن 
و   حیوانات  به  رسانیدن  آزار  گونه  هر  و  گوشت 

به می   گیاهان  امتناع  بخش،  شدت  )تاج  کردند 
 ( 338، ص 1382
 و حقوق حیوانات  قرآناسالم، 

از   بر    قرآنآیات متعددی  کریم درباره حیوانات 
این مسئله اذعان دارد که حیوانات نشانه قدرت 

ی عبرت بشر هستند و در آنها سود  الهی و مایه
است.   شده  داده  قرار  انسانها  برای  زیادی  های 
دین اسالم درباره نگهداری و برخورد با حیوانات 

ت دستورالعمل های ویژه ای را در قالب دستورا
ائمه اطهار   قرآنالهی   و احادیث پیامبر )ص( و 

)س( مطرح نموده است. بر اساس اصول اسالمی  
مطلق  موجودات  حیات  در  انسان  تصرف  حق 
نیست و سلب حیات از آنان باید در حد ضروریات 

و احادیث،   قرآنهمه اجزای عالم از دیدگاه    .باشد 
شأن و جایگاه خاصی می باشند و خلقت    دارای 

ودی عبث و بیهوده به شمار نمی رود. هیچ موج
انسان   عبرت  مایه  و  حق  های  نشانه  حیوانات 
محسوب می شوند و از انسانها خواسته شده که  
پرندگان،   مانند چهارپایان،  مختلف  حیوانات  در 
نمونه   برای  کنند.  تدبر  زنبور عسل  و  مورچگان 

در   فرماید:    قرآنخداوند  إِلَى   می  ینظُرُونَ  أَفَلَا 
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کیفالْإِبِ نمی    17)غاشیه،   (خُلقَت لِ  شتر  در 
در اسالم، از  نگرند که چگونه آفریده شده است؟  

تأمین   صاحبش،  بر  حیوان  حقوق  مهمترین 
در  که  طوری  به  است؛  حیوان  زندگی  وسیله 
برخی کتب فقهی، یکی از مصادیق صدقات، غذا 
دادن به حیوانات نظیر حیوانات آبزی معرفی شده  

اری زیادی ذکر گردیده است و برای آن ثواب بسی
که نشان از اهمیت دادن اسالم به مسأله نفقه و  

  39، ش1383)پورمحمدی،    غذای حیوانات دارد.
بدین ترتیب تدبر    .به نقل از: نجفی، بی تا(11ص
روشن می سازد که مسئله محیط زیست    قرآندر  

کریم مورد   قرآنو از جمله  نباتات و حیوانات در  
در این راستا  اشاره و توجه بسیار قرار گرفته است.  

می توان به آیاتی اشاره نمود که از فراهم کردن  
حیوان نیاز  حیاتى  احتیاجات  و  ضرورى   هاهاى 

ها ذکر کرده و  رکنار انسان سخن گفته و آن را د
»هیچ جنبنده ای در زمین نیست    :فرموده است

و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند،  
امت اینکه  مگر  ندارد؛  شما  وجود  مانند  هایی 

فروگذار  کتاب  این  در  را  چیز  هیچ  ما  هستند. 
پرودگارشان  سوی  به  همگی  سپس  نکردیم؛ 

درآیه دیگرى به .  (38)انعام:    شوند«محشور می 
هاى ضرورى و احتیاجات حیاتى  فراهم کردن نیاز

ها ذکر کرده  اشاره وآن را درکنار انسان  هاحیوان
بسا جنبنده.  »و فرموده است اى که قدرت  چه 

او و شما را  ندارد، خداوند،  حمل روزى خود را 
م داناست«یروزى  و  شنوا  او  و   دهد؛ 
هرگونه   قرآنشایان ذکر است، در  .  (60)عنکبوت/

ها، مانند بریدن گوش آزار و اذیت کردن حیوان
شده   محسوب  شیطانى  و  زشت  و...کارى  دُم  و 

کنم  »شیطان می گوید و آنان را گمراه می  است:

و به آرزوها سرگرم می سازم و به آنان دستور می  
گوش  و(  دهند  انجام  خرافی  )اعمال  که  دهم 

)پاك( خدایی چهارپ ایان را بشکافند و آفرینشِ 
شرك  به  را  توحید  فطرت  )و  دهند؛  تغییر  را 
بیاالیند(، و هرکس شیطان را به جای خدا، ولی  
خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است« )نساء:  

مشاهده می شود که در آیات فوق به سه  . (119
به  نکته بسیار مهم اشاره شده است: یکی آنکه 

ا نظام  اذعان  وجود  موجودات  همه  در  جتماعی 
تفاوت هایی که در ذات  به  توجه  با  البته  دارد؛ 
انسان و حیوان هست، ساختار اجتماعی آنان نیز  

ها با هم فرق دارد؛ اما با وجود این فرق، حیوان
اند.؛ دوم  دانسته شده  واجد جوامع حیوانی  نیز 
بر   اینکه، روزی و رزق هر دو )انسان و حیوان( 

ند می باشد؛ سوم اینکه مثله کردن را  عهده خداو
کاری شیطانی شمرده و از آن به خسارتی بزرگ  

است کرده  عالمه   .تعبیر  رابطه،  همین  در 
سوره 38طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه  

دارد،   اشاره  حیوانات  شدن  محشور  به  که  انعام 
حیوانات را دارای آرا و عقاید فردی و اجتماعی و 

استعداد برای پذیرفتن دین الهی    نوعی فطرت و
می داند که این امر آنها را سزاوار حشر و بازگشت 
اهم حقوق حیوانات  به سوی خداوند می سازد 
عبارتند از: تدارك آب و خوراك مناسب، جایگاه  
به   رسیدگی  صحیح،  روانی  و  زیستی  شرایط  و 
به   توجه  با  ویژه  به  آنها  درمان  و  بهداشت 

بین مشترك  حیوان،   بیماریهای  و  انسان 
آزار  و  استفاده  عدم سوء  و  شایسته  بهکارگیری 

اسالم،    آنها.  مکتب  در  گفت  باید  کلی   طور  به 
مقرراتی وضع   و  قوانین  از حیوانات  دفاع  درباره 
شده که در آن رعایت اخالق و حقوق و توجه به  
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  .موجودات را در هیچ حالی فراموش نکرده است
ی جامعیت این  توان گفت این مسئله گویا که می 

مکتب و مهرآمیز بودن آن است. توضیح آنکه در 
انگیزی  اعجاب  رفتارهای  و  ها  سفارش  اسالم، 
درباره ترحم بر جانداران بیان شده است. طوری 

شود ترحم بر حیوان موجب پاداش؛ که گفته می 
و آزار و اذیتش، باعث عذاب آخرت است. و در 

های  این زمینه بخش های گسترده ای از کتاب  
فقه و حدیث، به این مسئله اختصاص یافته است.  

می  گفته  نمونه  حیوانات  برای  صاحبان  بر  شود 
الزم است که برای آنها وسایل زندگی و رفاه ـ 
مانند مسکن و آب و مواد غذایی ـ فراهم کنند و  
بر چهارپایان بیش از اندازه طاقت و توانِ آنها بار 

ه به اندازه توان نگذارند و راه نبرند؛ یعنی با توج
یا در صورتی که    .حیوانات از آنها استفاده کنند

چهارپایان بچه دارند، بر صاحبان آنها الزم است  
که تمام شیر آنها را ندوشند و به اندازه ای که  

و   .برای بچه آنها کافی باشد، شیر باقی بگذارند 
که  صورتی  در  شود  می  گفته  کلی  طور  به 
باشد،   داشته  ضرر  حیوان  برای  شیر  دوشیدن 

است کسی   نباید شیر آن را بدوشند؛ یا مستحب
که شیر حیوان را می دوشد، ناخن خود را کوتاه  
کند تا در موقع دوشیدن، برای حیوان ناراحتی 

یا در مورد زنبور عسل بیان می دارد    .ایجاد نکند
که صاحب آن الزم است امکانات و وسایل رفاهی 
را برای آن فراهم کند. در زمان برداشتن عسل 

بر دارد؛ بلکه نیز نباید تمام عسل را برای خودش  
باید به اندازه احتیاج آن حیوان، عسل در کندو  
باقی بگذارد؛ و بلکه مبیگوید بهتر است که بیشتر  

در   .از مقدار نیاز زنبور، برایش عسل باقی بگذارد
صاحبش،   بر  حیوان  حقوق  مهمترین  از  اسالم، 

در صورتی که  تأمین وسیله زندگی حیوان است. 
ن تأمین  به  حیوانی  هر  اقدام  مالک  آن  یازهای 

نکند، بر حاکم الزم است که او را به این وظیفه  
اجبار کند؛ در صورتی که خود حاکم نتواند این  
کار را انجام دهد، باید افراد دیگر به این وظیفه  
اقدام، و حیات آن حیوان را حفظ کنند )جاهد  

در متون فقهی در مورد    (169، ص10، ش1392،
اگر کسی حیوانی را    نفقه حیوانات آمده است که:

مالک شود، رسیدگی و نفقه آن حیوان بر او است؛ 
خواه حالل گوشت باشد یا حرام گوشت. و این 
مسئله در پرنده و غیرپرنده هیچ تفوتی ندارد.. به  
این دلیل که هر کدام از آنها برای خود حرمتی 
باشد،   گوشت  حالل  حیوان  آن  اگر  دارند. 

ـ 2ـ غذا؛  1  :صاحبش مخیر است بین سه چیز
ـ فروش. و اگر حرام گوشت باشد مالک  3ذبح؛  

ـ غذا؛  1آن بین دو راه می تواند تصمیم بگیرد:  
پورمحمدی،   ؛48ص  1378نائینی،    (ـ فروش  2

آزار   .(11ص  39، ش1383 اسالم  همچنین در 
شده   منع  گوشتی  حرام  جاندار  هر  به  رساندن 
مگر حیوان موذی، که   قتل؛  به  است؛ چه رسد 

ب به روشی  براساس  باید  نیز  رخی روایت ها، آن 
برود بین  از  و    .مناسب  به متجاوز  به نحوی که 

خائن به حقوق حیوانات، اخطار و وعده عذاب و  
اند داده  قیامت  در  شدید  مورد   .حسابرسی  در 

کشتن حیوانات همانطور که می دانیم در برخی 
مکان ها و زمان ها )مانند حرم مکه و موسم حج 

ممن محرم(  براساس  برای  همچنین  است؛  وع 
قوانین و منابع حقوق اسالمی، رفتار جنایت آمیز 
شود  می  دیه  پرداخت  موجب  حیوانات  درباره 
و   آب  علوفه،  تأمین  لزوم  حیوان(.  حیات  )حق 
سایر نیازمندی های حیوانی که در اختیار دیگری  
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قرار دارد )ودیعه(؛ هرچند مالک حیوان با این کار  
اساس باشد)حقوق  دیگر مخالف  از  حیوان(  ی 

آنچه    حقوق حیوانات در اسالم محسوب می شود.
تا بدینجا گفته آمد حاکی از  ارزشمندی جان و 
حیوانات  حتی  ـ  حیوانات  بدن  اعضای  سالمت 

  .نجس ـ و عدم جواز تجاوز به آنها در اسالم است
و   احکام  براساس  هرچند  حتی  که  طوری  به 

اما قوا نین  قوانین اسالمی، سگ »نجس« است؛ 
حمایتی و حیاتی اسالم شامل آن نیز می شود و 
آسیب رساندن به انواع سگ ها، موجب پرداخت 

است به    .دیه  معصوم)ع(  پیشوایان  سخنان  از 
آید که حیوانات دارای شعوری مطابق  دست می 

با وجود حیوانی خود بوده و دارای احساسات و  
رعایت   .عواطفند از  دیگر  هایی  نمونه  ادامه  در 

حقوق حیوانات را نزد روایات بررسی می کنیم.  
نهى   جاندارى  هر  کشتن  از  اسالم)ص(  پیامبر 
برساند  آسیب  و  آزار  آنکه  مگر    فرمود، 

درباره   .(39981)کنزالعمال/ )ص(  خاتم  پیامبر 
حال   مراعات  نیز  و  حیوانات  با  مهربانی  و  مدارا 

شدن و در مسیر حرکت،  ضعیف شان هنگام سوار  
»خدا  مانند:  اند؛  داشته  عجیبی  های  سفارش 
مدارا کردن را دوست دارد و بر انجام آن کمک 
سوار   الغر  چهارپایان  بر  هرگاه  پس  کند.  می 
ها(   گاه  )توقف  هایشان  منزل  را در  آنها  شدید، 
با   فرود آورید. اگر زمین خشک و بی گیاه بود، 

آن   از  سرزم شتاب  اگر  و  و بگذرید،  سرسبز  ین 
دهید استراحت  آنجا  در  آنها  بود،  ) «!پرعلف 

ج  1410صدوق،   ص  2ق،  مجلسی،  189،  ؛ 
 ( 213، ص 64ق، ج 1403

انداختن از »به جان هم  « حیوانات: پیامبر  نهی 
)ص( از به جانِ هم انداختن حیوان ها نیز نهی  

ه و آله، از کرده است: »رسول خاتم صلی اهلل علی
به جنگ انداختن حیوان ها نهی فرمودند؛ مگر 

،  2؛ ج  158، ص  1سگ ها« )دمیری، بی تا، ج  
؛  227، ص  64ق، ج  1403؛ مجلسی،  271ص  

(  »خدای تعالی 351، ص  4ق، ج  1406ناصف،  
کسی را که حیوان ها را به جان هم می اندازد تا 
با هم بجنگند، لعن کرده است« )دمیری، بی تا،  

رسول خاتم صلی اهلل علیه و آله  .  (271ص    ، 2ج  
در روایتی، حقوق شش گانه حیوانات را برشمرده  
است. بخشی از این روایت، درباره حق آب و علف  
واجب  چهارپایان  مالک  »بر  باشد:  می  حیوان 
است که به آنها آب و علف بدهد؛ به خاطر حرمت 

ق،  1403روح که در حیوان می باشد )مجلسی،  
پیامبر صلی اهلل علیه و آله از .  )217، ص64ج  

نهی   نیز  حیوانات  صورت  بر  نهادن  داغ  و  زدن 
اند و  . کرده  حیوان  صورت  بر  زدن  از  نهی 

سوزاندن و داغ نهادن بر اعضایش: رسول رحمت  
از هر نوع شکنجه حیوان بسیار ناراحت می شدند  
حقوق   »از جمله  کردند:  می  نهی  کار  این  از  و 

ست که بر صورتش نزند؛  حیوان بر صاحبش، این ا
چون این حیوان نیز تسبیح و حمد خدای را می  

)صدوق،   ج  1410گوید«  ص  2ق،  ؛  187، 
در حدیثی   )  455، ص22ق، ج  1409مجلسی،  

اهلل  برانگیز از رسول خدا )صلىدهنده و تأملتکان
علیه وآله(، ایشان کسی را که حیوانات را مثله  

کردند  لعنت  کند  )کنزالعمّال/   )زجرکش( 
فرمایند   . (24971 می  دیگر  جای  در  نیز    و 

و   بهترند  راکبشان  از  که  هایی  مرکوب  بسیارند 
بیش تر مطیع خدایند، و زیادتر از کسی که بر  
آنها سوار است، خدا را یاد می کنند )عرب باغی،  

، ص  64ق، ج  1403؛ مجلسی،  48، ص  1329
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که  .  (217و210 است  ذکر  فقه    شایان  در 
هرچند حیوانات فاقد قوه ناطقه و عاقله اسالمی، 

انسانی هستند ولی از عقل غریزی و احساسات و 
عواطف برخوردار هستند و به همین دلیل برای 
حیوانات حرمتی قائل شده است و حقوقی را برای 
حیوان و تکالیفی را برای صاحبان آنها به همراه 

در فقه شیعه اگر کسی حیوانی  دارد. بدین ترتیب  
و  داشت )غذا  نفقه  است  واجب  او  بر  باشد  ه 

ادامه برای آن مهیا کند. ضروریات    ی حیات( را 
( همچنین  118، ص3ق، ج1413)عالمه حلی،  

عالمه حلی )ره( می گوید: الن للحیوان حرمۀ فی 
نفسه. زیرا حیوان به خودی خود و ذاتاً از حرمت 
ایشان  آنکه  توضیح  است.  برخوردار  احترام  و 

داند و دی خود دارای حرمت می حیوان را به خو
به از این روی استفاده از حیوان را  نامتعارف  ی 

حرام  گونه  بشود  اذیتش  و  آزار  باعث  که  ای 
(  307، ص2ق، ج1416. )عالمه حلی،  شماردمی 

جایگاه  در  مشابه،  دیدگاهی  در  طوسی  شیخ 
تصریح  حیوانات  نفقه  وجوب  برای  استدالل 

طوسیمی  )شیخ  حرمۀ.  لها  ألن  ،  1363،  کند: 
ص 6ج زیربنای  47،  اسالمی،  متون  اساس  بر   )

واسطه   به  آنها  رعایت  لزوم  و  حیوانات  حقوق 
و   شعور  و  درك  نوعی  از  حیوانات  برخورداری 
ارتباط آنها با خالق هستی است. شواهدی که در 

درك خالق و   این زمینه وجود دارند عبارتند از:
رازق، درك نیکی و بدی و مسائل غیرمادی مانند  

پیشم و  درك   رگ  حوادث،  و  خطرات  بینی 
جنسیت خود، درك معیشت و جستجوی غذای  

جهان   .مناسب نبودن  »عبث  اصل  به  توجه  با 
و   معصومان  ائمه  از  منقول  احادیث  و  خلقت« 
در  انسان  تصرف  رسد  می  نظر  به  آنان  سیره 

حیات موجودات مطلق نیست و سلب حیات از  
،  1378نائینی،  )آنان باید در حد ضروریات باشد  

کوتاه سخن آنکه اینکه انسان به  (.  47  ص 26ش
لحاظ اخالقی و دینی تا چه اندازه مجاز به تصرف  
در حیات حیوانات و موجودات زنده است، مسأله  
مهمی است که در احادیث و روایات بدان توجه  

شده است. اهمیت این بحث در مباحث  زیادی  
علمی امروزه بیش از پیش احساس می شود. زیرا 
بهره گیری از حیوانات در تحقیقات علوم پزشکی  

  .جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است
امروزه بدون به کارگیری آزمایشهای مقدماتی بر  
روی حیوانات، کمتر می توان از روشهای نو راجع 

ستفاده کرد. در حقیقت حیوانات مانند  به انسان ا
عصای دست محققان علوم پزشکی و زیستی به 
شمار می آیند. چنان که در مورد بیماریهایی که 
برای آنها مدل حیوانی وجود ندارد، تحقیقات با  
اشکال زیادی مواجه می شود. اما حد مجاز این 
تصرفات مسأله مهمی است که از دیدگاه اخالق  

 د به آن توجه کرد. در پژوهش بای
 گیری نتیجه

فقدان  دلیل  به  توانند  نمی  حیوانات  چه  گر  ـ 
تلقی  اخالقی  فاعل  عنوان  به  عقالنیت  فاکتور 
شوند، لکن به دلیل قابلیت درك تجارب مثبت و 
منفی، به عنوان موضوع اخالق  و در نتیجه عضو  
مالحظات   مشمول  باید  که  اخالق  ی  جامعه 

در نتیجه،   .ته می شونداخالقی قرار گیرند، شناخ
اخالقی  مصونیت  حیوان  برابر  در  انسان  دیگر 
ابعاد   تمامی  در  است  ناگزیر  و  نداشته  محض 
زندگی که در تماس با آنها قرار می گیرد مراقب  
کیفیت رفتاری خود با آنان بوده و اصول خاصی 
را در زمینهی تأمین رفاه آنان رعایت نماید. بدین  
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خالقی تنها در صورت  صورت که انسان از نظر ا
و  خویش  اساسی  نیازهای  رفع  برای  و  ضرورت 
از  استفاده  حق  خاصی  اصول  رعایت  ضمن 
حیوانات را خواهد داشت. از این رو، به طور کلی  
اخالق حیوانات این نتیجه را به دنبال داشته که  
از  انسان  ی  قاعده  بی  و  مطلق  ی  استفاده  بر 

ته است.  حیوان استثنائات و اصولی را وارد ساخ
به همین دلیل در حال حاضر عالوه بر نوع انسان،  
حیوان نیز مشمول توجهات و قواعد اخالقی قرار  
به   نسبت  مستقیم  مسؤولیت  انسان  و  داشته 

ز  ـ ا  .اعمال و رفتار خویش در برابر حیوان دارد
نظر فلسفی با اثبات وجود آگاهی و قابلیت تجربه  

روشه کاربرد  حیوانات،  در  رنج  و  که  درد  ایی 

مستلزم تحمیل درد، رنج و یا کشتن آنهاست را 
نمی کرد.دیگر  توجیه  حقوق   توان  رعایت 

حیوانات و مسایل اخالقی در پژوهشهای حیوانی  
و   اسالمی  و  علمی  نظری،  محکم  های  پایه  از 
قانونی برخوردار است. ضروری به نظر میرسد که  
حقوق   رعایت  و  شناخت  بر  عالوه  پژوهشگران 
حداقل  به  یعنی  مقررات،  روح  به  حیوانات، 
رساندن کاربرد حیوانات و بهبود کیفیت زندگی  

  ـ .  سوژه های حیوانی، توجه کافی داشته باشند 
فقط انسانها از حقوق مختلف برخوردار نیستند  
دارد   وجود  زمین  روی  بر  که  آنچه  تمام  بلکه 

 باشند. دارای حقوقی می

 

 منابع 
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 کریم قرآن مندی انسان از تجلی علم خدا در تکامل موجودات از منظر راههای بهره
 

 سید جابر حسینی
 

 ( s.jaber.hosseini.66@gmail.comنویسنده مسئول: ) حوزه علمیه 4دانشجوی سطح 

 
 چکیده 

یکی از صفات الهی علم و علیم بودن است که در عالم تکوین در ابعاد مختلفی تجلی کرده و به مرحله ظهور و  
صورت هدفمند و با برنامه  صورت به   کامالًبروز رسیده است. یکی از آن ابعاد رشد و تکامل موجودات است که  

رشد و پرورش  ای دیگر  ای به مرحله هر روز و هر لحظه از مرحله  به طوری که همه موجودات عالم هستی  ردیگی م
شوند تا به تکامل نهایی خود برسند و این رشد بدون علم منتهی به نقصان شده و از تکامل نهایی بی  داده می 
ث علمی و زیستی تکامل موجودات: جماد ،  کریم نیز ذیل آیات فراوانی به علم الهی و مباح  قرآنماند.  بهره می 

؛ که اهمیت این نوشتار در    101؛ أنعام    68؛ نحل/    5نبات، حیوان و بویژه انسان اشاره کرده است. مانند: حج/  
این است که اگر کسی از تجلی علم خدا در رشد و پروش موجودات بهره و الگو بگیرد می تواند در زندگی اش 

نیز طوری تنظیم کند که به سمت رشد و تکامل برود. مانند مخترعین که در  به تکامل برسد و کارها را  یش 
شوند. ما نیز در ساختار اکتشافات دنبال اکتشاف مسائلی هستند که سبب رشد زندگی خود و افراد جامعه می 

اد بحث می  گیاه و جم  –حیوان    -ی ذیل چهار گروه انسانقرآناین مقاله تکامل موجودات را با توجه به ایات  
کنیم و روش تحقیق ما در این نوشتار کتابخانه ای است. اطالعات مورد نیاز را از طریق اسناد نوشتاری و نرم  

 تفسیری گردآوری شده است و به روش توصیفی و تحلیلی مورد پردازش قرار گرفته است.  - یقرآن افزارهای 
 

 کریم، بهره مندی و الگوگیری  قرآنکلید واژه : تجلی، علم الهی، رشد و پرورش، تکامل، 

 
 مقدمه

الهی و علیم بودن خداوند از    یکی تجلیات علم 
رشد و پرورش موجودات   ن،یتکوعالم  در    متعال 
به   کهاست   گاهی  و  رشد  است  کمیّت  صورت 

به معناى رسیدن  صورت کیفیّت.  گاهی به  رشد 
به   ایواقع مطلب و حقیقت امر و وسط طریق  به

موجودات    تیهدا  گرید  ریتعب کردن  اصالح  و 
 هاانسان   (524  ،1381  ،)موسوی همدانی  است.

ند به  توانبا مطالعه اجمالی در جهان آفرینش، می 
روشناین   جهان    سراسرکه  برسند    حقیقت 

 محل رشد و پرورش موجودات و تکاملهستی  
سنگ(،  آن )مثل  جماد  از  موجودی  هر  هاست. 

نبات )مثل گیاهان( و حیوان تا برسد به انسان 

مخلوقات است، همگی برای رسیدن به    أشرف که  
اند و ابزار رشد شدههدف و مقصد مشخص خلق

شده و کمال هر موجودی در اختیارش قرار داده
کمال    ی سویک با برنامه مخصوصی به   هراست و  

هشتابد ی م هر  .  و  روز  هر  جهان  موجودات  مه 
مرحله از  مرحله لحظه  به  و ای  از رشد  دیگر  ای 

می  روز کمال  برومند  درخت  یک  مثالً  رسند 
به   یسلولکینخست   سپس  نبوده   جیتدربیش 

به  و  کرده  رشد  مراحلی  طی  از  صورت پس 
درآمدهعظیم  درختِ جهان  آن    ترین  یا  و  است 

به آغاز  در  بزرگ  دجاندار  سلولی  رحم صورت  ر 
، اما مادر یا در میان تخمی سربسته محبوس بود

مرحله رشد به آخرین مرحله رشد   نیترنییاز پا
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نیز   انسان  است.  رسیده  خود  شایستۀ  کمال  و 
جزئی از جهان آفرینش است و همین قانون نیز  

مور است.  ددر  برقرار  این   قرآنآیات    او  به  نیز 
به    کردهاشاره مبحث   مباحث  ذیل  در  که  است 

 . میپردازیم هانآ
 
 یعلم نهیشیپ
عل  متعال    میموضوع  خداوند  تجلی  بودن  و 

هستی   عالم  در  تا  علمش  آدم  زمان حضرت  از 
(  لی اهلل علیه و آله و سلماکرم )ص  امبریدوران پ

  ی سابقه داشته، ول  نهیرید  یآسمان  انیدر تمام اد 
و به  قرآندر   ا  ی اژهیصورت  موضوع   نیبه 

مفسرپرداخته که  است  ذ   قرآن  ن یشده   ل یدر 
عل  یاتیآ و  علم  بحث  آن  می که  به  در  آمده،  ها 

پ  ریتفس مانند  رداختندآن  تفاسیری    ان، یتب . 
همچن   زان،یالم  ان،یالبمجمع و   ... و    ن ینمونه 

بحث اسماء و   لیمتکلمان و فالسفه و عرفا در ذ 
بحث    می ( از علم و علیصفات )اسماء اهلل الحسن

آن   یاسماءالحسن   ی هاکتابدر    .کردند شرح   و 
الحسن  مانند: اهلل  اسماء   بیشاهرذ  ،یموسوعه 
شرح أسماء اهلل    یف  یالمنهاج األسن  و    حیابوشر
شحاته  نید.ز  ،یالحسن صفات    ،محمد  و  أسماء 

در    یاله محقققرآنفقط  محمدباقر   ،  ،
سماء اهلل  و کتاب أکاظم ارفع    دیس  یاءالحسناسم

تجل  یالحسن صالح    میالکر  قرآن ال  یف  اتهایو 
  و  3سطح    یعلم  ی هارساله  دری و همچنین  قناد

در ذیل مباحث فلسفی و    بحث علم خدا  4سطح  
و   مطرح  قرآنکالمی  مباحثی  طور خالصه  به  ی 

مقاله   در  است.  علم   یپژوهششده  باب  در 
ن)تعالی  باری  اند  کزاد،یعباس  رواق    شهیمجله: 

و  26شماره    -   1382بهمن   نسبت    مقاله در  ( 
در انسان«    ی دارشتنی»توجه به علم خدا« و »خو 

  ، ی مسعود   ی عبدالهاد)  اتیو روا  اتیآ  دگاهیاز د
پژوهش  ،یکاف   نیعبدالحس   یاخالق  ی هامجله: 

- یعلم  14شماره    -  1392زمستان  

ره  صورت اشادر حد مختصر و به  (  ISC/یپژوهش
بهره  عل  ی منداز  از صفت    ان یب  یسخن   می انسان 

   کرده است.
  ان یخاص به ب  ها به گونه نوشته   نیاز ا   کیچیه  اما

 نیبودن خداوند متعال در عالم تکو  میعلی  تجل
و و   پرورش  و  رشد  مورد  در  آن  أخص  طور  به 

  این تجلی انسان از    ی مندو بهره تکامل موجودات  
ا اما  است؛  نشده  درصدد   نیپرداخته  پژوهش 

  م عل  یانسان از تجل  ی مندبهره   ی هاراهاست که و  
ع در  متعال  و خداوند  رشد  مورد  در  تکوین  الم 

موجودات  آ  تکامل  مستندات    م یکر  قرآن  اتیبا 
 . دینما یبررس

 مفاهیم 

 تجلی در لغت:
تجلی از ماده جَلَوَ بوده، به معنای انکشاف و ظهور  

 آشکار شدن است. و بروز و 
انکشاف  و  ظهور  معنای  به  البحرین  مجمع  در 

است؛  تَجَلَّى»  آمده  إِذا    یعنی   (2)الیل/وَالنَّهارِ 
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ    فَلَمَّا تَجَلَّى  ... قوله: و  . ...هور و انکشافظ

دَکًّا شد  143)أعراف/جَعَلَهُ  آشکار  یعنی   )
و   بودی خداوند که در کوه ایجاد کرده  هانشانه 

 (1/90: 1375 طریحی).یعنی ظهور« التَّجَلِّی
نیز تجلی را به معنای انکشاف و کشف تحقیق  ال 

ماده   ذیل  و  گرفته  نظر  در  پیداشدن    "جلو"و 
جلو: أصل واحد و قیاس مطّرد و هو نوشته است:»
 انکشف،  ء إذاء و بروزه....تجلّى الشیانکشاف الشی

النکشاف، و هو أنّ الحقیقۀ فی هذه المادّۀ: هی ا
خالف   الظهور  أنّ  کما  الخفاء،  نقیض 

.  ( 104و103/  2:  1368  مصطفوى ).«البطون
نیز مفردات  کتاب  جَلَوَ   لی ذ  صاحب  ماده 

أصل می  التَّجَلِّی  نویسد:  و  الظاهر  الکشف    الْجَلْوِ: 
تَجَلَّى إِذا  النَّهارِ  وَ  نحو:  بالذات  ]اللیل/    قد یکون 

رَبُّهُ   ، نحو: فَلَمَّا تَجَلَّىباألمر و الفعل  [ و قد یکون2
:  1412  اصفهانىراغب    )  [ 143]األعراف/    لِلْجَبَلِ

: علم: شناختن،  سدینویمتاج العروس  .  (200  /1
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یک  به  سه  هر  شعور  و  معرفت  علم،  دانستن، 

هستند.)  ی  دیالزب   یالواسط  ی نیالحس  معنی 
نتیجه این است که: آنچه از .  (405  /  8  :1414

توان فهمید، همان معنای  ی می معنای لغوی تجل 
 کشف و ظهور و بروز و پیدایی و هویدایی است. 

 تجلی در اصطالح:
شده  ارائه   یمختلف  فیدر اصطالح تعار  یتجل  ی برا

 : است
 تجلی نزد عرفا

معرفت(  یتجل )اهل  عرفا  نزد  و    در  متکلمین  و 
عند السالکین عبارۀ    ی»التجل  مفسرین و فالسفه؛.

م:    1996  تهانوى   )  «عن ظهور ذات اللّه و صفاته 
عبداهلل  (.  1/1384 مورد   زینانصاری  خواجه  در 

است که چون تابان    یبرق  یتجل»:  دیگوی م  یتجل
ناگاه   یناتوان گردد. تجل  ی گردد عاشق از تابش و

  ی تجل  ش،ی . هر که را خبر پدیآگاه آبر دل  یول  دیآ
صفات، عاشق را پست   ی. تجلشیأثر ب  ی را در و 

تجل و  تجل  یکند  کند.  مست  را  عاشق    ی ذات، 
و ن  ی صفات  تجل  دکن  ستیرا  و   یو  را    ی ذات 

کند وصل  خود  محبوب  به  و  کند  «.  هست 
عرفا    ی بعض  .(171و  170:  1388)أنصاری هروی  

  . 1  اند:حق بر سالکان را چهار نوع دانسته  یتجل
اش  دنی( که د ی )آثار  ی صور  یتجل و    ایحق در 

به مرتبۀ    یتجل  نیعالم است. ا  ی مرئ  ی هاصورت
به شمار   یتجل  نیترکامل   که  ؛تعلق دارد  تی ربوب

تجل2  .رودی م است،  ی)افعال   ی نور  ی.   ی عنی( 
صفت  دنید به  فعل  ی حق  صفات  صورت به   یاز 

مانند سبز و کبود و سرخ و    ییهابه رنگ  ی انوار
مربوط    تیمیبه مرتبۀ رح  یتجل  نی. ادیزرد و سف

آن  ی)صفات  ی معنو  ی تجل  .3  است. و  است   )
خداوند، به صفات هفت گانۀ    نکهیعبارت است از ا

، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، کالم(  اتیخود )ح
تجل سالک  دل  ا  یدر  به    یتجل  نیکند.  متعلق 

رحمان (  ی)ذات  یذوق  یجلت  .4  .است  ت یمرتبۀ 
مربوط است و در آن    تیاست که به مرتبۀ الوه

فان سالک  شعور  و  ادراك  و  )شودی م   یعلم   . 
 . (204ـ 203  :1383ی عالءالدولۀ سمنان

 تجلی از دیدگاه مفسران 
ولی در این بحث برای ما مهم از منظر مفسران 

می    قرآناست. صاحب کتاب معناشناسی واژگان  
 به آشکارى چیزى پس از ناپیدایىنویسد: تجلی  

وَ النَّهارِ إِذا  »آمده است:  کریم    قرآندر  .  گویند
یعنى پس از پنهان بودن در   (2)اللیل/  «تَجَلَّى

ا در  ی  پشت شب، واضح و روشن و آشکار گردید.
 (3)شمس/  «وَ النَّهارِ إِذا َجالَّها» آیه دیگر دارد:  
بروز   قسم  می   کهیوقت و  هویدا  و  کند  آشکار 

می  تجلّى  و  را  آنخورشید  )   را  دهد 
در تفسیر احسن الحدیث    (131،  1380عضیمه،

ظاهر شدن خواه عینی باشد    «ی»تجل آمده است:  
عالمه  . (501/ 3:  1375یا با دلیل. )قرشی بنابی 

تجلى  :دیفرمای مباطبایی  ط معناى    «کلمه»  به 
است  ظهور  و  جالء  توضیح   بعدازآنو    قبول 

حق  دهدی م تجلی  به    محال تعالی  که  نیست، 
کرد، بلکه غرض از    شهادت اینکه براى کوه تجلى 

که   است  معنا  این  فهماندن  و  دادن  نشان  آن 
تجلى استطاعت  و  قدرت  اگر    موسى  و  ندارد  را 

قرار  خدا    تجلى خود  جاى  در  او  شود  واقع 
اگر  نمى بفهماند  وى  به  است  خواسته  و  گیرد 

به  تجلى وجودت  مى   یکلکنم  بین  رود، از 
)موسوی    که دیدى کوه از بین رفت  ی طورهمان

آیه  1381همدانی، ذیل  اعراف(  143،  . سوره 
می نویسد: گاهی هم    قرآن صاحب کتاب قاموس  

« است، از وطن و خانمان دور شدن»به معنای  
: وَ  میخوانی مسوره حشر    3در درآیه    همچنان که

عَلَیْهِمُ اللَّهُ  کَتَبَ  أَنْ  ال  فِی    لَوْ  لَعَذَّبَهُمْ  الْجَالءَ 
الدُّنْیا... البته جالء در این آیه، خروج از شهر و یا 

اصلى ی  بامعنااخراج از آن است )صحاح( و آن  
 کآشکار شدن( مغایرت ندارد زیرا خروج از بلد ی)

ظهور است گوئى شخص در شهر مخفى است    نوع
   .(46:  1387 رشی بنابیق و با خروج آشکار.)
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 تجلی در روایات 

إن »در روایات درباره ظهور و تجلی آمده است:  
  اللّه خلق الخلق فی ظلمۀ ثمّ رشّ علیهم من نوره 

آفریده  ی سبحانخدا   «فظهر در آفرینش  را  ها 
تاریکى قرارداد و سپس از نور خود بر آن تابانید  

شدند آشکار  همدانى)  تا  / 5  :  1363  حسینى 
اینکه  بند جمع .  (236 سبحان   ی خدا  یتجلی 

که در همه   آثار اوستفعل و    یدرواقع همان تجل 
و است  ساری  و  جاری  به   یتجل  امور  منزله  آثار 

ل با فعل و آثار . خداوند متعاخودش هست  یتجل
خلقت  که  کرد  هویدا  را  هستی  عالم  خود 
مخلوقات و به تکامل رساندن و رشد و پرورش و 
به تکامل رساندن آنها تجلی فعل اوست و با توجه 
به علیم بودن و حکیم بودن و قدرت داشتن ذات  

 أحدیت است.  
 : علم در لغت:1-2

یی که از فقه اللغه  هایبررسواژه علم در لغت، در  
فارسی   و  معانی    آمدهعملبهعربی  این  است در 

کردن،  یقین  »دانستن،  است:  شده  استعمال 
دانش،   اتقان،  کردن،  استوار  ادراك،  دریافتن، 

شناسایی« معرفت،  دهخدا    آگاهی،   (1373  :
صاحب مفردات ذیل    .، واژه »علم«(10/16053

می  علم  چیزى   نویسد:واژه  حقیقت  ادراك  علم 
اس گونه  دو  بر  و  ذات    - 1ت:است  ادراك 

حکم کردن   -  2  سوره انفال.   60مانند آیه  ء.شی 
بر وجود چیزى باوجود چیز دیگر که برایش ثابت  
و موجود است یا نفى چیزى که از او دور و منفى  

  راغب اصفهانى سوره ممتحنه )  10ت.مانند آیه  اس
1412 :580 ) 

 علم در اصطالح:
کاربرد واژه علم خیلی وسیع است و با توجه به  
مثالً  را دارد.  هردیدگاهی معنای خاص خودش 
نگاه   از  متفاوت  علم  به  سایسنس  و  علمی  نگاه 
متکلمان و نگاه مفسران متفاوت از نگاه فالسفه  

است و اهل منطق نیز علم را به نحوی دیگر معنا  
تعاریفی است  از  لذا تعریف علم یکی  اند.  کرده 

خاصی آن را بیان کرد یعنی   طوربهتوان  ه نمیک
هر  زیرا  اغیار؛  مانع  و  افراد  جامع  تعریف  یک 

کند و  مکتبی بر اساس نیاز خود آن را بیان می 
 . ندیگزیبرم هر گروهی تعریفی خاصی را 

 ی:قرآنعلم در استعماالت   یکاربردها
صاحب تفسیر    .انددادهمفسرین نظرات متفاوتی  

می اصطالحی  :  نویسدالمیزان  تعریف  در  برخی 
گفته  از علم  خارج  امر  کشف  علم،  حقیقت  اند: 
به  است)طباطبایی،    ذهنی  صورت  ۀواسطذهن 

که    (8/53و    50/ 1  ،1375المیزان،محمد حسین،  
همان،  )شوداز راه حس، عقل و تجربه، حاصل می 

و در برابر آن علوم اعتباری است که    (47-50  /8
ما  ندارند،  خارجی  ازای  به  ریاست  ما  اعتبار  نند 

 ( 53همان، ص  .)برای فردی 
ادراك، شعور، تصوّر، حفظ، تذکّر،   برخی،  ازنظر 

معنا  ذکر، معرفت، فهم، فقه، عقل، حکمت و... هم 
  /2  : 1420  فخر رازى . )و مترادف با »علم« است

187- 191 ) 
آیه   ذیل  نمونه  تفسیر  آمده    74در  انبیاء  سوره 

دانشی است که   هرگونه«  علم است: منظور از » 
در سعادت و سرنوشت انسان أثر دارد. ) مکارم  

 ( 1371شیرازی 

علم: دانستن. دانش. قَدْ  نویسد:  می  قرآنقاموس  
مَشْرَبَهُمْ   عَلِمَ أُناسٍ  و  60/بقره»  کُلُّ  گروه  «  هر 

محل آب خوردن خود را دانستند قالُوا سُبْحانَکَ  
علم گاهى    ؛ و«32  /رهبق»لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا    ال عِلْمَ
معن مثل  یبه  آید  کردن  روشن  و  ثُمَّ   اظهار 
لِما لَبِثُوا أَمَداً    أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصى  لِنَعْلَمَ  بَعَثْناهُمْ 

آیه  و    «12  /کهف» ذیل    سوره   140طبرسى 
در المیزان  ... و  اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا  وَ لِیَعْلَمَ  عمرانآل

... که همگی علم در این  أَیُّ الْحِزْبَیْنِ   لِنَعْلَمَ  ذیل
اند؛ کردهآیات را به معنای إظهار گرفته و ترجمه  

معن  و به  گاهى  آید  یعلم  و حجّت   مثل   :دلیل 
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 وَ ال لِآبائِهِمْ  عِلْمٍ  قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً. ما لَهُمْ بِهِ مِنْ 

»5و    4  /کهف» »3  /حج«؛  «. 15  /لقمان«؛ 
 (  34-32/ 5 : 1387قرشى)

ازجمله   ی گرید  ی علم در معنا  یاسالم  اتیدر روا
ن  ی معنا الصادق    زی »نور«  عن  است:  رفته  بکار 

لَیْسَ  هیعل یَقَعُ   الْعِلْمُ  السالم  نُورٌ  إِنَّمَا هُوَ  بِالتَّعَلُّمِ 
  فِی قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ یَهْدِیَه......

 ( 348: 1403 مجلسى )
صاحب    و اما در مورد علیم بودن خداوند متعال:

دارد که   یاشاره به انسان  م ینویسد: علمفردات می
علم  رتبه  د  یازنظر  از  و    گرانی باالتر  است 

عل  صیتخص لفظ    ی برا  میلفظ  است.  مبالغه 
است   یو تعال  كخداوند تبار  ی برا  میعل   یقیحق

 از افراد.  کیکه عالم به اسرار همه است اسرار هر  
 :  ذیل واژه علم(   1412)راغب اصفهانی  

و »العلیم« عزّوجل؛ هو محیط علماً بکلّ شیءٍ،  
جلیله و  دقیقه  باطنه،  و  العلیم،  ظاهره    صفه   و 

بالمعلومات،  تتعلق  الحقّ  بذات  قائمه  قدیمه 
ف، فهو  واجبه کانت أو جائزه، تعلّق إحاطه و انکشا

و بعلم ما کان    تعالی علیم بذاته و أسمائه و صفاته 
قنادی   ( یجهر.  ما  و  الغیب  یعلم  و  یکون  ما  و 

1390 :100 ) 
 بهره مندی و الگوگیری در لغت و اصطالح: 

در حقیقت مراد ما در اینجا از بهره مندی همان  
الگوگیری به نحو خاص است یعنی انسان ها اگر  

بتوانند   زندگی همواره  از تجلی علم خدا در در 
رشد و تکامل موجودات الگو بگیرند یقیناً از نتایج  
خوب و متقنی در زندگی نیز بهره مند می شوند.  

 لذا در اینجا مقداری این دو را توضیح میدهیم. 
  یمندبهره : 1-3
 در لغت: یمندبهره

فارس  »بهره« به معنا  یکلمه  حصه،    ی در لغت  
) دهخدا آمده است.  دهیسود، فا  ب،ی قسمت، نص

  ی ابیکام  ی به معنا  ی مندو بهره    (483/  1:  1373
  )همان(است. ی و سعادتمند

 در اصطالح: یمندبهره
به دو   عیو تشر   نیانسان از نظام تکو  ی مندبهره 

 :ردیپذی گونه تحقق م
 نیبه ا  ی مندبهره   وقتکی:  ی ریگبهره  . 1

  انسان  ی که خداوند برا  ییزهایصورت است که چ
تا به    ردیآن را بکار گ  ح یخلق کرده به نحو صح

 سعادت برسد. 
گ . 2 از    گرید  وقتکی:  ی ریالگو  مراد 

الگو گ   کیبه    ی مندبهره    یزیاز آن چ  ی ر ینحو 
ها نهاده شده  انسان  اریخداوند در اخت  ه یکه از ناح

  دیاست که از آن، جهت گسترش،  اختراع و تول
بگ  ،ی زیهر چ برا  ردیالگو، مدل و سرمشق   ی تا 

از آن استفاده   گران یبه کمال، خود و د  دنیرس
ن  ی الگوبردار کنند چون   بشر   یسرشت  ی ازهایاز 
 نیرفع ا   ی سبحان برا  ی و خدا   رود یبه شمارد م

را فرستاده تا بشر بتواند از آن الگو   یامبرانیپ   ازین
 بردارد. 
 : الگو گیری:1-4

 الگو گیری در لغت 
به معنای   لغت  نمونه  الگو در  و  و مدل  سرمش 

)دهخدا   معنای 1/221:  1373است  به  که   )
مصدری آن یعنی حالت پیروی کردن نیز آمده  

منظور   مفردات 1/147:  1414است.)ابن  در   )
راغب آمده است که أسوه عبارت از حالتی است  
که انسان هنگام پیروی از غیر پیدا می کند چه 
اصفهانی   )راغب  بد  چه  و  باشد  خوب  الگو  آن 

( که در واقع همان تأسی کردن و اقتدا 76:  1412
به معنای طرح هم   الگو  نمودن است. و معمواًل 
هست که عمدتاً در مسائل آموزشی و یادگیری  
کاربرد دارد و گاهی هم در ابعاد مختلف اخالقی 

 و رفتاری و شناختی انسان نیز بکار میرود.
 الگو در اصطالح:

و عملی توسط   الگو دهی و ارائه نمونه های عینی
را   مطلوب  کردار  و  رفتار  نمونه  که  است  مربی 
تا شرایط   عمالً در معرض دید متربی قرار دهد 
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الزم برای الگوبرداری و تقلید برای وی فراهم آید 
یا به عبارت دیگر: الگو به ان پیزی گفته می شود 
اجتماعی  که شکل گرفته است و در یک گروه 

یا راهنمای عمل حضور می یابد تا به عنوان مدل  
آلن  آید)بیرو  کار  به  اجتماعی  رفتارهای  در 

1380 :264 ) 
 : تکامل و رشد :1-5

تکامل و رشد هر دو به   تکامل و رشد در لغت:
در   نه  همدیگرند  طول  در  و  هستند  معنا  یک 

 عرض یکدیگر.
تکامل از ریشه کمل أصلٌ صحیحٌ یدلُ علی تمام 

املٌ أی  الشیء. یقال: کَمَل الشیءُ و کمل فهو ک
ابن  تامٌ. قال اهلل تعالی الیوم أکمَلتُ لَکُم دینَکُم.)

العین  139/    5:  1404فارس   صاحی  و   )
الذی  می  التمام  الکمال:  و  الشیءُ  کمل  نویسد: 

و  أجملته  الشیءَ:  أکملتُ   . أجزاءه  منه  یجزأُ 
 (378/  5 : 1409 ی دیفراهأتممته.)

 رشد در لغت 
الرَّشدَ: راهیابی در صاحب المفردات می نویسد:  

یعنی گمراهی است. واژه    -غیّ  -حق که در برابر  
میرود.)راغب  بکار  هدایت  واژه  مثل  رشد 

(.  مجمع البحرین می  1/354:  1412اصفهانی،  
نویسد: الرُّشدُ هو خالف العمی و الضالل و فسر  

الحق.)طریحی،   در  3/50:  1375بإصابۀ  و   )
ن  قرآنقاموس   و  هدایت  معنای  به  و  نیز  جات 

است.)قرشی،   شده  معنا  کمال  و  ،  1371صالح 
(. در فرهنگ فارسی عمید واژه » رشد « 3/100

به معنای به راه راست شدن، از گمراهی به راه 
آمدن، پایداری و ایستادگی در راه راست و نمو و 

)عمید،   است.  آمده  بالیدگی  و  :  1363ترقی 
 ( 653و652

 تکامل و رشد در اصطالح:
ای ذکر  ی، معانی قرآندر فرهنگ    برای واژه رشد

نجات، صالح، کمال،   مانند: هدایت،  است.  شده 
استقامت در طریق حق که البته همه به یکدیگر  

نزدیک و باید دید در هر آیه ای معنای رشد به  
( و  100:  1361کدام واژه نزدیکتر است.)قرشی،  

صاحب المیزان رشد را به معنای رسیدن به واقع  
امر   واجد  و  )طباطبایی،  أمر  داند.  :  1374می 

( و برخی دیگر رشد را در اصل به معنای  20/67
راه یافتن به مقصد )مکارم شیرازی و همکاران،  

هدفهای  13/428،  1368 سوی  به  راهیابی  یا   )
اند. در  2/71:  1362برتر )طالقانی،   ( ذکر کرده 

جای دیگری نیز گفته شده است که ریشه کلمه 
صاحب رأی سدید   رشد به معنای سنگ است و

و محکم را راشد می گویند از آن روی که در آن  
کند   می  آنچه  به  نسبت  و  دارد  استقامت  رأی 

 (.  378-374/ 13: 1377یقین دارد. )مدرسی، 
حال با توجه به معانی تکامل و رشد می توانیم  
استقامت   و  اگر کسی صاحب صالح  بگوییم که 
  شد و به رشد عمیقتری برسد به تکامل رسیده 
است. این رشد به نحوی هم دست یابی به هدف  

  تکامل و    برتر است که این هم همان کمال است
کامل    جیبتدر  دن،یروبه کمال رفتن، به کمال رس 

به    شدن متناسب  چیزی  هر  کمال  ولی  است. 
آن  به  مباحث  ذیل  در  ما  که  است  چیز  همان 
اشاره می کنیم. مثالً تکامل چوب و میخ به این 

د و در معرض استفاده انسان قرار است که میز شو
 بگیرد. 

 
نوشتار اول : تجلی علم خداوند متعال در   

 رشد و تکامل موجودات
 : تجلی علم خدا در رشد و تکامل انسان 1-1
تجلیات علیم بودن خداوند متعال در   ازجمله   

. یکی از  هاستانسانعالم تکوین، رشد و پرورش 
اللَّهُ الَّذِى این آیه شریفه است: »  بحث  موردآیات  

خَلَقَکُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّۀً 
ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّۀٍ ضَعْفًا وَ شَیْبَةً  یخَلُقُ مَا 

خدا همان کسى  « »اءُ  وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُیَشَ
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است که شما را آفرید در حالى که ضعیف بودید؛ 
از   بعد  باز  و  قوّت بخشید  ناتوانى،  از  بعد  سپس 
قوّت، ضعف و پیرى قرار داد؛ او هر چه بخواهد  

 (54)روم/ .«آفریند، و دانا و تواناستمى 
انسان    و پرورش و تکاملبحث از رشد    هیآ  نیدر ا
قبل    نشیآفر  ی آمده است. انسان در ابتدا  انیبه م 

دن عالم  به  آنکه  نبوده    شیب  ی انطفه   دیایب   ایاز 
است که    یکودک  دیآی م  ایبه عالم دن  یاست و وقت

که   ستیقادر ن  یو حت  ردرا ندا  ی کار  چیه  ییتوانا
کوچک  نیترفیضع را    ی کارها  نیتر و  خودش 

را برطرف کند، اما بعد از   شیازهایانجام داده و ن 
  ی و روح  یکه به مرحله بلوغ و رشد جسم  یمدت

شود و دوچندان می  اشییتوانا  رسدی م  یو عقل
را    شیخو  ی و معنو  ی ماد  ی ازهایقادر است که ن

انسان را از    که  است   علیم  برآورده کند و خداوند  
  بخشدی م  ییرها  یو کودک   ی نیدوران جن   یناتوان

  ن ی، ارساندی م  ی و روحان  یو او را به کمال جسمان
یخَلُقُ مَا یَشَاءُ  »علم خداوند است.    یهمان تجل

  نش یخداوند متعال بر آفر«  وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ
که بخواهد هم قادر است و هم داناست    ی زیهر چ

و رشد    یتکامل  ریشود. اما س می   یمتجلو علمش  
انسان مخصوصاً  و  أشرف  موجودات  که  ها 

برتر مخلوقات همه  بر  و  عالم   ی اند  در  دارند، 
است. تمام    رییتغ  رقابل یو غ  ریناپذتخلف  نیتکو

بعد،    اندناتوانابتدا  موجودات   صاحب    کمکم و 
کماالتی   و  گذراندن و    شوندی متوانایی  از  بعد 

و   کم رو به اُفولکم   ،یو قوت  یو درجات   یکماالت
نابود   یکهنگ م  ی و  ضعف  در  روندیو    ان یم. 

انسان درجه  موجودات  و  رتبه  لحاظ  به  که  ها 
مخلوقات حق ناشرف  هستند  به    زیتعالی  مبتال 

  ی . انسان در ابتداشوندی م  یو روح  یضعف جسم
بوده و بعد    فیضع  یو جسم  یخلقت از نظر روح

  ی اما بعد از مدت  ابند،یی دست م  یبه قوت  یاز مدت
  رود یم  ی و ضعف سو  ی ریدوباره رو به اُفول و پ

شَیْبَةً  ثُمَّ» وَ  ضَعْفًا  قُوَّۀٍ  بَعْدِ  مِن  که  جَعَلَ    ».

نحوالبته می  به  ا  ی توان   ی ریپ   نیهم گفت که 
ها  انسان  ؛ زیرادر آن است  یرشد و تعال  یهم نوع

 ی معنو  از جهت،  شوندی تر مبزرگ شتریهر چه ب
از نظر مادی و   کنند ی م رشد    شتریب  ی،و ماد و 

در  و اگر هم  شود  بیشتر می   شانییتواناجسمی  
رو به    ی و ماد  یاز نظر جسممقاطعی و مواردی  

 یو روح  ی امّا به لحاظ معنو  ،و اُفول بروند  ی ریپ
کماالت به  و  کرده  م  یرشد  )مکارم    .رسندیهم 

 ( 480و479  :1371شیرازی 
  یو علم به دگرگون   یخداوند متعال إشراف و آگاه

انسان فرجام  و  رفتار  و  علاحوال  و  داشته   میها 
بروز  بودن حق و  ظهور  مخلوقات  امور  در  تعالی 

أَال إِنَّ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الَْأرْضِ قَدْ  ».  اردد
إِلَیْهِ  یُرْجَعُوَن  یَوْمَ  وَ  َعلَیْهِ  أَنْتُمْ  ما  یَعْلَمُ 

عَمِلُو بِما  بِکُلِّ شَیْ فَیُنَبِّئُهُمْ  اللَّهُ  وَ  َعلیم ا   « ءٍ 
ها آگاه باشید که براى خداست آنچه در آسمان»

داند آنچه را که شما بر آن  و زمین است؛ او مى
)مى  و  به هستید،  که  را  روزى  او   ی سوداند( 

ها را از اعمالى که گردند؛ و )در آن روز( آنبازمى 
زى  سازد؛ و خداوند به هر چیانجام دادند آگاه مى 

نویسد:  راهنما می   ریو تفس(  64  /نور« )  داناست
ح  نشی»آفر مراحل  و   یهمگ  ،ی و  اتیانسان 
و علم بوده است و    یآگاه  ی و از رو  مانهعال  ی أمر

زندگ مراحل  تحوالت  انسان  یتمام  عمر  از و  ها 
یخَلُقُ مَا  است  یعلم اله یتجل  ،ی ریتا پ یکودک

)هاشمی رفسنجانی    .«الْقَدِیرُیَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِیمُ  
 ( سوره روم 54  هیآ لیذ: 1386

رشد   و    هاانساناما  مادی  یکی  دارد.  بُعد  دو 
معنوی،   است   ی معنودیگری   جنبه  در  که 

توانند رشد کنند که به مقام  می  قدرآن  هاانسان
 هاانسان ی بر روی زمین برسند. هرچه  الهخالفت  

پیدا    شوندی م  تربزرگ کیفی  و  کمی  رشد  و 
در فهم و شعور نیز رشد کرده و حقایق   کنندی م

درك   را  ابتدای   هاانسان.کنندی مبیشتری  در 
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 هاآنتعالی  ی نداشتند؛ وقتی حقز یچچی هخلقت  

و   ارتباطی)گوش(  وسیله  کرد،  خلق  را 
  ها انساندیداری)چشم( و احساسی )قلب( را به  

مِّ»  داد. أَخْرَجَکُم  اللَّهُ  لَا وَ  أُمَّهَتِکُمْ  بُطُوِن  ن 
شَیاً  وَ   تَعْلَمُوَن  الَْأبْصَرَ  وَ  السَّمْعَ  لَکُمُ  وَ جَعَلَ 

و خداست که شما    « »دَۀَ  لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون ئالَْأفْ
چیزى   کهیرا از شکم مادرانتان بیرون آورد درحال

دل نمى و  و چشم  براى شما گوش  و  دانستید، 
کنید و باشد که سپاس   قرارداد تا حقایق را درك

در أثر استفاده    هاانسان( و  78« ) نحل/  بگزارید
توانند به رشد  می  هالهیوسدرست و صحیح از این  

و تکامل حقیقی برسند.و حقیقت وجودی انسان 
تواند و قابلیِت تکامل معنوی  است که می   گونهنیا

« دارد.  تزکّى ...  را  یتزکّى   ومن  لنفسه    فإنّما 
و هر کس پاکى )و تقوا(  »  .«المصیروإلى اللّه  

بازمى  به خودش  آن  نتیجه  کند،  و  پیشه  گردد؛ 
( 18  /فاطر«)  خداست  ی سوبازگشت )همگان( به

تقوای الهی را پیشه کنند، به رشد    هاانسانو اگر  
منّان  خداوند  درگاه  مقرّب  و  رسیده  معنوی 

انَّ اکرَمَکُم ِعندَ اللَّهِ اتقکُم انَّ اللَّهَ  »  شوندی م
خَبیر » َعلیم   با گرامى«  خداوند  نزد  شما  ترین 

آگاه  و  دانا  خداوند  شماست؛  تقواترین 
( و این رشد و پرورش مادی  13/حجرات«)است

از تجلیات علیم بودن خداوند    هاانسان و معنوی  
خداوند دانا « »انَّ اللَّهَ َعلیم  خَبیرمتعال است. »
است آگاه  الْعَلِیمُ  «  و  هُوَ  وَ  یَشَاءُ   مَا  یخَلُقُ 

آفریند، و دانا و  او هر چه بخواهد مى« »الْقَدِیرُ
 (54«.)روم/ تواناست

می  که  آیاتی  دیگر  آن از  از  بحث  این  در  توان 
پرورش  استفاد و  رشد  به  که  کرد    هاانسانه 
و مراحل آن را بیان کرده است، این    کردهاشاره

« است:  شریفه  فىِ  یاآیه  کُنتُمْ  إِن  النَّاسُ  أَیُّهَا 
رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن  

  مخُّلَّقَةٍ وَ غَیرِ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ َعلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّْتغَةٍ  

لَکُمْ  وَ نُقِرُّ فىِ الَْأرْحَامِ مَا نَشَاءُ    نَ مخُلَّقَةٍ لِّنُبَیِّ
نخُرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ    مَّإِلىَ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُ

وَ مِنکُم مَّن یُرَدُّ   أَشُدَّکُمْ  وَ مِنکُم مَّن یُتَوَفىَ 
  لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ ِعلْمٍ شَیْاًإِلىَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ

الْمَاءَ   َعلَیْهَا  أَنزَلْنَا  فَإِذَا  هَامِدَۀً  الَْأرْضَ  تَرَى  وَ 
« زَوْجِ  بَهِیجٍ   اهْتزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنبَتَتْ مِن کُلّ

اى مردم، اگر از برانگیخته شدن )پس از مرگ(  »
در شکّید پس )در آفرینش خود دقت کنید که(  

شما   جدّه ما  و  )جدّ  آفریدیم  خاك  از  را 
تان را بالواسطه و به نحو اعجاز، و نسل  نخستین 

اوّلیه خاك و  به جذب مواد  با واسطه  را  آن دو 
انتقال آن به بدن( سپس از نطفه سپس از علقه  
)لخته خون مبدّل از نطفه( سپس از مضغه )پاره  

داراى خلقت   ی گوشت برخى  که  علقه(  از  مبدّل 
یر کامل است، تا )کمال قدرت و  کامل و برخى غ

براى  این آفرینش تدریجى(  را در  حکمت خود 
)از  بخواهیم  را  آنچه  ما  و  سازیم،  روشن  شما 

رحم در  جنین  مضغه(  )که  معینى  مدت  تا  ها 
مى برقرار  شود(  در  کامل  را  شما  سپس  داریم، 

مى بیرون  کودکى  )حفظ  حال  سپس  آوریم، 
رومى  و  بدنى  رشد  کمال  به  تا  حى خود کنیم( 

برسید، و برخى از شما )قبل از پیرى( قبض روح 
ترین مرحله عمر  شود و برخى از شما به پایین مى 

مى  دانش بازگردانده  از  بعد  عاقبت  تا  شود 
)فراوان( چیزى نداند. و )روى( زمین را )در فصل 

بینى، پس چون آب  زمستان( خشک و مرده مى 
)به فرا  آن  بر  تگرگ(  و  برف  و  باران  رو  صورت 

آید و از هر نوع )گیاه  جنبد و باال مى فرستیم مى 
 (5) حج/ .«رویاندانگیز مى و نهال( بهجت 

 
تکامل   1-2     و  رشد  در  علم خدا  تجلی   :

 حیوانات
بودن خداوند متعال در   میعل  اتیتجل  دیگر  زا    

تکو پ  ن،یعالم  و  است.  ورش  ررشد  حیوانات 
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ی هر خداوند متعال  حیوانات را خلق کرد و برا

. برای برخی از قراردادموجودی رشد و پرورشی  
و   قرارداد  وپربال حیوانات   کنند  پرواز  بتوانند  تا 

و نیازشان    کردهه یتهبرای خودشان آذوقه و غذا  
أَ لَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ مُسَخَّراتٍ  کنند. »  نیتأمرا  
ها به پرندگانى که بر  آیا آن  « »جَوِّ السَّماء  فی

آسمان نگهفراز  نیفکندندها  نظر  شده،  «  داشته 
بوده    پروبال( و برخی از حیوانات بدون  79)نحل/  

و یا برخی دیگر    روندیمو بر روی شکمشان راه  
وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ  دارند. »  وپادست

َعلى یَمْشِی  مَنْ  مَنْ بَطْنِهِ  فَمِنْهُمْ  مِنْهُمْ  وَ   
 رِجْلَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی َعلى   یَمْشِی َعلى

َعلى اللَّهَ  إِنَّ  یَشاءُ  ما  اللَّهُ  یَخْلُقُ  کُلِّ    أَرْبَعٍ 
و خدا همه جنبندگان را از آب   « »ءٍ قَدِیر شَیْ 

آورد، برخى برشکم و بعضى بر دوپا و بعضى   دیپد
م  راه  چهارپا  هر  روندیبر  بخواهد خدا  را  چه 

 (45 /نور«)زیرا برهرکارى تواناست  ندیآفری م
اکنون اگر با کمک علم   نویسد: »تفسیر حکیم می 

به قهقرا برگردیم   یشناسلیو فس  یشناسنیرید
ابتدائى   حیوانات  و  جنبندگان  تماشاى  به  و 

آمده است    قرآنبپردازیم به همان ترتیبى که در  
 روندی م راه مکه برشک  ییهاابتدا به خزندگان آن

آن و  پرندگان  به  بعد  راه    ییهاو  پا  بردو  که 
آن  روندی م و  پستانداران  به  بعد  بر   ییهاو  که 

م راه   نیتریمیقد  .م یخوری برم  روندیچهارپا 
دیرین   ییهالیفس دست  به  اول  دوران  از  که 

عبارت  است  رسیده  تریلوبیتها،  شناسان  از:  اند 
ها، گرایتولیتها،  براکیوپودها، برخى از انواع مرجان

فوزولین و ماهیان زره دار و در دوره بعد بعضى  
ماه از  و    نیچنو هم  هایدیگر  گروه سوسماران 

الك و  خزندگان  ماران  و  تمساحان  و  پشتان 
پدی آن  زمینى  جزء  حیوانات  این  آمدند،  د 

راه مدسته در دوران دوم    .روندی اند که برشکم 
که   شدند  پیدا  پرندگان  ژوراسیک(  )دوره 

ها ارکئورنیت است که داراى پرو  آن  نیتریمیقد
 استخوان و جمجمه شبیه به پرندگان و به جثه 

است خوب پرواز    توانستهیکبوترى بوده ولى نم
براى جلوگیرى از حمالت    کند و پرهاى او بیشتر

در دوره بعد پرندگانى پدید    .دشمنان بوده است
آمدند که عبارت بودند از ایکتیورنیس که به جثه  

پرواز نماید و    توانستهی م  یخوبکالغى بوده و به 
ماه مرغان  قیافه  داراى  که    خوار ی هسپرونیس 

اند که بردو بوده است. این حیوانات جزء آن دسته 
نخستین آثار پستاندارن در دوره    .درونی پا راه م

این   است،  پیداشده  دوم  دوره  اواخر  در  تریاس 
اند، گرچه  اى کوچک داشته پستانداران اکثراً جثه

کاف  حد  به  جنبدگان  این  کامل  بقایاى  به    یاز 
احتمال   ولى  نرسیده  شناسان  فسیل  دست 

  ل یاز اوا  .اندبوده  دارانسه یکه از دسته ک  رود ی م
که بر چهارپا    ییهاانداران و آندوران سوم پست

 اندداکرده یکثرت و تنوع پ   بارهکیبه   روندی راه م
تا به انواع بیشمار کنونى از قبیل اسب، گاو، شتر،  

و این حیوانات   اندده یفیل، کرگردن و میمون رس
راه مجزو آن دسته بر چهارپا  که  ).روندی اند   » 

 ( 399و400 تا،بی  انصاریان،
تعالی هر موجودی را به نحو خاصی رشد داده  حق

که   سراغ    هرکداماست  به    ن ی تأمبتوانند 
از تجلیات علیم    هان یانیازهایشان بروند. همگی  

بودن خداوند متعال است. اما این رشد و پرورش 
در جسمشان بوده است ولی یک نحوه دیگر از 
رشد و تکامل نیز در حیوانات وجود دارد که در 

تعالی حیوانات را در دارد. حق  قراری  االتربمرتبه  
زمینه هوش و استعداد و نیز رام شدن و موارد  
و  پرورش  است.  داده  پرورش  و  رشد  نیز  دیگر، 

است که یک حیوان با   صورتنیبدرشد حیوانات  
کند و مواد حیله و نیرنگ، صید خود را شکار می 

 . گرداندی مغذایی خود را مهیا 
 کهی وقت : » روباه  دیفرمای م   امام صادق به مفضّل

مرده   روش  به  را  خود  نیاید  دستش  به  طعمه 
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کند به حیثیتى که  اندازد و شکمش را باد مى مى 

کند که مرده  گذرد گمان مىمرغى که بر آن مى
آن را بدرد و از گوشت   کهآناست، پس به طمع 

مى  آن  جثّه  بر  بخورد  روباه  او  آنگاه  نشیند، 
کند، پس خداوندى که مى جهد و آن را شکار  مى 

ی گردانیده و آن را نطق و عقل روز به او را محتاج  
این   بر  روزى  تحصیل  براى  را  آن  طبع  نداده، 

بازى  روباه  که اصناف  زیرا  گردانیده،  مجبول  ها 
روباه توانائى که سایر درندگان دارند در مغالبه و  
معارضه با شکار خود مانند شیر و ببر و پلنگ و 

آن   عوضبه ندارد، پس حکیم علیم    هاآنامثال  
توانائى، مزید فطنت و زیرکى به او ارزانى داشته 

دلفین که    که معاش خود را تحصیل تواند نمود.
است در میان آب چون    ییاییکى از حیوانات در

کشد خواهد که مرغى را شکار کند، ماهى را مى 
شکافد که بر روى آب بایستد و و شکمش را مى 
پ ماهى  زیر  مى در  حرکت نهان  را  آب  و  شود 

اش در آب نمایان نشود و چون دهد که جثّه مى 
آید که ماهى مرده را شکار کند بر  مرغ از هوا مى

مىمى  را  مرغ  و  که  جهد  کن  نظر  پس  گیرد، 
چگونه آن جانور ملهم شده است به چنین حیله  

خود. روزى  مصلحت  ) براى  تا، بی مجلسى،  « 
 ( 138و137

رای رام شدن و  یا در زمینه و همچنین حیوانات ب
بسیار   که  استعداد  و  نیز    آورتعجبهوش  است 

تکامل   و  شیرازی    اهللتیآ.  اندافته یرشد  مکارم 
ها معمواًل افراد کودن را به  و ما انسان  نویسد:»می 

اى  ها در پاره کنیم؛ ولى آنچهار پایان تشبیه مى 
نشان  خود  از  درایتى  و  هوش  چنان  مسائل  از 

اعجاب  دهندمى  استکه  ما   .آور  از  بسیارى 
صحرا دیده از  گوسفندان  گلّه  وقتى  که  ایم 
رأس    -گردندی بازم هرچند  که  روستاهایى  در 

نزدیک   -اى استگوسفند و بز متعلّق به خانواده
ها با سرعت از رسند هرکدام از آنآبادى که مى

دِکوچه  ی هاوخمچیپ مى هاى  بدون  ه  و  گذرد 

خانه   به  مى اشتباه  خود  همچنین    .رودصاحب 
دهد غیر ایم که هیچ گوسفندى اجازه نمى دیده

 کهی از نوزاد خودش از پستانش بنوشد؛ و هنگام 
کنند و وارد گله در تاریکى شب نوزادان را رها مى

مى  مادر گوسفندان  سراغ  به  نوزادى  هر  شوند، 
شناخت او آماده شیر   رود، و مادر بعد ازخود مى

 ( 422 ، 1386مکارم شیرازى، )« شوددادنش مى 
تعالی حیوانات و همچنین در مرحله نهایی، حق

ی برای  ا هیتغذتا منبع    دهدی مرا  رشد و تکامل  
باشد.   که   اندمخلوقاتأشرف    هاانسانبشریت 

زمین می  روی  در  الهی  خالفت  مقام  به  توانند 
چون   و  رسیدن    هاانسانبرسند  کمال  به  برای 

ان را تقویت کرده و از نیازمند هستند که جسمش
این رهگذر بتوانند عبادت کنند و کماالت را به  
دست بیاورند، بنابراین خداوند علیم حیوانات را  
رشد و پرورش داد تا منبع تغذیه مناسبی برای 

ی  نوعبه رشد و به کمال رسیدن بشریت بشود که  
انسان   رشد  منبع  بتواند  حیوانی  یک  اینکه  هم 

نیز یک کمال محضی   ی بشود، این خودشمؤمن
از    هانیاشود و همه  برای آن حیوان محسوب می

تعالی تعالی است زیرا حقتجلیات علیم بودن حق
به   و  داده  پرورش  و  رشد  را  حیوانات  که  است 

تمام   به  ابتدا  از  و  رساند  می  آگاه   هاآنتکامل 
اللَّهِ    است.. َعلَى  إِلَّا  الْأَرْضِ  فِی  دَابَّةٍ  مِنْ  ما  وَ 
هیچ  »....    ها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدََعهارِزْقُ

اى در زمین نیست مگر اینکه روزى او بر  جنبنده 
نقل  محل  و  قرارگاه  او  را خداست!  وانتقالش 

در کتاب آشکارى ثبت است!    هانیداند؛ همه امى 
علم خد کتاب  در  محفوظ،  لوح  ( 6  /هود ا«)]در 

صُّدُورِ أَ ال یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ إِنَّهُ َعلِیم  بِذاتِ ال»...  
الْخَبِیرُ« اللَّطِیفُ  هُوَ  »وَ  در .  آنچه  به  او 

که موجودات   یکسآیا آن  .هاست آگاه استسینه 
او    کهیها آگاه نیست؟! درحالرا آفریده از حال آن

اس آگاه  و  باخبر  دقیق(  اسرار  ))از   /ملکت«. 
 (14و13
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بحث به آن  توان در این  از دیگر مواردی که می 

 اشاره کرد، این  آیه شریفه است. 
أَوْحى»   مِنَ   وَ  اتَّخِذِی  أَِن  النَّحْلِ  إِلَى  رَبُّکَ 

الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُوَن* ثُمَّ  
رَبِّکِ   سُبُلَ  فَاسْلُکِی  الثَّمَراتِ  کُلِّ  مِنْ  کُلِی 

بُطُونِها شَراب  مِنْ  یَخْرُجُ  أَلْوانُهُ ذُلُلًا  مُخْتَلِف    
لِقَوْمٍ  لَآیَةً  ذلِکَ  فِی  إِنَّ  لِلنَّاسِ  شِفاء    فِیهِ 

وحى »  «  یَتَفَکَّرُوَن زنبورعسل  به  تو  پروردگار 
که    ییهاها و درختان و داربست نمود که: از کوه 

مى  باال  خانه مردم  از    ییهابرند،  سپس  برگزین! 
را    تمام ثمرات بخور و راههاى هموار پروردگارت

آن  شکم  درون  از  بارنگبپیما!  شربتى   ی هاها 
آید که در آن، شفاى مردمان  گوناگون بیرون مى

به  است    نیقیاست.  روشنى  نشانه  امر،  این  در 
 (69و68«.  )نحل/ اندیشندبراى گروهى که مى 

کریم  قرآنحیواناتی است که  ازجمله زنبورعسل
 است.  گفتهدر مورد رشد و پرورشش سخن 

می  اهللتیآ شیرازی  »مکارم  زندگى    نویسد: 
شگفت  از  عسل  پدیده زنبوران  هاى انگیزترین 

دانشمندان  مطالعات  پرتو  در  و  است،  آفرینش 
شده از زندگى این حشره کوچک کشف  یبیعجا

اجتماعى   زندگى  و  تمدّن  معتقدند  بعضى  که 
تر است! شما هیچ جامعه  ها از انسان پیشرفتهآن

نید که مسئله بیکارى و کاى را پیدا نمىپیشرفته 
طور کامل حل کرده باشد؛ ولى این گرسنگى را به 

کامالً   )کندوها(  عسل  زنبوران  کشور  در  مسئله 
شده است. در تمام این شهر یک زنبور بیکار  حل

،  ی سازخانه  شود!و نیز یک زنبور گرسنه پیدا نمى
جمع گل طرز  شیره  ذخیره  آورى  و  ساختن  ها، 

پرورش نوزادان و کشف مناطق پر  کردن عسل و  
گل و دادن آدرس به سایر زنبوران و پیدا کردن 
کندو از میان صدها یا هزاران کندو، همگى نشانه  

فوق است.هوش  حشره  این  «)مکارم  العاده 
  هانیاذیل همین آیات(  همه    ، 1371شیرازی،  

است که    زنبورعسلی از رشد و پرورش در  انشانه 
م کرده است. خود الهامات به تعالی به او الهاحق

ی از رشد و پرورش است که  ادرجهکحیوانات ی
زندگی   دارد.  قرار  باالیی  رتبه  از   زنبورعسل در 

این   مورد  در  که  زیباست  بسیار  انتها  تا  ابتدا 
  قرآن است و    شدهنوشته ی زیادی  هاکتابحیوان  

هم در مورد این حیوان مسائلی را مطرح کرده   
رشد و پرورش این حیوان   هاآناست که یکی از  

از تجلیات علیم بودن خداوند    هان یااست که همه  
 متعال است. 

این است که ابتدا    دیآیمآنچه از تفاسیر به دست  
کند که خود این الهام می  زنبورعسلخداوند به  

الهامات همان رشد و پرورش است که زنبور برای 
  ست یبای متهیه غذا و فراهم آوردن شهد و عسل،  

مسکن   آن  که  کند  آماده  مسکنی  خود  برای 
و   بناها  درختان،  باالی  کوه،  دل  در  مناسب، 

به  هاست بانیسا و  بپیماید  را  راهی  باید  بعد   .
و   درختان  از    برود  هاشکوفهسمت  ،   هاگلو 

محصوالت   و  درون   هاآندرختان  در  و  بخورد 
حیوان  یک  اینکه  کند.  سازی  عسل  شکمش 

را   معینی، همان    دیمای پیممسیری  برای هدف 
پرورش است و همین مسئله که شکم یک حیوان 

می  مناسبی  منبع  مکان  یک  تهیه  برای  شود 
 هاانسان غذایی بسیار مفید برای چرخه طبیعت  

یوانات، این در حقیقت نشانی از و حتی خود ح
تجلیات   از  که  است  حیوان  آن  پرورش  و  رشد 

است.   متعال  بودن خداوند  دَابَّةٍ علیم  مِنْ  ما  وَ 
یَعْلَمُ   وَ  رِزْقُها  اللَّهِ  َعلَى  إِلَّا  الَْأرْضِ  فِی 

اى در  هیچ جنبنده   »....    مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدََعها
او   اینکه روزى  بر خداست! او زمین نیست مگر 

نقل  محل  و  مى قرارگاه  را  همه  وانتقالش  داند؛ 
لوح    هانیا ]در  است!  ثبت  آشکارى  کتاب  در 

علم خدا إِنَّهُ  »...  (  6  /هود«)  محفوظ، در کتاب 
َعلِیم  بِذاتِ الصُّدُورِ أَ ال یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ  
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الْخَبِیرُ  آنچه در سینه   . »  اللَّطِیفُ  به  هاست  او 
که موجودات را آفریده از    یکسآگاه است. آیا آن

نیست؟! درحالحال آن آگاه  اسرار    کهی ها  )از  او 
 (14و13 /ملک) «دقیق( باخبر و آگاه است

، زندگی آن، هدایت و  زنبورعسلیش  در زمینه ن
دیگر،   مسائل  و  بودنش  شفا  و  عسل  پرورشش، 

زیادی  هاکتاب نیز    شده نوشته ی  مفسرین  و 
از عهده این مقاله خارج    اندکرده یی  هابحث  که 
 است. 

 
تکامل  1-3      : تجلی علم خدا در رشد و 

 نباتات
  ن، یدر عالم تکو  تعالیحقبودن    میعل  اتیتجل  از

تعالی از آسمان . حقاست  نباتات  ش  ورررشد و پ
آبی را نازل کرد و در أثر برخورد آب با زمین و 

و   زمین  موجود  هادانهباروری  آنی  زمینه  در   ،
 رشد نباتات شکل گرفت: 

وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فََأخْرَجْنا بِهِ    »
شَیْ کُلِّ  مِنْهُ  نَباتَ  فََأخْرَجْنا  نُخْرِجُ ءٍ  خَِتراً 

طَلْعِها  مِنْ  النَّخْلِ  مِنَ  وَ  مُتَراکِباً  حَبًّا  مِنْهُ 
قِنْوان  دانِیَة  وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَْعنابٍ وَ الزَّیْتُوَن وَ  
إِلى انْظُرُوا  مُتَشابِهٍ  َغیْرَ  وَ  مُشْتَبِهاً   الرُّمَّاَن 

اتٍ لِقَوْمٍ  ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ یَنْعِهِ إِنَّ فِی ذلِکُمْ لَآی
او کسى است که از آسمان، آبى    « ».  یُؤْمِنُوَن

به و  کرد،  گوناگون    لهیوسنازل  گیاهان  آن، 
ساقه  آن،  از  و  شاخهرویاندیم؛  و  سبز،  ها  هاى 

هاى متراکم، و از  ها دانه خارج ساختیم؛ و از آن
شکوفه نخل،  رشتهشکوفه  با  باریک هایى  هاى 
انواع انگور و زیتون    از  ییهابیرون فرستادیم؛ و باغ

شباهت!  و انار، )گاه( شبیه به یکدیگر، و )گاه( بى 
م  کهی هنگام  طرز  دهدی میوه  و  آن  میوه  به   ،

نشانه  آن،  در  که  بنگرید  )از  رسیدنش  هایى 
است باایمان  افراد  براى  خدا(    / نعام«.)أعظمت 

99) 

و دارای تنه،   آوردی برموقتی نباتی سر از خاك  
و   ریشه  شاخه،  می برگ،  در میوه  یعنی  شود، 

 است.  افته یپرورشحقیقت رشد کرده و 
ها درست  پیدایش میوه نویسد: »تفسیر نمونه می 

است،   حیوانات  جهان  در  فرزند  تولد  همانند 
وسانطفه  با  نر  یا   لیهاى  باد  )وزش  مخصوصى 

آن مانند  و  کیسهحشرات  از  مخصوص  ها(  هاى 
مى قرار  جدا  گیاه  مادگى  قسمت  روى  و  شوند، 

گیرند، پس از انجام عمل لقاح و ترکیب شدن  مى 
گردد، با یکدیگر، نخستین تخم و بذر تشکیل مى 

انواع مواد غذایى همانند گوشتى   و در اطرافش 
برم در  را  نظر رندیگ یآن  از  غذایى  مواد  این   .

ساختمان بسیار متنوع و همچنین از نظر طعم و 
فوق  طبى  و  غذایى  متفاوتخواص  اند، العاده 

ى یک میوه )مانند انار و انگور( داراى صدها  گاه
ها خود جنین و بذر  اى از آندانه است که هر دانه

مى محسوب  بسیار  درختى  ساختمانى  و  شود 
  : 1371)مکارم شیرازی    «پیچیده و تو در تو دارد.

 ( 372، 5  ج
و   گ  هاوه یم   تکاملرشد  منابع  به   اهان یو  عنوان 

. یکی  مهم است   اریبس  عتیدر چرخه طب  یاتیح
از مراحل رشد نباتات، رشد جسمی است یعنی 

وَ فىِ  »  .کنندیم در زمینه شکل و شمایل، رشد  
الَْأرْضِ قِطَع  مُّتَجَاوِرَات  وَ جَنَّات  مِّنْ أَْعنَابٍ وَ 

بِمَاءٍ    صِنْوَاٍن یُسْقَى  زَرْع  وَ نخَیل  صِنْوَان  وَ غَیرُ
بَعْضٍ فىِ الُْأکُلِ  إِنَّ    لىَوَاحِدٍ وَ نُفَتِّلُ بَعَْتهَا َع

ذَالِکَ آل یَعْقِلُوَنفىِ  لِّقَوْمٍ  » یَاتٍ  در روى   «  و 
با هم  قرار دارد که  زمین، قطعاتى در کنار هم 

باغ متفاوت  انگور و زراعت و    ییهااند؛ و )نیز(  از 
بر نخل گاه  که  گوناگون(  میوه  درختان  )و  ها، 

تر و عجیب رویند و گاه بر دو پایه؛ )مى  هیپاکی
شوند! و  ها از یک آب سیراب مىآنکه( همه آن

آنحالنیباا از  بعضى  بر  ،  میوه  جهت  از  را  ها 
مى برترى  ادیگرى  در  هایى  نشانه   هانیدهیم؛ 
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کار   به  را  خویش  عقل  که  گروهى  براى  است 

 (4«)رعد/ گیرندمى 
می شریفه  آیه  همین  ذیل  نمونه  نویسد:  تفسیر 

جود دارد که در کنار  در زمین قطعات مختلفى و»
این قطعات   نکهیباا.  هم و در همسایگى یکدیگرند

مربوط و  متصل  یکدیگر  با  هرکدام  همه  اند، 
و استعدادى مخصوص به خود دارند،    ساختمان

بعضى   شور،  بعضى  نرم،  بعضى  محکم،  بعضى 
نوع  پرورش  براى  استعداد  هرکدام  و  شیرین 

دارد،    خاصى از گیاهان و درختان میوه و زراعت را
بسیار   زمینى  جانداران  و  انسان  نیازهاى  چراکه 
زمین   از  قطعه  هر  گویى  است،  متفاوت  و  زیاد 

و    تیمأمور دارد،  را  نیازها  این  از  یکى  برآوردن 
صورت بودند، و یا استعدادها به  کنواختیاگر همه  

بود،    نشدهم یصحیحى در میان قطعات زمین تقس
واد غذایى  انسان گرفتار چه کمبودهایى از نظر م

شد، اما با تقسیم  مى   های ازمندیو دارویى و سایر ن 
مأمورحساب این  استعداد   تیشده  بخشیدن  و 

این  همه  زمین  مختلف  قطعات  به  آن  پرورش 
مى به   های ازمندین برطرف  کامل  «    گرددطور 

و 116و117   /10  )همان، گیاهان  تکامل    )
، بسیار دیدنی و جذاب است. نباتات بعد  هاوه یم

آب،   جذب  رشد    بارورشدهاز  و    کنندی مو 
ترکیبات شیمیایی را از زمین جذب کرده و در  
و  مختلف  اشکال  دارای  رشد،  مدت  طول 

.  شوندی می گوناگون  هارنگی متفاوت و  هاطعم
الی   2رشد برخی از نباتات در تنه است و به قطر  

 برگه است خی دیگر در  و رشد بر  رسندی ممتر    5
میوه.  اعده و   در  هم  در   مثالًی  با سیب  آناناس 

 . اندمتفاوترشد و پرورش بسیار 
از   بعد  که  ریگشکلنباتات  جسمانی  رشد  و  ی 

نیز    زمانهم ،  شوندی مدارای اشکال و خصوصیاتی  
در زمینه    مثالً.  کنندی می دیگر نیز رشد  بعدهادر  

ر ابتدا سبز  . سیب و موز دکنندیم رنگ نیز رشد  
مرحله   به  و  کرده  رشد  وقتی  هستند،  رنگ 

شود. در ، رنگشان  زرد میرسندیمی  برداربهره 
پرتقال    مثالً.  کنندی مزمینه طعم و مزه هم رشد  

ابتدا   نارنگی در  بوده و مزه کزی و    ترشی کمو 
شیرین  دهندیمتلخی   رسیدن،  از  بعد  اما   ،

 .رودیم و آن مزه تلخی از بین   شوندی م
نباتات وجود دارد که  تکامل در  اما یک مرحله 

می  محسوب  نبات  آن  کمال  آن  مرحله  و  شود 
غذای مفید    عنوانبه زمانی است که از آن نبات  

فَلْیَنْظُرِ  »   .ردی گیمو حیوانات قرار    هاانسانبرای  
 ثمُ  / صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا أَنَّا /  طَعامِهِ الْإِنْساُن إِلى

فََأنْبَتْنا فِیها حَبًّا وَ ِعنَباً وَ   / شَقَقْنَا الَْأرْضَ شَقًّا
قَْتباً وَ زَیْتُوناً وَ نَخْلًا وَ حَدائِقَ ُغلْباً وَ فاکِهَةً 

لَِأنْعامِکُمْ وَ  لَکُمْ  مَتاعاً  أَبًّا  »وَ  به  «  باید  انسان 
بنگرد آن(  آفرینش  )و  خویش  آب    .غذاى  ما 

سپس زمین را از   فراوان از آسمان فرو ریختیم،
  هاى فراوانى رویاندیم،هم شکافتیم و در آن دانه

و انگور و سبزى بسیار، و زیتون و نخل فراوان، و 
اى پردرخت، و میوه و چراگاه، تا وسیله   ی هاباغ 

بهره  باشدبراى  چهارپایانتان  و  شما  «)  گیرى 
 ( 32- 24 /عبس

و زندگی کردن نیاز به    بودنده زن حیوانات برای  
که این انرژی از طریق غذا و تغذیه    دارندی انرژ

شود. یکی از منابع مهم تغذیه حیوانات، فراهم می 
مصرف   نباتی  از  حیوانی  وقتی  هستند.  نباتات 

کند، همین عاملی  کند و آن حیوان رشد می می 
و این بنیه    افتهیپرورشاست که آن نبات رشد و  

در او زنده شده است که مورد مصرف حیوانات  
و منافع    اندعتی طبی اصلی  هاچرخهکه یکی از  

قرار   دارند،  چون  رندیگی مزیادی  اما   هاانسان. 
مواد  نیتأمأشرف مخلوقات هستند و نیازمند به 

مصرفی برای به کمال رسیدن هستند، لذا یکی  
هستند    اتاتنب  زین  هاانساناز منابع مهم غذایی  

نباتی رشد کرد، خداوند متعال آن را  که وقتی 
برای   دهدیمپرورش   غذایی  منبع  یک  که 
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متعال    نیمؤمن  شود. همین موضوع که خداوند 

و یا ...( را برای   های سبزو یا   هاوه یم نباتی )خواه  
است،  مخلوقات  أشرف  که  انسانی  غذای  منبع 

شد  ، یعنی آن نبات را به مرحله رداندی م مفید  
و تکامل اش رسانده و آن را پرورش داده    یی نها

مفید باشد و ضررهایی نداشته    هاانسان که برای  
از تجلیات علیم بودن خداوند   هان یاباشد که همه  
إِلَیْهِ یُرَدُّ ِعلْمُ السَّاَعةِ وَ ما تَخْرُجُ  متعال است: »

أَکْمامِها مِنْ  ثَمَراتٍ  »مِنْ  ]لحظه  «  از  آگاهى 
اخیز تنها مربوط به خداست، و خروج [ رستوقوع

 (47  /فصّلت«)اشاى از شکوفههر میوه 
ما   وَ   ... هُوَ  إِلَّا  یَعْلَمُها  ال  الْغَیْبِ  مَفاتِحُ  عِنْدَهُ  »وَ 
تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَۀٍ إِلَّا یَعْلَمُها وَ ال حَبَّۀٍ فِی ظُلُماتِ 

»  الْأَرْضِ نزد ....«  نهان  )چیزهاى(  کلیدهاى  و 
هیچ  ...    داندها را نمى( جز او آنکسچیاوست؛ )ه

داند و هیچ  افتد مگر که او آن را مى برگى فرو نمى
 (59 /انعام)« هاى زمیناى در تاریکىدانه

 عنوانبه در مرحله رشد و تکامل نهایی که نباتات  
قرار   غذایی  از  رندیگی ممنبع  برخی  خداوند   ،

داده   ترجیح  دیگر  برخی  بر  را  تفاوت نباتات  و 
بینشان قائل شده است و همین موضوع دال بر  

که   نباتی  آن  که  است  و    ترن ییپااین  است 
رجحانی ندارد، مورد پرورش نهایی قرار نگرفته و  

منبع    عنوانبه رشد و تکامل حقیقی را ندارد  که  
بگیرد: » قرار  برای چرخه طبیعت  فِی غذایی  وَ 

ات  مِنْ أَْعنابٍ وَ الَْأرْضِ قِطَع  مُتَجاوِرات  وَ جَنَّ
بِماءٍ    زَرْع  وَ نَخِیل  صِنْوان  وَ َغیْرُ صِنْواٍن یُسْقى

بَعْضٍ فِی الُْأکُلِ إِنَّ  واحِدٍ وَ نُفَتِّلُ بَعَْتها َعلى
یَعْقِلُوَن لِقَوْمٍ  لَآیاتٍ  ذلِکَ  » فِی  روى «  در  و 

با هم  قرار دارد که  زمین، قطعاتى در کنار هم 
انگور و زراعت و    ییهاباغ   اند؛ و )نیز(متفاوت  از 

بر نخل گاه  که  گوناگون(  میوه  درختان  )و  ها، 
تر رویند و گاه بر دو پایه؛ )و عجیب مى  هیپاکی

شوند! و  ها از یک آب سیراب مىآنکه( همه آن

آنحالنیباا از  بعضى  بر  ،  میوه  جهت  از  را  ها 
مى برترى  ادیگرى  در  هایى  نشانه   هانیدهیم؛ 

گرو براى  کار  است  به  را  خویش  عقل  که  هى 
 (4 /رعد«)گیرندمى 

اما این نباتات عالوه بر مفید بودن برای حیوانات 
، برای جمادات نیز مفید هستند که در  هاانسانو  

نقش   طبیعت  زیست مؤثرچرخه  دارند.  ی 
کارشناسان   و    ند یگوی م  ستیزط یمحشناسان 

گیاهی خشک اوه یم وقتی   یا  و  شود  پوسیده  ی 
شود و به روی زمین بریزد، در أثر برخورد هوا و 

شیمیایی صورت   وانفعاالتفعلزمین و آن نبات،  
کاشت    ردیگی م برای  زمین  آن  رشد  در  که 

محصول بسیار مفید است. در این زمینه زیست  
که از عهده این    اندکردهی زیادی  هابحث شناسان  

حب تفسیر نمونه ذیل آیه  مقاله بیرون است. صا
ی به این مطلب دارد و ااشارهسوره أعلی  نیز    5

أَحْوى نویسد: »می  غُثاءً  )گیاهان خشکیده    حال 
همرنگرهیت دارد  بر  در  زیادى  منافع   ی غذا ( 

هم   و  حیوانات،  زمستان  براى  است  مناسبى 
سوختوسیله براى  است  هم اى  و  انسان،  وسوز 

:  1371همان،  «).هان ی کود مناسبى است براى زم
26/ 389 ) 

تکامل  می   تیدرنهااما   و  رشد  که  گفت  توان 
و   مفید  بسیار  و   مؤثرنباتات  هستی  همه  برای 

بودن  علیم  تجلیات  از  که  است  طبیعت  چرخه 
است.   متعال  خَلَقَ    »خداوند  الَّذی  سُبْحاَن 

الَْأزْواجَ کُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الَْأرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ  
منزه است کسى که تمام  « »   مِمَّا ال یَعْلَمُوَنوَ

مىزوج زمین  ازآنچه  آفرید،  را  از ها  و  رویاند، 
 ( 36یس/  «.)دانندخودشان، و ازآنچه نمى

صادق   درباره    السالمه یعلامام  مفضّل    د یفوابه 
: »نظر کن اى مفضّل در نباتات  د یفرمای منباتات   

و انواع منافعى که واهب حیات و خالق ارضین و 
سماوات در 
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میوه   هاآن پس  ساخته،  غذا مقرّر  براى  را  ها 

ها را براى علف حیوانات و هیزم را آفریده و کاه 
اصناف   براى  را  چوب  و  آتش  برافروختن  براى 

ها و پوست درختان و برگ و ریشه و ساق نجّارى 
ها ها.اگر میوه را براى انواع منفعت  هاآنمغ  و ص

بر روى زمین به    درخت  یبخوریم براى ما  که مى 
 نهیهرآبود  رسید و بر شاخ درختان نمىهم مى 

مى  هم  به  ما  معاش  امور  در  بسیار  رسید  خلل 
شدیم زیرا که منافع  از فواکه منتفع مى   هرچند

چوب و هیزم و علف و کاه و غیر ذلک از ما فوت  
  نظر قطع هاى عظیم است  منفعت   هانیاشد. و  ى م

هاى سبز و  از التذاذى که آدمى را از دیدن گیاه 
گل و  خرم  شکوفهدرختان  و  الوان  هاى هاى 

شود که هیچ لذتى را با آن  گوناگون حاصل مى 
 ( 194تا، بی مجلسى، توان کرد.« )برابر نمى 

اللَّهِ    أَمْوالَهُمْ فیمَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُوَن  » سَبیلِ 
کُلِّ سُنْبُلَةٍ    کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی

اللَّهُ  وَ  یَشاءُ  لِمَنْ  یُتاِعفُ  اللَّهُ  وَ  حَبَّةٍ  مِائَةُ 
کسانى که اموال خود را در راه »   «  واسِع  َعلیم 

مى  انفاق  که  خدا  هستند  بذرى  همانند  کنند، 
برو هر خوشه،  هفت خوشه  در   صدکییاند؛ که 

دانه باشد؛ و خداوند آن را براى هر کس بخواهد  
برابر   چند  یا  دو  باشد(،  داشته  شایستگى  )و 

کند؛ و خدا )ازنظر قدرت و رحمت،( وسیع، و  مى 
 (261بقره/ «.)( داناستزیچ)به همه

خداوند متعال در این آیه شریفه تمثیل زده است  
د را  اموالشان  که  را  انفاق  کسانی  خدا  راه  ر 

هفت خوشه برویاند؛ که در  به بذری که    کنندی م
 . دانه باشد  صدکیهر خوشه، 

این بحث تمثیل است ولی این نکته را در    اگرچه
 . قراردادمورد رشد نباتات باید مورد دقت 

«  حَبَّۀٍدانه که در این آیه شریفه از آن تعبیر به »
 طیاشر  یوقتشده است، از دسته نباتات بوده که  

فقط    شیرو   ندیفرآ  ی برا شود،  فراهم  دانه 
م   ی الحظه تخمتا آن  کشدیطول  نهال  به   یها 

با   دیدانه کاشته شد، خاك با  یوقت شوند.    لیتبد
طر از  را  آب  دانه  شود.  مرطوب  پوشش    قیآب 

  ن یجن  ی خود جذب خواهد کرد و رطوبت را برا
 نیخواهد کرد. ا  نیالنه کرده در درون خود تأم

آنز می  ییهامیامر  فعال  تکثرا  به  که    ر ی کند 
ها را وادار کند و آنکمک می   یاه یگ  ی هاسلول 

در دانه    شدهرهی ذخ  ی غذا  ای  و  ی به استفاده از انرژ 
ها شود. دانه   یانیرو  اهیگ  جادیتا سبب ا  کنندی م

 یو اصل  هیتا پوشش اول  برندی بهره م  ی انرژ   نیاز ا
کند و عمل می کنند که به خاك نفوذ    دیرا تول

امر    نیکند. او آب را شروع می   ییجذب مواد غذا
  جادیشود تا سبب امی   نیجن  شتریمنجر به رشد ب 

بزرگ شد    اریشاخه بس  ی شود. وقت  اه یگ  ی شاخه
  ی شروع فوتو سنتز، شکاف ی نور برا ی در جستجو

 دایراه پ  رونیکرده و به ب  جادیدر پوشش دانه ا 
درنت  کرد  ظهور    اه یگ   جهیخواهد  رشد،  حال  در 

و    نییو هم شاخه به سمت پا  شه یرکند. هم می 
.  کنند ی زمان حرکت م طور هم و به  بیباال به ترت

تخم  لحظهکیدر   درون    ینهال  را  خود  راه 
می خاك و    کند باز  کرده  رشد  مدتی  از  بعد  و 

و   ابدییمپرورش   رشد  مراحل  تمام  خداوند  و 
از   دانه  تی  که  یزمانپرورش  خاك  دل  و در  ره 

ظلمانی است تا زمانی که از خاك سربرمی آورد 
می  رشد  تجلی و  همان  این  و  است  علیم  کند، 

بودن خداست.» الْغَیْبِ ال علیم  مَفاتِحُ  ِعنْدَهُ  وَ 
إِلَّا   وَرَقَةٍ  مِنْ  تَسْقُطُ  ما  وَ   ... هُوَ  إِلَّا  یَعْلَمُها 

الْأَرْضِ و   « »....  یَعْلَمُها وَ ال حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ 
(  کسچیکلیدهاى )چیزهاى( نهان نزد اوست؛ )ه

  افتد یداند ... هیچ برگى فرونمها را نمىجز او آن
مى را  آن  او  که  دانهمگر  هیچ  و  در  داند  اى 

 (59 /انعام «.)هاى زمینتاریکى
 
تکامل  1-4    و  رشد  در  خدا  علم  تجلی   :

 جمادات
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است.      زمین  متعال  خداوند  مخلوقات  از  یکی 

و  حرکت  دارای  که  است  جماداتی  جزو  زمین 
زمین خلق  متعال  خداوند  است.  تکامل  و  رشد 

و   دیگر   واسطهبه کرد  موجودات  زمین،  خلقت 
و   حیوانات  به    هاانسانمانند  کثیری   دیفوانیز 

فکر کنند که زمین    هایلیخدست یافتند. شاید  
یکی از جماداتی که در اذهان    انعنوبهو آسمان  

ندارند؛   مردم، معروف هستند، حرکت و رشدی 
و هم   دارندحرکت زمین و آسمان هم  کهیدرحال

 در حال رشد و تکامل هستند. 
حیات نویسد: »صاحب تفسیر انوار درخشان می

 ییروهایو تغییرات زمین کامالً محسوس است، ن 
به خاك  درون  در  شیمیائى که  مواد  صورت 

، در فصل مناسبى از سال سبب رشد  شدهرهیخذ
شود، عبارت از تبدل حاالت و و نمو گیاهان مى

نشانه حیات و موت زمین است، معادنى که در 
اند، پیوسته درحرکت  درون زمین پنهان و نهفته 

 ( 210 /8   :1404 حسینى همدانى« )هستند.
« کرد  خلق  را  زمین  ابتدا  متعال  دیعُ  بَخداوند 

ءٍ وَ هُوَ  وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْ ...  السَّماواتِ وَ الَْأرْضِ  
ها و آسمان   دآورندهیاو پد  « »ءٍ َعلیم بِکُلِّ شَیْ

است به    زیچهمه  و...    زمین  او  و  آفریده؛  را 
( که این زمین در 101انعام/  «)داناست  زیچهمه

خلقت،   »بود  وستهیپهمبهابتدای  یَرَ  :  لَمْ  وَ  أَ 
ینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الَْأرْضَ کانَتا رَتْقاً  الَّذِ

ها  آیا کافران ندیدند که آسمان  »  «....  فَفَتَقْناهُما 
به  زمین  آن  وستهی پهمو  ما  و  از  بودند،  را  ها 

( اما بعد زمین را 30/نبیاءأ« )یکدیگر باز کردیم
اللَّهُ الَّذِی  نیز مانند آسمان دارای طبقات کرد: »

 «.  ..   قَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الَْأرْضِ مِثْلَهُنَّخَلَ
است که هفت   » را  خداوند همان کسى  آسمان 

(  12  /طالق«)ها راآفرید، و از زمین نیز همانند آن
 هاکوهو    هاراهو سپس زمین را گستراند و در آن  

فِی الَْأرْضِ رَواسِیَ أَْن   وَ أَلْقىآورد: »  به وجودرا  

و  « »تَمِیدَ بِکُمْ وَ أَنْهاراً وَ سُبُلًا لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوَن
هاى ثابت و محکمى افکند تا لرزش در زمین، کوه 

راه و  نهرها  و  بگیرد؛  به شما  نسبت  را  هایى آن 
و زمین    (15  /نحل )  «ایجاد کرد، تا هدایت شوید

مانند   استراحت  ی  اگهوارهرا  و  آرامش  برای 
»قرارداد مَهْداً:  الْأَرْضَ  لَکُمُ  جَعَلَ  »الَّذِی   » 

شما   آرامش  محل  را  زمین  که  کسى  همان 
  قرارداد ( و برای زمین حرکت  10/ زخرف«) قرارداد

گردش منظّم  ی حرکت زمین،  هانشانه که یکی از  
تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ است: »  و دقیق شب و روز

پیوسته با کاستن    « »...   النَّهارَ فِی اللَّیْلِوَ تُولِجُ
از ساعات روز، و افزودن آن بر شب، شب را در 

فرومى و  روز  شب  ساعات  از  کاستن  با  و  برى 
شب   در  را  روز  روز،  بر  افزودنش 

 (27 /عمران آلی«)برفرومى
تکامل   به  یعنی  پرورانید  و  داد  رشد  را  زمین  و 

وَ استفاده کنند »  هاآناز    هاانسانرساند تا اینکه  
 (10/الرحمن«).الَْأرْضَ وَضَعَها لِلَْأنامِ

این یک رشد و پرورش زمین بود، اما یک رشد و  
 ی گریدپرورش زمین نیز وجود دارد که به گونه  

»دیفرمای مکریم    قرآن.  است اللَّهَ :  أَنَّ  اْعلَمُواْ 
بدانید که خدا زمین    « »یحُىِ الَْأرْضَ بَعْدَ مَوْتهِا

زنده   گیاهان  رویش  با  مردنش،  از  پس  را 
( که این احیاء زمین بعد از 17حدید/  «)کندمى 

 موت، همان رشد و تکامل است. 
کرد،   خلق  را  زمین  که  ابتدا  در  متعال  خداوند 

دارای   محصوالت    سرسبزی  هان یزم زمین  و 
و   اما  هاوه یمگیاهی  نبود،  مفید  ازی  نزول   بعد 

باد، زمین را زنده کرد و از حالت خموشی باران و  
زمین    کهنیادرآورد.    بودنزنده به حالت تحرك و  

می  ایجاد  زنده  برایش  دوباره  حیات  یعنی  شود 
شود و همین سیر از ممات به حیات را رشد می 

است که    کاررفتهبه   چندمعنا. حیات به  ندیگوی م
یکی از معانی آن نیروی رشد دهنده و نموّ دهنده  
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(  که در 569  /1    :1412  راغب اصفهانىت. )اس

مورد زمین میت باید گفت که نیروی رشد دهنده  
آن مرده  است و هیچ حیاتی ندارد. اما  خداوند  

باران و نزول   با بارش  سبب احیا و    بادهامتعال 
زمین   شدن  یُرْسِلُ   .گرددی مزنده  الَّذِی  هُوَ  وَ 

تِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ  الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَ
ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فََأنْزَلْنا بِهِ الْماءَ   سَحاباً 

او کسى است  « »فََأخْرَجْنا بِهِ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ
بشارت را  بادها  )باران(  که  پیشاپیش  در  دهنده 

ابرهاى سنگین رحمتش مى  تا  )بر فرستد؛  را  بار 
آ ما  )سپس(  کشند؛  بهن دوش(  را   ی سوها 

ها، آب آن  لهیوسفرستیم؛ و به مرده مى  ی هان یزم
کنیم؛ و با آن، از هرگونه ( را نازل مى بخشاتی)ح

مىمیوه  بیرون  تیره(  خاك  )از  «  آوریماى 
نیز  57/عرافأ) نباتات  و  مِنَ  :»ندی روی م (   أَنْزَلَ 

«  رِزْقاً لَکُمْ  السَّماءِ ماءً فََأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ
به » و  فرستاد؛  فرو  آبى  آسمان  آن،    لهیوساز 

دادمیوه  پرورش  را  را 22  /بقره«)ها  زمین  و   )
 درختان متنوّع میوه  محلی برای رویش گیاهان و

وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ  : »قرارداد
َعلىَ إِنَّا  وَ  الَْأرْضِ  لَ  فِی  بِهِ  /    قَادِرُون ذَهَابِ  

فَأَنْشَْأنا لَکُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَْعنابٍ لَکُمْ 
تَْأکُلُوَن وَ شَجَرَۀً    /فِیها فَواکِهُ کَثِیرَۀ    وَ مِنْها 

بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ   تَنْبُتُ  تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناءَ 
اندازه معیّن نازل  و از آسمان، آبى به « »لِلْآکِلِینَ

یم؛ و آن را در زمین )در جایگاه مخصوصى(  کرد
کامالً  آن  بردن  بین  از  بر  ما  و  نمودیم؛  ساکن 

به .قادریم باغ  لهیوسسپس  درختان   ییهاآن  از 
که   ییهانخل و انگور براى شما ایجاد کردیم؛ باغ 

. دیخوریهاى بسیار است؛ و از آن مدر آن میوه 
سینا   طور  از  که  را  درختى  )نیز(  روید  مى و 

زیتون از آن روغن و »نان]درخت  و  خورش«  [، 
مى  فراهم  خورندگان  گردد  براى 

محلی  20-18  /مؤمنون«))آفریدیم(  و  براى  ( 

جنبندگا  »قراردادن  زندگى  خَلْقِ  إ :  فِی  نَّ 
«  السَّماواتِ وَ الَْأرْضِ ... وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ

آسمان» آفرینش  زمیندر  و  ان...    ها  واع و 
گسترده آن  در  را  و 164/بقره«)جنبندگان   )

 زمین رشد کرد.  طورنیهم
یی درجااما مرحله تکامل و رشد و پرورش زمین  

استفاده   هاآنمخلوقات بتواند از    اشرفاست که  
تعالی از زمین منابع مهمی غذایی را   کند . حق 
تا   برند  هاآناز    هاانسانرویاند  الْأَرْضَ »  بهره  وَ 
»لِلَْأنامِوَضَعَها   براى  «  گسترد  فرو  را  زمین  و 

»10/الرحمن«)مردم الْأَرْضَ  (  لَکُمُ  جَعَلَ  الَّذِی 
ماءً   السَّماءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  وَ  بِناءً  السَّماءَ  وَ  فِراشاً 

لَکُمْ رِزْقاً  الثَّمَراتِ  مِنَ  بِهِ  »فََأخْرَجَ  همان  « 
خدایى که زمین را براى شما بساطى )گسترده(  

نایى )برافراشته( قرارداد و از آسمان  و آسمان را ب
صورت باران و برف و تگرگ( فرود آورد و  آبى )به

میوه   لهیوسبه از  بیرون  آن  روزى  شما  براى  ها 
(  و زمین را رشد داد تا محلی  22/بقره.« )آورد

آن استفاده    نعماتبرای بندگان شود که هم از  
« الَْأکنند:  فِی  ما  لَکُمْ  خَلَقَ  الَّذِی  رْضِ هُوَ 
»جَمِیعاً آن«  زمین  اوست  در  را  آنچه  همه  که 

( و هم اینکه دنیا  29/بقره« )است براى شما آفرید
دنیا  در  زیرا  گردد.  آخرت  برای  پلی  و  وسیله 

توان فهمید که چه کسی خوب است و متّقی  می 
وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ  و چه کسی بد است و شقی: »

  ... الَْأرْضَ  وَ  أَحْسَنُ  السَّماواتِ  أَیُّکُمْ  لِیَبْلُوَکُمْ 
ها و زمین را او کسى است که آسمان« »....  َعمَلًا

  ... کرد  را  خلق  شما  تا  آفرید(  این  خاطر  )به 
(  7/هود«)عملتان بهتر است  کیبیازماید که کدام 

از  که  است  زمین  تکامل  و  رشد  همان  این  و 
« است:  متعال  خداوند  بودن  علیم  رَبَّنا  تجلیات 

شَیْوَسِعْ کُلَّ  ِعلْماًتَ  وَ  رَحْمَةً  »ءٍ  پروردگارا! « 
همه تو  علم  و  فراگرفته   زیچرحمت  را 

( زیرا خداوند متعال هم علیم به  7  /غافر«)است



 

1272 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
الْحَمْدُ است: »  دیرویمو    دیآی مآنچه که از زمین  

لِلَّهِ الَّذِی ... یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ ما یَخْرُجُ  
خداوندى    حمد»  «مِنْها مخصوص  ستایش(  )و 

و آنچه را    رودیآنچه در زمین فرو م ...    است که
( و هم به احوال 2و1/سبأ«)داندآید مىاز آن برمى

وَ  بندگان و کارهایشان بر روی زمین علم دارد: »
«  هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ ِعبادِهِ وَ هُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ

مسلّط است؛  اوست که بر بندگان خود، قاهر و  »
 (18/انعام«)و اوست حکیم آگاه

ال » وَ  خَلْفَهُمْ  ما  وَ  أَیْدِیهِمْ  بَیْنَ  ما  یَعْلَمُ 
ِعلْماً بِهِ  »یُحِیطُوَن  ]آدمیان«  پیش  آنچه  در   ]

[ داند، و ]لى اند مىدارند و آنچه پشت سر نهاده 
 (110/طه«)اى به علم او ندارندآنان احاطه

 
ه مندی از تجلی  نوشتار دوم : راههای بهر   

 علم خدا در رشد و تکامل موجودات
و 1-2 کسلی  از  جلوگیری  و  رشد  ایجاد    :

 تنبلی برای رسیدن به منافع :

یکی از شاخصه های علم الهی رشد و پرورش   
هستی  چرخه  مسیر  در  موجودات  که  هست 
بتوانند به منافع خود دست یابند و برخی برای  

یر اینصورت برخی دیگر مفید واقع شوند و در غ
ود. انسان ها شیمدر چرخه هستی نواقصی ایجاد  

نیز باید الگو گرفته و در اثر همین رشد و پررش 
فکرها، عملکردها، ایده ها، راهکارها، توانایی ها،  
کارآیی ها، مدیریت ها و امثال ذلک بتوانند منافع  
خود و دیگران را تامین کنند و در چرخه زندگی  

و برنخورند  مشکلی  را حل   به  مشکالت  بتوانند 
کنند و در صورت خمودگی و کسلی، به منافعی  

 دست نمی یابند.  

: ایجاد رشد و پرورش دادن برای فایده  2-2
 بهتر و بیشتر: 

ابتدا   در  که  در  انطفه انسانی  که  نبود  بیش  ی 
رحمی ظلمانی قرار داشت می تواند به باالترین 

ق مرحله رشد جسم و روح خود برسد و خلیفه ح
، هاانسان  نیترکامل تعالی بر روی زمین بشود که  

و  رشد  هستند.  الهی  انبیاء  و  معصومین  ائمه 
نباتات و جمادات سبب شد   پرورش حیوانات و 

قرار   هاانسان در چرخه غذایی و طبیعی    هانیاکه  
.  را ببرنداز آن منافع بهره کافی    هاانسان گیرند و  

ی  شکر گذارباید در مرحله اول خدا را    هاانسان
را إسراف نکنند. اما نکته مهم    هاآنکنند و بعد  

این است از این تکامل موجودات باید الگو بگیریم  
و بتوانیم اعمال و افکارمان را نیز تکامل داده تا  
برسیم.   بیشتری  و  بهتر  فوائد  به  راستا  این  در 
  إسراف نکردن خود عملی است که سبب رشد و 

برای  عاملی  و  شده  اجتماعی  مسائل  پرورش 
استفاده بهتر دیگران می باشد. آب و گاز و نفت 
و بنزین و سرمایه های دیگر زمینی و آسمانی که  
و  دین  عالمان  است.  همه  برای  است  داده  خدا 
و   اسراف  مختلف  ابعاد  باید  طبیعی  دانشمندان 
هدر رفتن منابع زمینی و آسمانی را برای مردم  

کنند تا مردم صاحب علم شده و رشد کنند  بازگو  
دیگران  به  هم  اسراف  عدم  گروه  در  بتوانند  تا 
پیشرفت   موجب  هم  و  برسانند  بهتری  منافع 

 جامعه شوند. 
برای  3-2 پرورش  و  رشد  اسباب  ایجاد   :

 : رسیدن به مقصود نهایی
  طرف  بهحق تعالی همه موجودات را پرورش و  

بودیت است کمال حرکت داد. تکامل انسان در ع
و تکامل حیوان و نبات و جماد در این است که 
و   طاعت  به  و  کنند  استفاده  آنها  از  ها  انسان 

نیز باید    هاانسانما    عبودیت بیشتری دست یابند.
در   و  گرفته    یی کارها    مانروزمره   یزندگالگو 

  گران یو د  مان  که سبب رشد و کمال خود  یمبکن 
ت جامعه  برسیم و پیشرف  ییشود و به هدف نهاب

گردد.   انسان  کیهر  تضمین  به  از  توجه  با  ها، 
توانند  که دارند، متناسب با آن شغل، می   یشغل

تعال و  رشد  جامعه خودشا  یسبب  افراد  و  ن 
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تواند هر می  آالتن ی مخترع ماش کی؛ مثالً بشوند

 ی روز اختراعاتش را رشد داده و با امکانات بهتر
زندگ و  بازار  کند.  یوارد  ز کشاور  کیمردم 

  ی توانند هر روز با استفاده از کودها و بذرهامی 
ساندن  رمختلف و متفاوت باعث رشد و به کمال  

و    یمحصولش شود تا بتواند از محصولش بازده
ب  مشاوران    ی شتریبهرۀ  و  شناسان  روان  ببرد. 
ی، اقتصادکشوری در حوزۀ  مشاوران  و    ی مذهب

توانند سبب رشد  و نظامی می   یاس یس فرهنگی،  
و پرورش افکار و اعمال خودشان و دیگران شوند 

را به نحو أحسنت و   کارهاو با علم و دانایی، این  
بدهند.اما   انجام  و    نیترمهم أکمل  رشد  عامالن 

ائمه  شانیزندگ در    هاانسانپرورش    ،
  ت یبت اهل که هرکس به سنّ  اندبوده  السالمهم یعل
در دقت    السالمهم یعل حتماً  کند،  عمل  و  کرده 

حق  اشی زندگ رشد  علرسدی م  یق یبه    ی .امام 
طَرِیقَتُنَا الْقَْصدُ وَ سُنَّتُنَا  :  دیفرمایم  السالمهیعل

 (353،  1366تمیمى آمدى، .)الرُّشْدُ
 : : جلوگیری از کارهای پوچ و بیهوده4-2

 دهیفای لغو و ب  هوده، یکار عبث و ب   میعل  خداوند 
. تکامل  موجودات آن هم با این  دهدی نمانجام  

حتما   باال،  تنوع  و  های  پیچیدگی  و  ها  ظرافت 
براساس حق و با هدفی بوده است. ما انان ها نیز  
باید الگو بگیریم و در مسیر تکامل و رشد خود و 
جامعه از کارهای بیهوده و عبث خودداری کنیم.  
طراحان کشوری و قانون گذاران حقوقی و وکالی  

برنامه ای برای رشد جامعه و افراد  ملت طرح و  
و   رشد  سبب  اجراء  مرحله  در  که  بنویسند  آن 
اینکه سبب   نه  افراد جامعه شود  زندگی  تکامل 
خسارات گردد. اولیاء و مربیان درسی و اخالقی 
و   جوانان  رشد  مسیر  در  باید  افراد  عرفانی  و 
بیهوده   سخنان  و  پوچ  کارهای  از  بزرگساالن 

یا مسائلی را مطرح کنند    دوری گزینند و کلماتی
بسیار   تکامل رسیدنشان  به  و  افراد  که در رشد 

 مفید باشد.  

 : داشتن برنامه و نظام حرکتی در کارها: 5-2
أحسنت    نظام  و  حق  اساس  بر  خلقت  نظام 

  نش ینظام آفر  ن یتعالی در ااست. حق  شدهدهیآفر
در چرخه حیاتی و طبیعی    را  ی حرکت  ریس  کی

 سازنه یزمهم    رده است که  ک  یطراح   عالم مقرّر و
دچار چالش در   شرهاست که بانسان  ی هات یفعال

موجب   نشود  یزندگ هم  شدن    و  حاصل 
نخواسته شدن  برآورده  و   هاانسان  ی ازهایها 

باید از این موهبت الهی    هاانسانشود که ما  می 
شکر گذاری کرده و به نحو أحسنت در راستای 
اعتالی علمی و فرهنگی و نیز عبودیت خودمان  
بکوشیم و از آن استفاده بکنیم. اما نکته در این  

باید   ما  که  بگیریم.    الگواست    مثالًنیز 
کشوری برای پیشربرد  طراحان  و    دکنندگانیتول

رفت از  برون  ی برااهداف جامعه و پیشرفت آن و  
و اس یس   ی،فرهنگ ی،  اقتصاد  ی هاچالش ی 
ی منسجم طراح  ی ابا برنامه   یحرکت  ریس نظامی،

ها نتوانند به آن   ،مملکتملت و  که دشمنان    ندکن
چالش  بیآس از  را  مردم  و  و  بزنند  مصون  ها 

بدارند.  و    محفوظ  دینی  مبلّغان  و   مشاوران 
بیت،  ط به تعلیم و تربودر امور مر  یپروش  انیمرب

طرح   یک  و  انسجام  و  نظم  یک  نیازمند  نیز 
هدفمند هستند تا مشکالت فردی و اجتماعی را  

از کار حق بگیرند.حل کنند و  الگو  امام     تعالی 
خَلَقَ    قَدَّرَ»  :دیفرمای م  السالم ه یعلی  عل مَا 

وَ وَجَّهَهُ    رَهُیوَ دَبَّرَهُ فََألْطَفَ تَدْبِ  رَهُیفََأحْکمَ تَقْدِ
فَلَمْ   لَمْ    تَعَدَّیلِوِجْهَتِهِ  وَ  مَنْزِلَتِهِ   قْصُرْ یحُدُودَ 
إِذْ أُمِرَ   سْتَْصعِبْی وَ لَمْ    تِهِیَغا  یدُوَن الِانْتِهَاءِ إِلَ 

؛  إِرَادَت  یَعلَ  یبِالْمُِت آفر  »آنچه...«  با    دیرا 
و استوا  یق یدق  ی ریگاندازه لطف  با  و  کرد،  ر 
کرد. هر    ریتدب  یخوبشان داد، و بهنظم   یمهربان

برا  دهیپد آفر  ی را  که  جهت  به    دهیهمان  شد 
خو حدومرز  از  نه  چنانکه  درآورد،   ش یحرکت 

به مراحل رشد خود   دنیو نه دررس  دیتجاوز نما
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شده را بدون حرکت حساب  نیکند، و ا  یکوتاه
او    ی دشوار اراده  اساس  بر  تا  رساند  سامان  به 
قسمت  91خطبه    ،یدشت  )کند.«  یزندگ  ،26/  
112 ) 

 
تنوع   :  6-2 داشتن  و  یکنواختی  از  پرهیز 

 همراه اقتتای زمانه در مسیر رشد و تکامل:
مبتکر  نیمخترع غذا  نیو    ا ی  ییمحصوالت 
توانند  می   ره،یو غ   هان ی ابزارآالت و ماش  ای  یخوراک
عنا و   ی هست  نظام به   ت یبا  موجودات  آن  در  که 

متنوع  رنگ   یمخلوقات  اندازه در  و   یهاها 
ابتکار و    نیاست و همچن  ی مختلف با بکار بردن 

متنوع  ت،یخلّاق اختراع   دیتول  یمحصوالت  و 
نرم افزارهای خلّاق و فضای سایبری خلّاق    کنند.

جامعه  پیشرفت  در  باالیی  بسیار  نقش  امروزه 
طب    نه یامروزه اکتشافات دانشمندان در زم  دارد.

 یضیمر  ی برا  ییاست که هر دارو  گونهنیو دارو، ا 
را دوا  خاص    ی درد   ییو هر داروشود  تجویز می

.  می  تکامل  کند.  و  رشد  برای  توانیم  می  ما 
دیگر،    خودمان افراد  و  و  اختراعات  در 

ان، از  مروزمره  ی در کارها  ی حت  ایاکتشافاتشان و  
کارها  یمکن   ز یپره  یکنواختی به  رو  متنوع    ی و 
مثالً  یماوریب د  کی.  د   ی برا  نیمبلّغ  و    نیرشد 

نبا  ی ایدن به منبر و موعظه    دیافراد جامعه  تنها 
از روش بهتر است  بلکه    تنوع م  ی هابسنده کند 

  ی سندگیس دادن، ورزش، اردو، نومثل در  گرید
ا از    زین   نی امور استفاده کند. مخترع  لیقب  نیو 

بدهند و تنوع  م   ی به اختراعاتشان رنگ و بو  دیبا
ابرازهای متنوع با نیازهای متنوع جامعه و افراد  

کنند هنرم درست  افراد  امروزه  و    ند. 
(  دهدی انجام م  یکیکه کار گراف  ی)کسستیگراف
أن کارها   یکسان)    ماتوریو  و   شنیمیان  ی که 

 های زیآمرنگ   نی( از ا  دهندی مپویانمایی انجام  
و    لمی. امروزه سازندگان فکنندیاستفاده م   اریبس
حت   هاالیسر از    ستیبای م  زی ن   ن یمخترع  یو 

و    یهای زیآمرنگ کنند  استفاده  مختلف 
ب  یمتنوع   ی هاطرح وجود  به  در    اورندیرا  و 

بشر داروسازان    تیدسترس  مثالً  بدهند.  قرار 
ها و دواها، قرص  ی زیآمتوانند با توجه به رنگمی 

را فراهم   ضیو مر  سوادی موجبات کمک به افراد ب
 . کنند 

 
7-2  : خالق  :  و  ابتکار  بردن  کار  در    تیبه 

   مسیر رشد و تکامل:

عل خالق  میخداوند  و  خلقت    تی ابتکار  در 
« إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْخَالَّقُ الْعَلیمُ»  :کاربرده است به

  یائیپو  نِیاسالم د  نیازآنجاکه دو      .(86)حجر/  
به علم   قیاست تشو  تیو خالق  یو ابتکار و نوآور

  ات یو دانش و سفارش به تعقل و تدبر و تفکر درآ
روح  تیحکا  یاله نوآور  ییگراتحول  هیاز    یو 

با توجه به سفارش   دیاسالم دارد. پس انسان با
  مساله در مسیر رشد و تکامل   نی از ا  میکر  قرآن

عصر   ی های ازمندیاز ن  ی اریکند، تا بس  ی ریالگو گ
پاسخ   شیخو در  را  باشد.  آمده    میکر  قرآنگو 

مِّن قُوَّۀٍ وَمِن    سْتَطَعْتُم ٱوَأَِعدُّوا لَهُم مَّا  »است:  
؛  «وََعدُوَّکمْ  للَّهِٱتُرْهِبُوَن بِهِ عَدُوَّ    لِیلْخَٱرِّبَاطِ  

و تا   دی کن  ایدر مقام مبارزه با کافران، خود را مه»
و آالت    حاتیاز آذوقه و تسل  دیآن حد که بتوان

دشمنان خدا    دی تهد  ی برا  ی و اسبان سوار  یجنگ
مه کامالً  خودتان  دشمنان    / نفال)أ.«  دیاسازیو 

  م ی ما را امر کرده که خود را مجهز کن  قرآن(  40
قد  ست ین   نیا  ش یمعنا  یول زمان  مانند    م یکه 

  له یدرواقع نوع وس  م،ی فراهم کن  ریاسب و شمش
زمانه است )ما استطعتم( و    اقتضائاتمناسب با  

 نه یزم  ه یآ  نیما مقدور باشد. ا  ی که برا   ی در حد 
خالق و  نوآور  ت یتنوع  ن   ی و  عرصه  در   ی رویرا 

بمب،    ,یدفاع تانک،  در  مصداقش  امروزه  که 
سالح و  زیردریایی  موشک،  دیگر اسلحه،  های 

ما    است نها  شودیم  ادآوریبه  و    یسع  تیتا 
وسا آوردن  دست  به  در  را    یدفاع  لیکوشش 
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ببند  دیجد بکار  برابر دشمن  و    میو مطمئن در 

فناوری تکنولوژ و  دن  ی  نظام  ایروز  امور  در    ی را 
نمائ ف را    میراهم  به ما  تا دشمنان جرأت تعرض 

 نداشته باشند 
دیگر  زیاد  بسیار  موارد  الگوگیری  راستای  در 
مانند: الگوگیری انسان از طبیعت، الگوگیری در  
زمینه صنعت، دقت و دانش افزایی، تنوع طلبی  
منسجم،   و  منظم  های  برنامه  تکامل،  مسیر  در 

زندگی شخصی و  هدفدار بودن روند تکاملی در  
محققین   انشاهلل  که  داشت  وجود  اجتماعی، 
بتوانند با هر کدام از این موارد موضوعاتی را در 
بزنند و سبب رشد و پرورش  جامعه علمی رقم 
علوم حقیقی شده و به جامعه علمی کشور کمک  

 رسانند. 
و  بسترساز:  8-2 رشد  و  خدمت  برای  ی 

 تکامل بهتر و مفیدتر: 
  ها آنز چیزها خلق کرده و  خداوند علیم برخی ا

دیگر   بسترسازو    سازنه یزمرا   امور  برخی  برای 
  ومهد    زمین را خلق کرد و آن را    مثالً.  قرارداد
آن   قرارداد  ی اگهواره از  بتوانند  موجودات  که 

برسند.    تیاستفاده کنند و در آن به رشد و هدا
مَهْدًا» الَْأرْضَ  لَکُمُ  جَعَلَ  یا  الَّذِی  و    یرو   در« 
هدا  ییهاراهین  زم موجبات  که   تیقرارداد 

آن و  کند  فراهم  را  راهنماموجوداتش  را   ییها 
 زیها نما انسان    «. وَجَعَلَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا»  ید.نما
و راه هدایت را به دیگران    می کن  ی بسترساز  دیبا

هم به آرامش   هاانسان یاد دهیم تا از این رهگذر 
مثالً    و رفاه برسند و هم به رشد و کماالت برسند.

  زندانشان فر  یدرس  شرفتیپ  ی پدران و مادران برا
برا  یجا  ستیبای م استادان   ی خوب  مطالعه، 

و   مانند مداد  ازیموردن  لیوسا  نیخوب و همچن
 ریتبلت و لب تاب را فراهم کنند. مد  ایخودکار  

برا  کی کارفرم  ی اداره  براکارکنانش،   یا 
مبلغ  جامعه،   ی برا  ینید  نیکارگرانش،  افراد 

برا دولت حت  ی مردان  و  ملّتشان   یمردمان 

در اختراعات خود به فکر رشد   دی ز باین  نیمخترع
که   ی به هر نحو  یباشند. هرکس  گرانید  تیو هدا

برامی  را  بستر  و    ی تواند  در جامعه    تکاملرشد 
معنو  ی ماد  نه یزم کند.  و  فراهم  سازندگان  ی 

 ی اگونهبه   دیها باها و آپارتمانها و برجساختمان
که   کند  و  عمل  رفاه  برای  مناسبی  بستر  خانه 

شده افراد  انسان  آرامش  اضطراب   هاو  و  دلهره 
آن را نداشته و نگران از دست   یرانیو   ای  یخراب

  ن ی دادن محل رفاه و استراحتشان نباشند. مخترع
مخترع  آالتن ی ماش عت  صن  نیازجمله 

ماش   دیبا  یخودروساز بسازند   ییهان یبتوانند  را 
سبب رفاه مردم شود استحکام داشته باشد و  که  

انسان آسودهو  و  آرامش  با  آنها  از  ها خاطر 
ی  رسان خدمتو از این منظر بستر    استفاده کنند

نیز   السالمهم یعلبه هم نوعان را فراهم کنند.ائمه  
و  رسانخدمت بر   نوعان  هم  به  اصرار   هاانسانی 

توفیق    دندیورزی م تقاضای  متعال  خداوند  از  و 
دیگران  رسانخدمتأدای   به  .امام  کردندیمی 

دوم    نیالعابدنیز و  بیست  دعای  فراز  در 
: »بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود دیفرمای م

آن   بر  مرا  که  ده  آن  اداى  توفیق  مرا  و  بفرست 
 طاعت خویش یا خدمت  درراهاى و  ملزم ساخته 

تنم از    هرچنداى،  خلق بر عهده من گذاشته   به
گزاردن آن ناتوان باشد و نیرویم به سستى گراید 

دارایى  وتوانم و  مال  و  نرسد  پایه  آن  بدان  از  ام 
صر آید، خواه به یادش داشته باشم یا از یادش قا

 ( 147:  1375آیتى  برده باشم«. )
 

 نتیجه گیری:  
مسیر  در  تا  پروراند  را  موجودات  علیم  خداوند 
چرخه هستی بتوانند به منافع خود دست یابند  
و برخی برای برخی دیگر مفید واقع شوند. اگر 
نواقصی   هستی  چرخه  در  نبود  تکاملی  و  رشد 

این    شدیم  ایجاد و   هانقص که  علیم  خدای  از 
و   بعید  چرخه    رممکنیغحکیم  در  اما  است. 
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هستی موجودی به نام انسان قرار دارد که أشرف  

تواند به مقامی برسد که حتی  مخلوقات بوده و می
فرشتگان قادر به رسیدن به آن مقام نیستند و  
باالترین  که  است  الهی  خالفت  مقام  مقام،  آن 

و این عالی ترین درجه    هاستساناندرجه برای  
، ائمه  هاانسان  نیترکامل تکامل بشریت است که  

معصومین و انبیاء الهی هستند.  اما بهره برداری  
ما انسان ها اینگونه است که باید در مرحله اول 

ی کنیم به خاطر همه منافع و  شکر گذارخدا را  
پرورش هانعمت و  رشد  راستای  در  که  یی 

به نحو أحسنت    هاآنموجودات نصیب ما کرد و از  
نکنیم    لیومفی حرا إسراف و    هاآن استفاده کنیم   

و ثانیاً از این رشد و پرورش موجودات بهره ببریم 
در جهت اعتال و تعالی و رشد معنوی و جسمانی 
و   گناه  راستای  در  منافع  از  اینکه  نه  خودمان 
محرمات استفاده کنیم. دوری از معصیت وظیفه  
بشریت است  که اگر گناه کنیم، هم نعمات الهی  

نصیبما موجودات  پرورش  و  رشد  از  شده  که  ن 
را   هدایت   لیزا است  مسیر  از  هم  و  کردیم 

و دیگر رشد و کمالی برایمان حاصل   شدهخارج
به   شود.نمی ترغیب  )در  السّالم  علیه  علی  امام 

گناه   دورى  است از  فرموده  نافرمانى(  (  »)از   :
خدا  دیکنی دور را    نهیهرآسوگند    به  )گناهان 

ه و را( آمرزید  هاآنچنان( پنهان نموده که گویا )
)پس   است  و    کهاکنون بخشیده  داده  مهلت 

گناهان را پنهان نموده ترس و دورى از خشم او  
گذشته   از  نکرده  معصیت  باید  و  است،  واجب 

که حلم    طورهمان، زیرا  دیینماپشیمان بوده توبه  
و بردباریش بسیار است عقاب و کیفرش سخت  

( و این  1099،  6  ج  تا،بی ،فیض االسالم(« )هست
گناه که همان تقوا است، برایمان رشد    دوری از
در   السالمهیعل. امام علی  آوردی می  اخرو دنیوی و  

همام   اهل دیفرمایمخطبه  دنیا  در  تقوا  »اهل   :
 شدهحسابفضایل هستند، سخنانشان درست و  

یی است، راه و جوصرفه   شانیزندگاست، روش  
را   خداوند  است،  فروتنى  و  تواضع  رفتارشان 
آن   بر  را  خود  پس  دانسته،  طاعت  شایسته 

را   خویش  چشمهاى  و  خداوند    ازآنچهواداشته 
پوشانده  گردانده  بر اگوشه اند،  حرام  را  خود  ی 

متوقّف   باشد  سودمند  برایشان  که  دانشى 
 . ( 163،1388،ابن همام اسکافىاند.« )نموده
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 یم کر قرآن از منظر حجابی بدو  گریزیحجاب

 
 2زهرا ملکانو  1فریبا حسن زاده
 

 ای، استان گلستان، ایراندانشگاه فنی و حرفه، گروه علوم انسانی -1

 کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر، دانشکده آیت ا... آملی آمل -2
 ( Artemis.com.2@gmail.com)نویسنده مسئول: 

 
 چکیده 

کریم تمایل به پوشیدن را در امور فطری می داند که از آغاز خلقت آدم و حوا در نهاد انسان به ودیعه   قرآن
گذاشته شده است و در آیات فراوانی به این مهم پرداخته است. از طرفی علم روانشناسی به ویژه روانشناسی  

جنس زن و تمایل او به حفظ عفت را مورد  اسالمی از دیدگاه روانشناختی به این موضوع اهمیت زیادی داده و  
پرداخته و  آید، به بررسی مسأله بدحجابی  همانطور که از عنوان برمی بحث و بررسی قرار داده است. این مقاله  

ابتدا تعریفی جامع از بدحجابی ارائه دادیم، سپس    شده است.   پرداختهبه آن  از طریق مراحل طراحی آموزشی  
های متعددی در فرد، خانواده، اجتماع و...  ی آن را بررسی کردیم. حجاب گریزی آسیب هان و نشانهیرا تبی  آن

کند در طلبد. دالیل مختلفی زمینه پیدایش آن را فراهم می دارد بنابراین همراهی جامعه و آحاد مردم را می 
ها یبی هستند که باید آنها دارای محاسن و معاهرچند هر یک از آن،  را ارائه داد  یهای بسیطنتیجه باید راهکار

 دهیم.  را نیز در نظرداشت. در مرحله آخر گزارشی را از تمام نتایج حاصل شده ارائه می 
 

شناخت مسئله، تبیین و آسیب شناسی، دالیل    بدحجابی و حجاب گریزی، طراحی آموزشی،:  کلیدی  گانواژ
 پیدایش، ارائه راهکار، گزارش. 

 
 مقدمه

از  جلوگیری  زن،  شخصیت  حفظ  برای  حجاب 
انحراف جوانان و مانع گسترش فساد در جامعه  
اسالمی است. همان گونه که اصل پوشیدن لباس 

آزا با  زنان و مردان منافات  ندارد، برای  آنها  دی 
بدون شک، یکی از .  (2)  حجاب نیز چنین است

زند،   می  دامن  جنسی  شهوت  به  که  اموری 
برای  مردان«  و  زنان  خودآرایی  و  »برهنگی 
یکدیگر است که تأثیر آن، به خصوص در میان  
جوانان مجرّد، قابل انکار نیست، به گونه ای که  
رابطه   عفّتی  بی  به  آلودگی  گفت:  توان  می 
مستقیمی با بی حجابی، برهنگی و خودآرایی در 

آمارهای ان از  بعضی  دارد؛ حتی طبق  ظار عموم 
مستند، هر قدر این مسئله تشدید شود، به همان  
نسبت آلودگی به بی عفتی بیشتر می شود؛ مثلًا،  
در تابستان که به خاطر گرمی هوا، برهنگی زنان  

بیشتر می شود، به همان نسبت مزاحمت های 
جنسی افزایش می یابد و به عکس، در زمستان 

پوشش بیشتر دارند؛ این گونه مزاحمت    که زنان،
برداشتن   که  است  بدیهی  شود.  می  کمتر  ها 
حجاب، مقدّمه برهنگی، آزادی جنسی و بی بند  
و باری است که مشکالت و مفاسد ناشی از آن، 

نیست پوشیده  بر کسی  ما  زمان  و  بی  .در عصر 
حجابی سبب می شود که گروهی از زنان، در یک 

نش در  پایان،  بی  و  مسابقه  خود  اندام  دادن  ان 
تحریک مردان هوسباز شرکت کنند. این امر در  
های   خاطرگرفتاری  به  که  ما  زمان  و  عصر 
تحصیلی و اقتصادی سن ازدواج باال رفته و قشر  
می  تشکیل  مجرّد  جوانان  را  جامعه  از  عظیمی 

عالوه بر این، از نظر    .دهد، آثار بسیار مخربّی دارد
خانو ناامنی  سبب  نیز  بروز اخالقی  و  ها  اده 

جنایات می شود و هیجان های مستمر عصبی و  
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حتّی بیماری های روانی را در پی دارد که ثمره 
ارزش  کاهش  و  ها  خانواده  پیوند  سستی  آن 

ش می  جامعه  در  زن  این در  .  (3)  ودشخصیت 
میان عده ای روشنفکر نما از روی علم و آگاهی  
و یا از روی بغض و یا جهالت، مخالف حجاب و 

وشش زنان هستند و حجاب را سبب انزوای این پ
قشر از جامعه می دانند. یا اینکه حجاب را یک 
با فعالیتهای   لباس دست و پاگیر می بینند که 
مدرن   ماشینهای  عصر  در  مخصوصا  اجتماعی 
سازگاری ندارد و یا اینکه حجاب از این نظر که 
میان زنان و مردان فاصله می اندازد، طبع حریص  

ر اینکه مردان  جای  به  و  کند،  می  آزمندتر  ا 
شعله  را  آنها  حرص  آتش  باشد  کننده  خاموش 
ورتر می سازد. در حالی که: با چشم خود گروه  
حجاب  داشتن  با  که  بینیم  می  را  زنانی  گروه 
در   ها،  اداره  در  حاضرند،  جا  همه  در  اسالمی 
کارگاهها، در راهپیمایی ها و تظاهرات سیاسی،  

تلویزیون و  رادیو  مراکز  در  و  بیمارستانها  در   ،
بهداشتی، و در مراقبتهای پزشکی، در دانشگاه.  
بسیار   نقش  که  زن  عظیم  رسالت  از  افراد  این 
مهمی در خانواده و تربیت فرزندان برای ساختن  
بی   دارد،  پر حرکت  و  آباد  و  سالم  اجتماع  یک 

البته باید توجه داشت که سفارش به  .  (4)خبرند  
آفرینی او نیست؛ بلکه  حجاب زن به سبب فتنه  
های جنسی وی شکیبا  چون مرد در برابر جاذبه

اندام  دادن  جلوه  از  شده  خواسته  او  از  نیست 
ورزد.  اجتناب  مردان  حضور  در  خود  ناپوشیده 

 پردازیم.اکنون به تفسیر موضوع مورد نظر می 
 بیان مسئله    -1

 تعریف لغوی حجاب روانشناختی و  -1-1
روشی خودکار و با دقت   مقاله، ارائههدف نهایی  

قابلیت  روشو  از  )بهتر  قبول  قابل  های  بازیابی 
پیشین( جهت کشف قوانین تغییر موردنیاز برای 

برنامهبه نسخهروزرسانی  با  سازگاری  -ها جهت 
 های موردنظر است. های مختلف چارچوب

 تعریف فقهی حجاب    - 2- 1

دور  خطاب به زن و مرد که برای  ی احکام پوشش
ها و بینی ای از پیش داشتن آنان از آسیب، سلسله 

اندیشی  میعاقبت  بر  در  را  رو  ها  این  از  گیرد. 
هنجاری خواهد بود که   حجاب در جامعه دینی،

مورند تا میل به خودنمایی أزنان به آن مکلف و م
 . آنان را به انحراف نکشاند، و خودآرایی

  از دید   حجابی و حجاب گریزی   تعریف بد   - 3- 1
 روانشناختی 

با وجود این تفاسیر، در جامعه مسلمانان بعضی  
گریزی  بههنجار  حجاب  مسئله  در  چشم ها 

»بیمی  نام  با  را  آن  ما  که  بدخورد  یا    حجابی 
های یعنی همان خود نمایی  ،ایمحجابی« شناخته 

اندام   زنانه در قالب خودآرایی یا پرده بر گرفتن از 
پوشش یا  تحرخود  اما  کامل؛  و یکهای  آمیز 

شناخت،  حساسیت  مثل:  عواملی  که  برانگیز 
اقتصاد ،  خانواده، اجتماع، تاریخ، سیاست   فرهنگ،

 (5) .و... هر کدام در این رفتار سهمی دارند
 تبیین مسأله-2
 .  خود آرایی افراطی •
بدن  • و  از پوشش های جذب  استفاده 

 نما.  
خیره شدن به چشمان جنس مخالف  •

 طوالنی مدت(. هنگام محاوره   ) 
نگاههای  • با  مخالف  جنس  تعقیب 

 متوالی. 
جلب  • هدف  با  موزون  حرکات  انجام 

 توجه.
 (6طنازی و عشوه گری در محاوره )  •
 اهمیت و ضرورت   -3

 پیامد فردیآسیب شناسی و   – 3-1
  سقوط شخصیت انسانی زن   - 1- 1- 3

کسانی  نامناسب   نخستین  واسطه حضور  به  که 
در معرض آسیب و  ،  در میان نامحرمان  ،    خود
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می  بدحجاب  زنان  خود  گیرند  می  قرار  تهدید 

طور طبیعی بدحجابی و آرایش چهره، باشند. به 
به نوعی توجه و نگاه نامحرمان را به خود جلب  

برخی  ی  می کند، بدیهی است که این کار زمینه  
از تحریکات را برای طمع ورزی ایجاد می نماید،  

تنزل زمینه  یک   و  حد  تا  را  زن  شخصیت 
سقو به  ارزش  بی  کاالی  یک  یا    ط عروسک، 

کشاند و ارزش های واالی انسانی او به کلی به  می
دست فراموشی سپرده می شود، و تنها به عنوان  
وسیله ای برای کامیابی های جسمی مورد توجه 

 (8)  رد.قرار می گی
آستانه  خانم  بیشترین  که  بدانند  باید  ها 

مردتحریک به  پذیری  است.  »نگاه«  از طریق  ها 
طور گونه  به  شهوت  و  نگاه  تأثیر  تحت  که  ای 

از   را  خود  عقالیی  کننترل  سوم  یک  تا  معمول 
ران هستند به  که هوسدهند و کسانی دست می 

می  رهزنی  ناخواسته فکر  و  خواسته  و  افتند 
میهم دام  به  را  دختران  صید،  و چون  اندازند 
حرفههم سارق  ماشینی چون  که  را   ای  او  نظر 

به همین  .  کندجلب کرده برای سرقت اقدام می 
می  کسی  اگر  مال  جهت  یا  را  خویشتن  خواهد 

بیشتر   هرچه  باید  کند،  محافظت  را  خویش 
  .مراقبت کند که از دید رهزنان به دور باشد

  افزایش التهاب روحی و روانی  3-1-2   

با حجاب و پوشش مناسب   بی تردید، اگر زنان 
دیگر  در   و  خانواده  و  یابند، خود  جامعه حضور 

خواهند   برخوردار  روانی  آرامش  از  جامعه  افراد 
در   آمیز  تحریک  صورت  به  زنان  اگر  اما  بود، 
روحی  هیجان  و  التهاب  شوند،  ظاهر  اجتماع 
تازه  ای  صحنه  دیدن  با  لحظه  هر  بینندگان 
افزایش می یابد و از آن جا که ارضای غریزه در  

برهم  تمامی موارد دل باعث  خواه، ممکن نیست، 
گرد می  بینندگان  روحی  تعادل   د.خوردن 

همچنین بی حجابی و بدحجابی و پیروی از مُد  
که  دیگری  زنان  که  می شود  آرایش، موجب  و 

دچار  نیز  نیستند  پوشش  نوع  آن  تهیه  به  قادر 
فشارهای روانی گردند و تعادل روحی خود را از  

ها و اختالالت  دست دهند. این التهابات، بیماری  
خواهد  دنبال  به  را  فراوانی  جسمی  و  روحی 

  ت.داش
که فرد بدحجاب ناخواسته در مسابقه  عالوه بر این

 ،   خودنمایی و خودآرایی با دیگر زنان دچار شده
همواره این دغدغه پنهان برای او وجود دارد که 
از  زمینه  این  در  را  سبقت  گوی  توانسته  آیا 

حداق یا  و  برباید  دیگران  دیگران  به  را  خود  ل 
  برساند یا نه؟

  پیامدهای خانوادگی  3-2

بنیان خانواده، مقدس ترین پیوند اجتماعی است.  
ترین  مهم  و حجاب  نهاد، عفت  این  ثبات  برای 
و   ها  آرایش  زنان  اگر  آید.  می  شمار  به  عامل 

د، و مورد  نخودنمایی ها را به بیرون منزل بکشان
نامحرمان قرار بگیرند گاهی  نگاه های هوس آلود  

ناخواسته عامل پیامدهای منفی خواهند شد که  
  د:در اینجا به برخی از آنها اشاره می شو

چارچوب بودن:  افزایش ماجوالر  باعث  ها 
کپسوله طریق  از  پیادهماجوالریتی  سازی  سازی 

شوند.  پایدار  میهای کاربری  جزئیات در واسط
ن کیفیت  ارتقاء  باعث  امر  کاهش  رماین  و  افزار 

برنامه   نگهداری  و  درك  برای  نیاز  مورد  تالش 
 شود. می

  تأخیر در ازدواج 3-2-1

دارای   زنانی که هر یک  و  نمایی دختران  جلوه 
تردید  موجب  باشند،  می  خود  خاص  محاسن 
زندگیشان   شایسته  همسر  برگزیدن  در  پسران 
می شود و در آرزوی رسیدن به دختری که جامع  

ه زیبایی  می  تمام  تأخیر  به  را  ازدواج  باشد  ا 
  .اندازند

دختران   برخی  که  است  حالی  در  موضوع  این 
تصور می نمایند چنانچه با چهره ای آرایش کرده  
در اجتماع حاضر شوند زمینه ازدواج آنها بیشتر  
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فراهم می گردد اما واقعیت آمارها خالف آن را  

 ( 9. )اثبات نموده است
در    3-2-2  زنان  جذابیت  نزد کاهش 

  همسران 

سوی  از  آمده  عمل  به  های  پژوهش  اساس  بر 
رعایت  اثر  در  دانشگاهی؛  جهاد  پژوهشگران 

گری زنان، آستانه  نکردن حجاب و افراط در جلوه
ادراکی مردان تغییر کرده و درك آنها از زیبایی  
زنان کمتر می شود؛ در نتیجه، اثرات زیان بخشی  

یجاد تنش، در روابط خانوادگی آنان گذاشته و به ا
 ( 10) . جدایی و طالق می انجامد

عفاف، مطرح   و  فرهنگ حجاب  که  در محیطی 
است، دو همسر، متعلق به یکدیگرند و احساسات  
و عواطفشان مخصوص یکدیگر است. پیوندهای  
قلبی، عمیق و محکم و عشق در خانواده حاکم  
است. اما اگر مردان به راحتی و به آسانی در تمام 

اجتما های  و  صحنه  کرده  آرایش  زنان  به  عی 
برای  ضمانتی  باشند،  داشته  دسترسی  متنوع 
همسرانشان   به  آنان  دلبستگی  و  محبت  ثبات 

هر آنچه   نخواهد بود؛ چرا که به قول بابا طاهر »
  « دیده بیند دل کند یاد

و هر آنچه دل از آن یاد کند به هر قیمتی که  
ترتیب هر  ؛    باشد در پی آن خواهد رفت بدین 

دل به دلبری می بندد و از دیگری دل می  روز  
 (11) .برد

از سوی دیگر، وقتی زن با آرایش و بدحجابی در 
جامعه ظاهر می شود، چه بسا با پیشنهاد های  
وسوسه انگیزی از سوی دیگر مردان مواجه شود، 
در نتیجه نسبت به زندگی فعلی خود دلسرد شده 

برگزیند را  یا جدایی  راه خیانت  از دو  یکی    .و 
وحشت آمار  به  به  نگاهی  آمریکا  در  طالق  ناك 

های   آزادی  و  برهنگی  نماد  بزرگترین  عنوان 
جنسی گواه بر این ادعا می باشد. گزارشی که از 
سوی مؤسسه کنیسی منتشر شده است، نشان  

که  می  در    37دهد  آمریکایی  مردان  از  درصد 

دوران ازدواج خویش از لحاظ جنسی به همسر 
نمی وفادار  و  خود  زنان   29مانند  از  درصد 

آمریکایی نیز در دوران ازدواج خود به همسرشان  
این است که تر از آن  آور  حیرت .کنندخیانت می 

به    1986کودك آمریکایی که در سال    5از هر  
سالگی شاهد    18سه نفر تا قبل از  ،  انددنیا آمده 

 ( 12) ود.طالق و جدایی والدین خود خواهند ب
  پیامدهای اجتماعی -3-3

پایمال شدن ایمان و فتایل اخالقی   3-3-1
  جامعه

حجابی یکی از این عوامل مهم است که نقش  بی 
فضایل   کردن  پایمال  و  تضعیف  در  ای  عمده 
در  دارد.  غیرت  و  عفت  حیاء،  همچون  اخالقی 

شهوت حجاب  بی  هوسجامعه  رانی،  رانی، 
اختالهرزه و  نامشروع  ارتباطات  گناه،  ط  گری، 

و  عشق  صفا،  معنویت،  جای  غیرشرعی  های 
بذر   جامعه  این  در  گیرد.  می  را  واقعی  محبت 
شهوت به سرعت در دل و جان مردم به خصوص 
جوانان نفوذ کرده و آنان را از امور اساسی و اصلی  
الهی   تکالیف  و  معنویات  و  پرداختن  و  زندگی 
فاقد   که  ای  جامعه  است  طبیعی  دارد.  بازمی 

اخالق   و  است  ایمان  مناسبی  بسیار  بستر  باشد 
رذیله،   خصایص  ها،  ناهنجاری  افزایش  برای 

نا  فحشاء،  فساد،  آدم ،  امنیخشونت،  بزهکاری، 
ده  و  جنایت  خیانت،  که  ربایی،  دیگر  معضل  ها 

شرعی   حکم  به  توجهی  بی  محصول  همگی 
حجاب بوده و دیر یا زود شعله آن دامن خود فرد  

 (13) د.را هم آتش خواهد ز
ناهنجار  شیافزا   3-3-2   و   ی التهاب 

 یاجتماع 
نظر   در  را  آنها  جذابیت  زنان،  نامناسب  حضور 
جنس مخالف بیشتر کرده و تالش و پی گیری 
خواهد   فزونی  وصالش  برای  را  مخالف  جنس 

لذا اگر زنان آرایش کرده و به صورت   .بخشید  
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و   التهاب  شوند،  ظاهر  اجتماع  در  آمیز  تحریک 

حظه با دیدن صحنه  هیجان روحی بینندگان هر ل
می  افزایش  تازه  ارضای  ای  که  جا  آن  از  و  یابد 

ممکن  دلخواه،  موارد  تمامی  در  جنسی  غریزه 
روحی   تعادل  خوردن  برهم  باعث  نیست، 

 .می گردد بینندگان
  گسترش فساد اجتماعی - 3-3-3

حضور تحریک آمیز زنان و نگاه آلوده مردان به  
می   فراهم  را  جنسی  قوای  تحریک  زمینه  آنها 
و  دختران  به  نسبت  مخصوصاً  امر  این  و  نماید 
شدت   دارند  قرار  بلوغ  مراحل  در  که  پسرانی 
بیشتری یافته به گونه ای که اغلب مفسده های  
می   رشد  و  تولید  سنین  همین  در  اجتماعی 

  .کنند
دقت در آمار و اخبار منتشره از وضعیت اجتماعی  
آزادی   و  برهنگی  مهد  عنوان  به  غرب  تمدن 

صحت چنین بینشی را مورد تأیید پوشش زنان  
قرار می دهد که در اینجا به برخی از آنها اشاره  

  :می نماییم
سطح روابط جنسی پیش از ازدواج و حاملگی در 

جوانان درمیان پیشرفت،  میان  را  مخربی  های 
کشورهای غربی شاهد بوده است. در پاسخ به این  

 20چه تعداد از جوانان آمریکایی زیر »سؤال که 
؟« ال در روابط جنسی نامشروع شرکت دارندس

  60اکثر متخصصان این زمینه به عددی باالتر از  
می اشاره  براساس درصد  انگلستان  در  کنند. 

از گزارش تا پیش  از یک پنجم جوانان  ها بیش 
ی روابط جنسی نامشروع را پیدا  سالگی سابقه   16
آمارگیری می  در  سال  کنند.  در    31،  1996ای 

پا از  داشتهدرصد  ابراز  مونث  که سخگویان  اند 
پیش از آن که به بلوغ برسند و از لحاظ جنسی  
آماده باشند، برای روابط جنسی تحت فشار قرار  

 ( 14)اند. گرفته 
آماری به قطع چنین  میزان ،  طور  بر  فراوانی  اثر 

حاملگی پیش از ازدواج دارد. در ایاالت متحده،  

از دختران مطابق برآوردها »هر ساله یازده درصد  
شوند«. به  سال ازدواج نکرده حامله می   20زیر  

هر   »در  دیگر  جوان    64عبارت  مادر  یک  ثانیه 
  «.آوردازدواج نکرده یک فرزند به دنیا می

ایاالت   آموزش  پیشین  وزیر  بنت،  جی.  ویلیام 
می بیان  در متحده  نامشروع  »تولدهای  دارد: 

سال   از  متحده    400،  1990تا  1960ایاالت 
 «. افزایش یافته استدرصد 

جهان(  و  )اخبار  وُرد  اند  »نیوز  گزارش  مرکز 
می برآورد  متحده«  مطابق ایاالت  که  کند 

  21ی اول قرن  رَوَندهای موجود در ابتدای دهه
طور نامشروع  از هر دو کودك آمریکایی یکی به

می  دنیا  میلیون  » .آیدبه  یک  از  بیش  ساله  هر 
می حامله  آمریکایی  جوان    75که  شوند  دختر 

می صورت  ازدواج  از  خارج  آنها   د«.گیردرصد 
دیگر  به  نامشروع  جنسی  روابط  این  شیوع 

  .های غربی نیز سرایت کرده استملت 
ژانویه   20ی اروپایی خود در  نیوزویک در شماره

نوشت: »در سوئد بیش از نیمی از کودکان   1997
که  دارند  تعلق  مادرانی  و  پدر  به  شده،  متولد 

اند. در فرانسه و انگلیس این آمار در ازدواج نکرده
 (  15) ت«.حد یک سوم اس

جالب آن است که در گزارشی که از سوی فعالین 
سال   در  جنسی  داری  منتشر   2006خویشتن 

روابط  بودن  اختیاری  یا  تحمیلی  درصد  شده، 
به تفکیک  جنسی دانش  آموزان زیر هجده سال 

این  براساس  قرارگرفت.  بررسی  مورد  جنسی 
درصد از دخترانی که رابطه جنسی را 81  گزارش

اطالع در  را  جامعه  بودند،  کرده  رسانی  تجربه 
ناصحیح و فرهنگ غلط را در الزام به ناپوشیدگی  

بی به  و  که  کردند  بیان  و  دانسته  مقصر  عفتی 
اند.  انتخاب و اختیار خود در روابط شرکت نکرده 

این دختران در بیان عوامل، تأثیرهای محیط و 
ن و نگرانی از قضاوت های دوستانشان را همساال 
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خود   جنسی  رفتارهای  عوامل  مهمترین  از 

 (16) .برشمرده اند
جنسی   3-3-4   آزار  و  خشونت  افزایش 

  زنان 

اذیت و آزار جنسی ،  بدحجابی  ءیکی از آثار سو
زنان بدحجاب به وسیله مردان و جوانان ولگرد و 

پوشش ناقص  الابالی است. گویا این قبیل مردان 
و نامناسب برخی دختران و زنان را به منزله چراغ 
زنان  تمایل  دهنده  نشان  که  دانند  می  سبزی 
آلود است و   به کارهای خالف و گناه  بدحجاب 
همین نکته از نظر ذهنی و روانی از دیدگاه آنان 
بدحجاب است زنان  آزار جنسی  و  اذیت   . مجوز 

(17) 
نتظامی در این  مدیر کل مبارزه با مفاسد نیروی ا

باره می گوید: »با بررسی و رجوع اجمالی به آمار  
در سال   نوامیس  برای  بینیم  85مزاحمت  می   ،

می   اتفاق  هایی  خانم  برای  ها  مزاحمت  بیشتر 
افتد که نوع پوشش آنها خارج از حد متعارف بوده  
است و درصدی از آدم ربایی و تجاوز به عنف نیز  

وی اظهار  ت.ساختصاص به همین افراد داشته ا 
داشت: به طور کلی پوشش های نامناسب برای  

بیشتر  جامعه و  آورد  می  وجود  به    ین ناامنی 
تعرضات نیز به افراد بدحجاب بر می گردد و این  
و  ربایی  آدم  یا  متلک  یک  است  ممکن  تعرض 

 (18)  .تجاوز به عنف باشد

فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در  
بد   که  هایی  خانم  گوید:  می  چنین  باره  این 
پوشش می باشند چهار برابر خانم هایی با پوشش  
می   قرار  خیابانی  های  مزاحمت  مورد  مناسب 

 ( 19)گیرند. 
ترویج فرهنگ مصرف و زیان های   3-3-5

  اقتصادی ناشی از آن 

ش و عرضه زیبایی خوی  گیاشتغال زنان به آراست
های جسمی، فرهنگ غلط مصرف را ترویج می 

زیان و  جبراننماید  اقتصاد های  بر  ناپذیری 
  .نمایدخانواده و کشور تحمیل می 

نشان   انجام شده در کشور  بررسی های  آخرین 
می دهد که ایران، سومین کشور مصرف کننده  
در   آرایشی  لوازم  کننده  وارد  کشور  هفتمین  و 

در است  مواد    جهان  سوم  یک  تنها  که  حالی 
دو  از  بیش  و  داخل  تولید  ایرانی،  زنان  آرایشی 
های  ویترین  پشت  واردات،  صورت  به  آن  سوم 
وسوسه انگیز خرید می نشیند؛ وارداتی که بنا به  

رسمی   غیر  آن  30تا    25آمارهای  کل  درصد 
طریق قاچاق و تجارت چمدانی وارد کشور می 

غیراستا و  تقلبی  دلیل  به  و  نه  شود  بودن  ندارد 
پوست  به  را  زیبایی  نمی  تنها  هدیه  ایرانی  های 

های  بیماری  انواع  شیوع  ساز  زمینه  بلکه  کند، 
پوستی همچون پیری زودرس پوست، حساسیت  
  . های پوستی، عفونت های پوستی و... می باشد

(20) 
 ی بروز ناامن 3-3-6 

در جامعه ای که بی حجابی رواج پیدا کند، چشم 
، یه هر چه بهتر زینت آرایئها و ارای  چشمو هم
برخی  تمام و  داشت  کجرو  ینخواهد    یها  یاز 

،  یخیابان   ی ، خشونت هاینظیر مدگرای  یاجتماع
گسترش   یجنس  ی و آزارها  یاجتماع  یناهمنوای

ب و  یافت  ها  یحجاب  یخواهد  راستین    ی ارزش 
دختران و زنان را تحت الشعاع ظاهر جنسیشان 

 .دهد یقرار م
 یبرهم زدن نظم روابط جنس  3-3-7

حجا و  بزهکارب،  پوشش  بروز    یها  ی زمینه 
جامعه   ی رساند و اعضا  یرا به حداقل م  یجنس

جنس روابط  و  خانواده  تشکیل  سمت  به  و    ی را 
دهد. حجاب باعث    یقاعده مند سوق م   یعاطف

فاصله ها  یم و    یاجتماع  ی شود  بماند  محفوظ 
 دار شود. یتعامالت قاعده دار و معن
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 نی اختالالت جسما 3-3-8 

عامل   که  را  فساد  زمینه  است،  ممکن  حجاب 
است از بین ببرد یا   یمقاربت  ی ها  ی بیمار  یاصل

در  را  خود  نقش  طریق  این  از  و  دهد  کاهش 
جسمان  ایدز،   یسالمت  کند.  ایفا  جامعه  افراد 

عصر حاضر است که یک راه انتقال آن،    ی بیمار
ب و  بار  یفساد  و  روابط جنس  ی بند    . است   یدر 

(21) 
 ( فرهنگیپیشینه تحقیق )  -4

 وازدگی در برابر فرهنگ بیگانه 4-1-1 
ب هنجارشکنیحجاب  ی فرآیند  مقدمه  و    ی ، 

فرهنگ   ی جایگزین ساختن هنجارها نظر  مورد 
بیگانگ احساس  ساز  زمینه  و  برابر    ی مهاجم  در 

 .است یو پذیرش تهاجم فرهنگ ی فرهنگ خود

 گسترش فساد 4-1-2 

ا تلق  ی در جامعه  ارزش  زن    یکه حجاب  شود، 
این ارزش را از رفتار و کردار خود، به   ی پایه ها

دهد و نه تنها زنان بلکه    یباور خویش سرایت م 
مردان نیز متوجه این ارزش خواهند شد و جامعه 

سو به  ها  ی را  ارزش  و  سوق   یواقع  ی سالمت 
نکند   اما اگر زن، حجاب را رعایت  خواهند داد. 

و   یجتماع را به فساد، تباهممکن است، خود و ا
 .ضدارزش ها سوق دهد

دین  4-1-3 تقیدات  و  اعتقادات   یتتعیف 
 هدرجامع

 یدین  ی از باورها  یکه در سطح باالی  ی جامعه ا
بسیار برابر  در  م  ی باشد،  مصون  ها  آسیب    ی از 

ب بیحجاب   ی ماند.  و  نبودن  پایبند  نشانه   ی ، 
 یفرد نسبت به احکام و اعتقادات اسالم  یمباالت

 (22)  است. 
 روانی 4-2

تعارض فردی و خانوادگی و اجتماعی    4-3 
 بین افراد 

 سواالت و فرضیات تحقیق  -5

 علل پیدایش  5-1      
می  پی  در  که  و  جمالتی  عوامل  از  برآنند  آیند، 

و  انگیزه  گیرند  بر  پرده  گریزی  هنجار  این  های 
ها هر چند کم و کوتاه و به قدر توان آننمایی از  

شناخت،فرهنگ، خانواده،    .نویسنده نشان بدهند
تاریخ، سیاست در ،  اجتماع،  کدام  و...هر  اقتصاد 

به   ترتیب  رعایت  با  که  دارند  سهمی  رفتار  این 
 .ها خواهیم پرداختچند و چون آن

 اعتقادی   5-2 

بینی نادرست  گریزی جهانیکی از عوامل حجاب
 .هاستنانسا

 بینیجهان  5-2-1

و  شرایط  با  پیوستگی  از  جدا  بشر،  پوشش  نوع 
بینی و نظام فکری« او حاالت گوناگون، با »جهان

هرگاه زنی پوشش مناسب  (.  23)   .خوردپیوند می 
دینی را روی کتف خود آزار دهنده و سنگین و  

بیند، شاید این کار به جهت  غیر قابل تحمل می 
نادرست او و برگرفته از اعتقادش به بینی  جهان

دیدگاه »اومانیستی« باشد؛ زیرا طبق این تفکر،  
آورند و آخر کار  ها از زمین غرایز سر بر می آرزو

می  دنیادفن  همین  روی در خاك  این  از  شوند؛ 
باید غرایز را تشنه و ناکام نگذاشت و وعده انبیا  

ایز درباره قیامت را باور نکرد و به اشباع کامل غر
آورد و   .روی  فرهنگ  این  در  که  است  طبیعی 

بین مصرف  و  مریدان  کنندگان محصوالت میان 
لباس  اعتقادیش،  و  زنانه  فکری  و  مردانه  های 

تنگ، تُنُک، کوتاه و چسبان« بوده و حاصل این »
 نمایی و رونمایی حجم و پوست خصوصیات بدن 
 .اندام بوده باشد

 ضعف اعتقاد دینی  5-2-2

به دین بنیاد هر کار مطلوب دینی    ضعف اعتقاد
اندازد. دل دل کردن در بود یا نبود خالق را بر می 

آفرینش، شکاکیت در حقانیت پیامبران و مکاتب  
آنان و کامل ندانستن روش دینی برای زندگی،  

های مختلف دینی برداشت ماتریالیستی از آموزه
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و آسمانی، تفسیر فردی از اعتقادات و احکام که 

مع دین،  همه  به  اعتقاد  سستی  از  دیگرند  نایی 
روش افراد را نسبت به اسلوب زندگی و زاویه دید 

دهد. تا زمانی که  آنان را درباره زندگی تغییر می 
بنای  نایستد  استوار  انسانی  اعتقادات  داربست 

حجاب فرع بر  .گیردثبات رفتاری نیز شکل نمی 
حکیم   دین،  به  تقلیدی  غیر  و  تحقیقی  اعتقاد 

به مصالحبودن خ او  توجه  و  مفاسد در  و    داوند 
به اینت اتشریعا  با  حکام است که اگر کسی  ها 

ای بر رعایت آن نخواهد  چشم شک بنگرد انگیزه 
 .داشت

 آگاهی ناآگاهی و کم  5-2-3

، نظر  «های جنسیاخالق و رفتار »نویسنده کتاب  
سنجی و تحقیق هشت ساله خود را دلیل مناسب  

علت پدیده کم توجهی    ترینداند که اساسیمی 
است:   آنان  آگاهی  نا  بدحجاب  زنان  و  دختران 
که  داد  نشان  آنان  از  درصد  هشتاد  »اظهارات 

پیامد بی  و  پوشیدگی  فواید  از  های اطالعی 
اصلی است.  ناپوشیدگی،  عامل کم حجابی  ترین 

 :برخی از نتایج آن نظر سنجی به قرار ذیل است

بی  بانوان  میان  در  حجالف(  به  برخی  اعتنا  اب 
های مذهبی بودند که خانواده  دختران از خانواده

 .اندایشان در توجیه و تربیت آنان موفق نبوده 

ای از دختران و زنان، پوشش ناکامل خود ب( عده
 .دانستندرا کافی می 

ای دیگر، مراعات پوشش اسالم  ج( به اظهار عده 
 .های اجتماعی استمانع فعالیت 

با اعتقاد به لز وم پوشش بهتر اعتراف  د( بعضی 
کردند که برای این کار باید ایمان قوی داشت می 

 .اندبهره که آنان از ایمان قوی بی 

عامل   خود  زندگی  در  را  حجاب  گروهی  او( 
دانستند و  خوشبختی و موفقیت یا پیشرفت نمی

پنداشتند، نزد این عده نه نقش آن را خنثی می 
عامل   خالقی  امور  بیشتر  بلکه  حجاب،  فقط 

 (24) ت«. خوشبختی یا پیشرفت نیس

 اخالقی   5-3 

خواهش  و  انسی(  و  )جنی  شیطان  وسوسه 
گرای نفسانی )عجب، تکبر، غرور و...( ، هر  غریزه

معنویت را سخت و سنگین جلوه   کار متصل به
دهند و فرد را نسبت به کالس تربیت دینی می 

می پا  حجابگریز  داشتن  شک  بدون  ، کنند. 
دینی و الهی. نفس اماره از درون و  ارزشی است  

ها شیطان )انسی و جنی( از برون در کمین ارزش
حجابی و خودآرایی زنان اند و چون از بی نشسته

می  بر  فراوانی سر  آورد، برای خودنمایی،گناهان 
ارزش حجاب بیشتر در معرض رصد و هدفگیری  

قرار می القاآن دو  با  و  گوناگونی مثل  ئگیرد  ات 
روش تکامل  اظهار  پیشرفت،  تجدد،  نفکری، 

اجتماعی و...باعث کشیده شدن چادر از سر زنان 
 . شوندمی 

 شناختیروان  5-4

شناختی  گریزی بحث رواناز عوامل دیگر حجاب
 .آن است

 شهوترانی خاموش  5-4-1 

جویی زن ممکن است دو محور  طلبی و لذتتنوع
و  عالقه  جلب  اول  باشد:  داشته  اصلی  و  فرعی 

فرد غیر هم جنس )فرعی(، دوم برقراری  محبت  
به   آشنا  و  متدین  زنان  )اصلی(.  زناشویی  رابطه 
اصول اخالقی و حجاب، این دو تمایل را به همسر 

بروز می این روش و  خود  از  با عدول  اما  دهند؛ 
اندام و موها تمایل نوع اول   عادت به ناپوشیدگی 

ه کجنباند؛ با آن برای افراد غیر همسر نیز سر می 
چنان برای همسر خود دست تمایل نوع دوم، هم
 .نخورده مانده است

با عدم ارضاء عاطفی و جنسی در منزل، دریافت  
و   زمان  گذشت  با  نامحرم،  از  ومحبت  مهر 

سخنی با بیگانه و جلب توجه و محبت آنان هم
در بعضی از زنان، میل رابطه زناشویی به میل به  

ز جوامع غربی دهد. در بعضی ازنا تغییر جهت می
و دارای فضای باز جنسی معمواًل این اتفاق بدون 
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افتد؛ ولی در جاهایی که زمینه  مانع و نکوهش می

ظهور این میل منع و قبح قانونی و عرفی دارد، 
می  رخ  دیگری  کم اتفاق  زنان  پوشش  دهد: 

توانند با جال و جلوه کوشند تا حدی که می می 
ندگان لذت هر چه بیشتر خود را در دیدرس جوی
به شهوت کار  این  از  که  آورند  رانی خاموش در 

 (25)شود تعبیر می 

 احساس گناه و نا امیدی 5-4-2 

و  عده  گناهان  به  ناخواسته  یا  خواسته  که  ای 
اند بدحجابی و عواقب برخاسته از آن گرفتار آمده 

قابل  غیر  گناهکاری  احساس  نوعی  خود  در 
و ناامیدی    بازگشت و ناامیدی دارند. احساس گناه

حجاب  به  بازگشت  برای  را  آنان  راه  نجات  از 
 .بنددمی 

 جویی هویت 5-4-3 

اشخاصی که هنوز به دلیل اعتماد به نفس عزت  
نفس و احساس ارزشمندی پایین از درون تهی 

ممتاز مانده  و  ارزنده  شخصیتی  به  هنوز  و  اند 
نیافته  را دست  چیزهایی  که  آنند  پی  در  اند 

ر و چشم پرکن، با این تصور  بجویند جذابیت دا
خود  شخصیتی  استقالل  و  جذابیت  بر  که 

اند و در نظر این و آن تشخص و امتیازی  افزوده
 ( 26) .اندیافته

جلوه خود  به  آوری  در روی  اجتماعی  گری 
نیز ریشه  از این عامل  دختران نوجوان و جوان 

لباسمی  وگیرد.  موها  نمایش  رنگارنگ،   های 
ها و حرکات توجه برانگیز در آرایش آنها و اندام

از هویت گمشده نشان  پی آنان  در  که  دارد  ای 
برای  تالش  هویت،  بحران  مثل  مسائلی  آنند. 

ها، پی بردن به رمز و  ها و شناخت بازسازی باور
های بنیادین در  راز وجودی خود و یافتن سؤال 

مسیر رشد اگر به موقع و از کانال صحیح پاسخ  
 .شودمخرب شخصیت می  داده نشوند،

 
 

 خواهیتایید و تحسین 5-4-4 

یکی از خصوصیات انسان به خصوص زنان، میل  
گری و تایید دیگران از آنان است زن به ستایش 

به می  راه  این  از  و  کند  مقبولیت کسب  خواهد 
خواهد شخصیت  آرامش درونی دست بیابد. او می 

و   کنند  تایید  را  او  و  بشناسند  را  حقیقتش  و 
سنجیده بس گذرگاه  از  حس  این  اگر  ای  تایند. 

بیراهه از  جلوهنگذرد،  و   نماییهای  فرم  و  اندام 
آورد  های ظاهری او سر بر می خصوصیات و جاذبه

ای مثل قراری، هر پدیده باز دارندهو با نوعی بی 
 .داردحجاب را از سر راه بر می 

 تقلید از فرهنگ غرب 5-4-5 

یر فطری »میل به  هایی که در مسیکی از آسیب 
رفتار  درتقلید  تعمیم  دارد،  وجود  ها، تقلید« 

ها و گفتار الگوهاست. افرادی که به الگویی  منش 
خواهند پا جای  اند و میاند و چشم دوختهوابسته

ها را الگو  پای آنان بگذارند فراتر از آن چه آن الگو
نظر   نیز  آنان  شخصی  و  فرعی  مسائل  به  کرده 

چگومی  مثل  غذا  دوزند،  گفتن،  سخن  نگی 
نام   و....که  آنان  پوشاك  زندگی،  سبک  خوردن، 

می تعمیمی  بیش  را  کار  بیش  این  این  گذاریم. 
اتفاق   نیز  غربی  فرهنگ  از  تقلید  در  تعمیمی 

ها  که به آن چه غربیافتاده است: افراد به جای آن
های زندگی را پیش برده بنگرند به مظاهر و نماد

 (27) .اندی آوردهاند و روآنان توجه کرده
 
 طلبیتنوع  5-4-6 

ها را جدید انسان به ویژه جوانان، بسیاری از چیز
ها را خواهند و دوست دارند قالب و دگرگونه می 

بشکنند و از خود فردی جدید بسازند. )مراجعه 
شناختی های روانها و جنبه شود به مباحث الگو

ر  آنها.( این موضوع در طریقه پوشش، تفکر، به کا
یابد.  بردن لغات و اصطالحات تازه و... ظهور می 

این حس اگر درست رهبری نشود به رویگردانی 
آید  انجامد؛ زیرا این اعتقاد پدید می ها میاز ارزش
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چربد که به جدال  که هر چیز نو بر کهنه آن می 

سنت  با  کشیده  نمایان  حجاب  جمله  از  ها 
 .شودمی 

 هاگریز از سنت 5-4-7 

بی قاعده  تافراد  این  شمولی  همه  عدم  به  وجه 
چه به نظر نقص هر چیزی نو را با هر آنظاهراً بی 

می  می کهنه  عوض  راحتی  به  و آید  کنند 
فکری  سنت  جمود  و  تحجر  با  مساوی  را  گرایی 

 .دهنددانسته و شعار مدرنیته سر می 
 مد زدگی 5-4-8 

ابزار با  خود  زندگی  در  نفسانی،  بعضی  های 
به اسارت  شنهای روانشیوه  و...  تبلیغاتی  اختی، 

آمده  در  توان »مد«  نیز  شکلی  هیچ  به  و  اند 
این بدون  ندارند،  را  آن  از  بدانند  گسستن  که 

می »مد پیامی  چه  خود  با  او ها«  به  چه  آورند، 
گیرند هر روز دهند و چه چیزی را از او میمی 

نشیند، که مد امروز بیاید و تا از  خیره به در می
 .آن پیروی کند

 مرد نمایی 5-4-9 

از    دلیلی  هر  به  که  هستند  زنانی 
عالم زن خود  رؤیاهای  در  و  سیرند  خود  بودن 

خواهند این گاه می آن ،  بندند مردانگی را نقش می 
عالم را در خارج و در مرحله عمل نیز از تجربه 
بگذرانند. از این روی نیم برهنگی راهی خواهد 

تبدیل شدن   بود برای ورود به دنیای مردانگی و
به یک بدل برای مرد. تبلیغات خزنده فمنیستی  

 (28)     .کند جا کارگر و موثر عمل مینیز در این

 ابراز وجود و اظهار لیاقت 5-4-10 

تحقیر جسمیزن  ضعف  سبب  به  و  شده  اش 
رسالت  و  وجودیش  بعد  گرفتن  های نادیده 

می  و  بزرگش،  مردان  با  خود  مقایسه  در  کوشد 
رفته دست  از  کمتر  حق  لباس  پوشیدن  با  اش 

رقیب خود را مجذوب توانایی خودش کند و به 
چیزی  او  در  دیگران  که  باشد  دلخوش  این 

 .اند که در خور توجه استیافته

ای در خود  فرد خودنما نیروی متراکم آزاد نشده
داند از چه راهی باید آن کند که نمی احساس می

خبر سازد؛ بنابر  را آزاد و دیگران را از وجود آن با  
را  خود  آشکار  و  آماده  نیروی  از  بخشی  این 

نفوذ  استفاده می  برای  بتواند راهی  تا شاید  کند 
ها بیابد و قدرت و استعداد خود را به اثبات  در دل
 (29) . رساند

 
 نمایی و جنسیت زن خود 5-4-11 

طور ذاتی میل زن در صفات جنسیتی خود و به 
که خداوند به او داده به خودنمایی دارد، چیزی  

های دیگر. اگر این میل در محیط  مثل همه نعمت 
مهری قرار بگیرد خانواده و بین محارم مورد بی 

حس  این  و  مخاطره  به  را  زن  روانی  سالمت 
شخصیتی خود را به عرصه جامعه خواهد کشاند  

 .آوردو هنجارشکنی در خودنمایی را پدید می 
 گریزی عامل فرهنگی حجاب  5-5

گریزی، عامل فرهنگی  از عوامل مهم حجاب  یکی
 .آن است

 وارفتگی فرهنگی و فهم عرفی 5-5-1 

های اصیلش را و  که فرهنگ خودش را، ارزشآن
را که دارد، نشناسد یا خرد و ناچیز بپندارد و  آن

و  داشته هیبت  با  و  غنی  برایش  دیگران  های 
همینه جلوه کند به وارفتگی در مقابل فرهنگ  

چه این اتفاق در  چنان   ، ار شده استدیگران دچ
فرهنگ  کشور مقابل  در  اسالمی  و  شرقی  های 

 .غربی رخ نمود

به مرور زمان یک برداشت فراگستر اجتماعی در 
ها در گوشی رد و بدل شد که  ها و خیابانگوشه 

ماندگی، در جا زدن یا فرهنگ خودی یعنی عقب 
های دور و فرهنگ غربی یعنی بازگشت به گذشته

نویدی خوش برای آینده و راه و رسمی نیکو برای 
 هایرو حجاب که یکی از نمادتعالی بشر؛ از این

اصلی و اصیل ملی و مذهبی در ایران به شمار 
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گرد، تحجر، کهنگی  رود به معنای نماد عقب می 

نمایی مظهر تعالی و  اندام  و...تلقی شد وبرهنگی و 
پویایی افراد بشر؛ چنین اتفاقی یک اعتقاد عرفی  
را بر جای گذاشت که زنان رو گرفته و پوشیده  

از همه مانده زنانی  و  رانده  زنجا  اجتماع اند،  انی 
آداب   به  که  )کسی  امل  و  جامد  افسرده،  گریز، 

و زنان روباز،    (30) ،تمدن و تجدد آشنا نباشد(
 .زنده، اجتماعی، قابل توجه، بالنده، سیال و نوگرا

 ها و تبلیغ منفی حجاب رسانه   5-5-2

رسانه  و در  حجاب  از  عرفی  فهم  تبع  به  ها 
های  خودباختگی فرهنگی رسوب گرفته در الیه
مجموعه از  بسیاری  در  جامعه،  های ذهنی 

ها و... کسانی  های سینمایی، تئاترتلویزیونی، فیلم 
پوشش   با  دارند  پایینی  اجتماعی  ارزش  که 

می  بازی  نقش  دینی  ظاهری  و  و اسالمی  کنند 
کسانی که دارای جایگاهی ستودنی و باال هستند 

بیگانه فرهنگ  از  نمایی  ساه.با  افراد  لوح،  نقش 
فا جنگیر ل فقیر،  جادوگران،  گداها،  ها، زدهها، 

برگشته زدهفلک بخت  و  بیها  حق  بازگشت  ها 
نمازدارها و ریشچادر به  خوانها و  ها و تسبیح 
افراد زیرك، باسواد، مودب،    ها است و نقشدست

فاقد   زنان  حق  رودار  و  رنگ  و  فعال  ثروتمند، 
 .پوشش دینی و مردان متظاهر به فرهنگی غربی

ه تبلیغات منفی حجاب، بعضی از مجریان  از جمل
در   که  هستند  پیشگانی  هنر  و  تلویزیونی 

ها نقش یک زن یا دختر دارای ها و فیلممجموعه
گرفته  عهده  بر  را  دینی  کردن پوشش  رها  اند. 
مانتو  پوشیدن  سر،  روی  و چادر  کوتاه  های 

کننده  های تحریکدار و... از مصادیق پوششجلوه
حساسیت  الگو   برانگیزو  جامعه  به  که  است 

هایی به نام  دهند؛ عالوه بر آن گسترش چادرمی 
ها که  چادر ملی، دانشجویی و رنگی و امثال آن

ضابطه و عجوالنه و بودن بازرسی کافی فضای  بی 
نوردد آینده مبهمی را پیش روی جامعه را در می 

 (31)  .حجاب اسالمی خواهد گذاشت

 تهاجم فرهنگی  5-5-3 

  یزیگراز عوامل مهم حجاب  یکی   یگفرهن   تهاجم
 است. 

 عامل محیط خانواده و اجتماع 5-6 

گریزی، عامل محیط  یکی از عوامل مهم حجاب
 .خانواده و اجتماع است

 وراثت اخالقی 5-6-1 

حجابخانواده که  شب  هایی  نان  از  را  گریزی 
میواجب و تر  سنتی  ماندگار،  اخالقی  و  دانند 

آن در  به  دیرینه  نیز  ها  فرزندانشان  آید  شمار 
ارث  به به  را  صفتی  چنین  طبیعی  کامال  طور 

برند و گذر زمان این کار را در آنان نهادینه  می 
 .کندمی 

 اثر وضعی محیط و فتای اجتماعی   5-6-2 

می  زندگی  آن  در  افراد  که  یا  محیطی  و  کنند 
محیط   همانند  دارند  کار  و  سر  آن  با  معموال 

راکز آموزشی و محل فامیل، بستگان، دوستان م
کار و کسب و نوع هنر و معماری و... دانسته یا  
خود  با  همسانی  و  همرنگی  به  را  فرد  ندانسته 

و  می  نوجوانان  برای  میان  این  در  که  کشانند 
بُرنده جوانان، دوستان قوی  و  برنده  ترین ترین و 

داستانی  فکری و هم اند برای گرایش به هم عامل 
 .وازی های مشابه و مدر رفتار

 کنترل نداشتن مرد بر خانواده 5-6-3 

مردانی که به هر دلیلی کنترل و نظارت موثر را 
در سلوك و رفتار و اخالق خانواده خود از کف  

آوری اعضای خانواده به  اند راه را برای روی نهاده 
اند. نداشتن  هر نوع نگرش و رفتاری باز گذاشته

  تعصب و غیرت دینی، نبود حساسیت نسبت به 
بی  تساهل  و  تسامح  برتر،  ضابطه،  حجاب 

از بیش  و اشتغاالت  جنسی  ارضای  عدم  اندازه، 
برای  آنان  نبودن  خود، جذاب  همسران  عاطفی 

آمد و  رفت  و زنانشان،  خانوادگی  ناسالم  های 
فکری،  انحرافات  آغاز  سر  مشابه  موارد  بسیاری 
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خانواده رفتاری  و  به اخالقی  در  مرد  که  هاست 

 .ش اصلی را داردوجود آمدن آن نق

 کنترل شدید  5-6-4  

چه را خداوند نیز دستور  ها آندر بعضی از خانواده
بودنش، حتی مکروه بودنش نداده آنان   به حرام

می ورزی حرامش  تعصب  بیکنند.  مورد، های 
از ورزی غیرت منع  احساسی،  و  نامعقول  های 

 تفریح، مسافرت، مهمانی، 

هایی  های سالم نمونه معاشرتبازی و سرگرمی و  
قبر  فشار  و  تنگی  به  را  خانه  فضای  که  است 

می شبیه  دختران .کندتر  به  خردسالی  از  وقتی 
طور مستقیم و غیر مستقیم تحمیل و تفهیم  به

شود که دختر باید مقید، محدود و تحت سلطه  
گری  باشد و پسر قرعه رهایی، قدرتمندی و سلطه

بزر در  زده،  خود  نام  به  استقالل  را  سن  و  گی 
تالفی کوششی  به  را  او  وا   جویانهشخصیت، 

طعمداشته چشیدن  با  که  همه   ایم  به  آزادی 
های  مسائل تحمیلی پشت پا خواهد زد. این کار

چه تاکنون روح او را او اعتراضی خواهد بود به آن
  (32)  .آزرده استمی 

 تمرین نداشتن  5-6-5 

کی و  کم  رعایت  و  کامل  به حجاب  آن  تقید  ف 
به   نیاز  عاطفی  و  شناختی  پیوند  بر  عالوه 

بی تمرین دارد.  رفتاری  خانواده های  هایی تردید 
نکرده تالش  جهت  این  در  خود  یا که  و  اند 

کردن  برنامه  حجاب  با  برای  شده  حساب  ای 
طور کامل از قبل از بلوغ و پس از  فرزندانشان به 

انتظار داشت فرد بدون  اند. نمیآن نداشته  توان 
 .رین کارهای مثبت، خوب عمل کندتم

 عامل تاریخی  5-7 

دهنده و تاثیرگذار تاریخی اگرچه  هر رویداد تکان
می فرو  زمان  تاریخ با گذشت  موزه  به  و  نشیند 

گاه تا چند نسل بعد  های آنرود؛ اما پس لرزهمی 
هم  بعد  قرن  چند  واقعه  یا  برجاست.  پا  چنان 

های اجرایی و کشف حجاب در تاریخ ایران و کار

نون  که ما اک فرهنگی انجام شده برای تثبیت آن
کنیم تخم  با نام یک حادثه تاریخی از آن یاد می 

  .های خود را بر جای گذاشته و رفته استو ترکه
(33 ) 
 عامل سیاسی و اجرایی  5-8 

دارای  و  مراجعه  و  مالحظه  قابل  قانون  نبود  از 
و  مداوم  و  مناسب  اجرایی  ضمانت  و  شفافیت 

سلیقهسیاست  دولتهای  چندگانه  و  در  ای  ها 
با آن   رویارویی  اثباتی  و  سلبی  لوازم  و  حجاب 

 .توجه نباید گذشتبی 
 عامل اقتصادی 5-9 

گریزی، عامل اقتصادی یکی از عوامل مهم حجاب
 .است

 داریدنیای سرمایه  5-9-1 

دار سرمایه  :  دنیای  اجناس  ی  انبوه  اینکه  برای 
دست   روی  کارخانجات  و  تولیدی  مراکز 

بازارسرمایه و  نماند  و   داران  جدید  همواره 
و   باشد  دنیای  صندوقگاوهمیشگی  های 

پول نماند، ضرورت دارد  داری الغر و کمسرمایه
هر روز و پیاپی کاالهایی جایگزین کاالهای دیروز 

تر به آن بدهند و مردم را به بشود و شمایلی تازه
 .مد زدگی بیشتر دچار کنند

میدان  به  قدم  چادر  مثل  پوششی  با  زن  اگر 
چشم بگذارد دیگر مجبور نیست    ارانتماشای هز

لباس خود  لعاب  و  رنگ  و  آرایش  جلوه،  نگران 
و   به خرید وسواسی  انگیزه چندانی هم  و  باشد 
مداوم لباس و تزئینات نخواهد داشت؛ این حجاب  

داری خواهد  و این پوشش در برابر نظام سرمایه
بود؛ برای همین آنان باید بخشی از پول خود را  

با  مبارزه  فرهنگ   صرف  گسترش  و  حجاب 
گرایشحجاب و  کنندگریزی  فمنیستی     .های 

(34) (35) 

 فقر و بیکاری  5-9-2

و »من الفراغ   (  36)  «کاد الفقر ان یکون کفراً»
که فقر با کفر همسایگی  این  (37)   «تکون الصبوه
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سبک  بیکاری  و  میدارد  از  سری  یکی  آورد 

دهد.  مصادیق خود را در پوشش زنان نشان می 
های ضعیف، کم اراده، مطیع و  ر مالی، انسانفق

وا   خودفروشی  به  موارد  بسیاری  در  را  منفعل 
نیز جلوهمی  خواهد و  گری میدارد. خودفروشی 

و  نمایش بجوید  را  کاالیش  مشتری  بلکه  گری، 
 .بپسندد و بپذیرد

 ثروت و توانایی  5-9-3 

پر، در  از دیگر سو رد پای ثروت سرشار و جیب
تنگی ندارد. ثروت یکی م از دستگریزی کحجاب

زا و بر هم زننده تعادل روانی و از عوامل جنون
و  توانایی  خوشحالی  است.  افراد  بعضی  روحی 

  یثروت به نوعی فرد را در گرداب خود فراموش
 را دربردارد. غلتاند و توجه صرف به غرایز می 

 فساد اقتصادی 5-9-4 

میبی  قرار  عبادات  زمره  در  د.  گیرشک، حجاب 
فساد اقتصادی با تاثیر گذاشتن بر کسب درآمد  
بر  خود  وضعی  اثر  با  و  حرام  غذای  و  نامشروع 

کند  اشتها می قلب، انسان را نسبت به عبادت بی
او  از  را  معنویات  به  توجه  و  لوازم خداپرستی  و 

 .دزدد. حجاب نیز در این میان استثنا نیستمی 

 بازار عرضه و تقاضا  5-9-5

بازار   اتفاق  در  این  ما  جامعه  تقاضای  و  عرضه 
ارزشمی  دارای  اجناس  که  و  افتد  هویتی  های 

اند: »تبلیغ،  فرهنگی از چند چیز کم نصیب مانده 
خواست  با  مطابق  و  مناسب  طراحی  و  کیفیت 
افراد و منطبق با فرهنگ بومی، فراوانی و ارزانی« 
و کاالهای بیگانه و وارداتی در موارد گفته شده  

مندند با این تفاوت که آن یشتری بهره از نصیب ب 
 .کنندکاالها متاع فرهنگ خویش را به ما القا می 

نکته: عوامل دیگری که هر کدام به عوامل کلی  
میپیش  باز  شمرده گفته  بر  نیز  را  اند:  گردند، 
محدودیت، »الگو احساس  نماپذیرفته،  های 

گیری، خودآزمایی، کشف دنیای  خشونت و سخت 
در  دیگران، اسرارآمیز  شادمانی  نظاره  شوق  ون، 

آشنایی با دنیای رازناك مردان، گریز از تحقیر، 
ضعف   (،38ی )آزار رسانی )سادیسم(، تحقیرپذیر

مالمت  و  ازدواج  آن  (  39)  گریزیحیا،  از 
 « .اندجمله

 ی مناسب  ارائه راهکارهدف تحقیق:   -6

 اعتقادی : جهان بینی 6-1 
اومانیستی ▪ های  دیدگاه  با  ،  آشنایی 

 ماتریالیستی، توحیدی اسالمی و... 

تفسیر دو بعدی بودن انسان و توجه به روح  ▪
 و جسم

 یادآوری هدفمند بودن جهان )معاد(  ▪

 های آنشرکت در مساجد و برنامه  ▪

 ناآگاهی و کم آگاهی   6-2
های تبیین مسئله بدحجابی حتی در خانواده ▪

و  معنا  از  درست  درك  عدم  دلیل  به  مذهبی 
 زدگییا وجود اجبار و دلمفهوم حجاب و 

 تبیین عدم کفایت پوشش ناکامل ▪

افراد   ▪ فعاالنه  حضور  بودن  مکمل  بررسی 
 ،مخصوصا زنان، و رعایت حجاب 

بحث و بررسی موضوع »فقط مسلمان بودن  ▪
و مذهبی بودن دلیلی بر درك درست از حجاب 

 و رعایت آن نیست.«

اثبات نقش پررنگ حجاب در خوشبختی و   ▪
ای از  فتگو با افرادی که نمونه موفقیت افراد و گ

 آن هستند. 

 اخالقی 6-3
 یادآوری وجود وسوسه شیطانی برای انسان  •

رعایت  • عدم  زمینه  در  اشتباه  توجیهات  بیان 
 حجاب و رد آنها با دالیل منطقی و درست

و   • معنویات  رعایت  بودن  دشوار  عدم  توضیح 
 اصول دینی با توجه به هدفمندی جهان

 رانی خاموش ت روانشناختی : شهو  6-4
 اصل قرار دادن رابطه زناشویی و مهر زوجین ▪
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درك و تفهیم ناشایست بودن جلب توجه و  ▪

 محبت نامحرمان 

تالش برای ایجاد رابطه عمیق و عاطفی بین   ▪
 زوجین در چارچوب منزل 

 کمک گرفتن از مشاور خانواده  ▪

 احساس گناه و ناامیدی  5-5 
بودن   ▪ غفور  رحیم،  رحمان،  صفات  یادآوری 

 وندخدا

برای  ▪ راهی  که  توبه  به  ترغیب  و  تشویق 
 بازگشت به سوی خداوند است. 

یادآوری توانایی انسان برای جبران گناهان و  ▪
 تقصیرات خود

 هویت جویی  6-6
 کمک به فرد برای تشخیص هویت خود ▪

های مناسب برای افزایش اعتماد به  ارائه راه ▪
 نفس و عزت نفس

افزایش جذابیت  استفاده از راهکارهایی برای   ▪
 فرد با احترام به شأن واالی اسالم و انسان

منحصر نبودن شخصیت اجتماعی و انسانی   ▪
 فرد به زیبایی ظاهری او 

ارزشمندی هویت انسان و در خطر انداختن   ▪
 آن بوسیله بدحجابی 

 تأیید و تحسین خواهی   6-7
مضر و بی ارزش بودن بعضی راه های انتخابی   ▪

 یگران برای دستیابی به تحسین د

اثبات این موضوع که » آرامش درونی فرد از   ▪
جلوه نه  اوست  درونی  سیرت  گری زیبایی 

 نامناسب ظاهر او «

پیشنهاد راهکارهایی برای رسیدن درست به  ▪
تحسین دیگران ازجمله باال بردن علم و دانش،  

 ورزش کردن، عفاف و پاکدامنی و...

اثبات این موضوع که » حجاب مایه رسیدن   ▪
 رامش درونی است « فرد به آ

 

 تقلید از فرهنگ غرب  6-8
فرهنگ ▪ و مطالعه  جوامع  متفاوت  های 

 های آن بررسی تفاوت

جلوه ▪ فرهنگ ارائه  منفی  مظاهر  از  هایی 
 غرب 

تشویق به پیروی از مظاهر مثبت فرهنگ  ▪
 غرب 

 اثبات غنی بودن فرهنگ اسالمی  ▪

 تنوع طلبی 6-9
 لزوم خود ساختگی مثبت برای انسان ▪

خودساختگی مثبت و روش ایجاد  آموزش   ▪
 آن 

 رهبری میل به دگرگونی  ▪

 هویت مثبت تنوع طلبی و ارزشمندی آن ▪

 هاگریز از سنت  6-10
 ها تبیین درست و منطقی از سنت  ▪

 درك درست از مدرنیته بودن  ▪

 تفهیم عدم تساوی سنت گرایی با تحجر  ▪

 ها  اجبار نکردن افراد به پیروی از سنت ▪

 مدزدگی 6-11
افراد برای داشتن درکی صحیح  کمک به   ▪

 از مد و مد گرایی

 ارائه مظاهر مثبت و منفی از مدگرایی ▪

و پوشش اسالمی در عین   ▪ داشتن حجاب 
 مدرن بودن

: چه   ▪ مدگرایی  اساس  و  پایه  به  بردن  پی 
چیز را از ما سلب کرده و چه چیز را به ما ارائه  

 کند. می 

 مرد نمایی  6-12
 آنتبیین دیدگاه فمنیستی و مضرات  ▪

 تفسیر ارزش های وجودی زن و مرد ▪

بیان هدفمند بودن خداوند در آفرینش و   ▪
 جنسیت انسان ها
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وجود حکمت خداوند و رابطه بین توانایی  ▪

 های وجودی و جنس انسان 

 ابراز وجود و اظهار لیاقت 6-13
 های واالی وجودی زن بیان ارزش ▪

خاص  ▪ احترام  بر  مبنی  شواهدی  ارائه 
 مانند نقش مادریخداوند بر منزلت زن 

 شمار زنوجود زیبایی های بی ▪

عدم رعایت حجاب باعث پست شدن مقام   ▪
 واالی انسان بویژه زنان است. 

 خودنمایی و جنسیت زن  6-14
بین   ▪ در  به احساس خودنمایی زن  احترام 

 محارم و درك آن

 توجه به عواطف لطیف زن ▪

 ارزش قایل شدن به احساس زیبایی زن ▪

ر )زن( از سوی پذیرفتن ظاهر واقعی همس ▪
 مرد و توجه به سیرت درونی او 

: وارفتگی فرهنگی و فهم    5-15 فرهنگی 
 عرفی

و   ▪ شخص  فرهنگ  اصیل  ارزش  از  آگاهی 
 جامعه او 

 ارائه نقاط مثبت فرهنگ ▪

معرفی حجاب به عنوان نماد اصیل ملی و   ▪
 مذهبی ایران و ارائه شواهدی از آن

 تعریفی از برهنگی فرهنگی مضرات آن  ▪

کتا ▪ همایشمعرفی   ، ،مقاله  در ب  هایی 
 رابطه با فرهنگ کشور و عرفیات آن 

 رسانه ها و تبلیغات منفی حجاب  6-16
ای اعم از :  نظارت بیشتر بر تولیدات رسانه ▪

 سریال، فیلم،... 

و  ▪ ارزنده  محتواهای  تولید  و  تبلیغات 
 متناسب با شأن واالی حجاب و عفاف 

 تمرکز بیشتر رسانه بر موضوع حجاب ▪

از ▪ مانند    درخواست  رسانه  در  مطرح  افراد 
ها، بازیگران و... به رعایت حجاب و احترام  مجری 
 به آن

نظارت بیشتر بر تولید البسه اسالمی ) انواع   ▪
 چادرها ، با انواع رنگ ها و...( 

 تهاجم فرهنگی  6-17
از  ▪ بودن فرهنگ جامعه  به غنی  بردن  پی 

 طریق مقایسه

 یادآوری عرق ملی و فرهنگ آن ▪

به جوامع دیگر برای توهین و   اجازه ندادن ▪
 تجاوز به فرهنگ اسالمی 

و  ▪ اسالمی  فرهنگ  همراه  کامل  مطالعه 
 اثبات اصیل بودن آن با دالیل مستحکم و معتبر 

  6-18    : اجتماع  و  خانواده  محیط  عامل 
 وراثت اخالقی 

ارائه مشاوره در حیطه مسائل اجتماعی و   ▪
 خانوادگیآسیب های بد حجابی سطح فردی و 

انتخاب در اعضای  ▪ و  اختیار  توانایی  وجود 
از  فرد  تبعیت  در  اجبار  لزوم  عدم  و  خانواده 

 بدحجابی موجود در آن 

 ترسیم درست از موضوع حجاب ▪

مصاحبه و گفتگو با افرادی که به دلیل بد   ▪
 حجابی مورد بی احترامی یا تجاوز قرار گرفتند. 

تالش  جویا شدن دلیل بد حجابی خانواده و   ▪
 برای حل آن 

 اثر وضعی محیط و فتای اجتماعی    6-19   
 انتخاب دوستان هم سطح و هم فکر ▪

 عدم لزوم همرنگ شدن با جماعت ▪

تربیت و آموزش درست دینی، اخالقی و...   ▪
 فرزندان به خصوص در دوران بلوغ و جوانی 

به   ▪ پاسخگو  و  متعهد  اساتید  استخدام 
 شبهات دینی 

 ر خانواده کنترل نداشتن مرد ب  6-20
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و پدری در   ▪ انجام وظیفه درست همسری 

 زمینه های متعدد از جمله حجاب در خانواده 

یادآور شدن تعصبات دینی و غیرت مردان   ▪
 ) در حد اعتدال (

 توصیه به عدم تساهل مردان در این موارد  ▪

 رسیدگی به امور تربیتی فرزندان  ▪

اشتغال   ▪ و  ریزی  برنامه  عدم  از  اجتناب 
 افراطی مردان  

 کنترل شدید   6-21
مراجعه به مشاور و انجام مشاوره در زمینه   ▪

 کنترل مناسب و سالم درخانواده

دو  ▪ هر  در  حجاب  بحث  اهمیت  یادآوری 
 جنس دختر و پسر

 مشاهده فیلم های آموزشی کنترل خانواده ▪

تفریح، سفر، مهمانی و... بصورت معتدل و   ▪
 با حفظ شئونات اسالمی برای دختر و پسر 

 اشتن تمرین ند 6-22
تالش افراد برای رعایت حجاب در شرایط  ▪

استثنا  و  متفاوت  های  موقعیت  نشدن  و  قائل  ء 
 برای آن  ) عروسی ها و..( 

و  ▪ درست  آموزش  برای  خانواده  تأکید 
 منطقی رعایت حجاب در فرزندان 

موضوع   ▪ به  رغبت  برای  هایی  زمینه  ایجاد 
 حجاب  

هدیه دادن به افراد باحجاب و تحسین آن  ▪
 ها

با   ▪ آن  های  نقش  که  هایی  بازی  انجام 
 حجابند )برای سنین پایین( 

 تاریخی   6-23
آشنایی با پیشینه حجاب از زمان آفرینش  ▪

 انسان و تاریخ آن 

عدم   ▪ بر  مبنی  تاریخی  های  حادثه  تبیین 
گذاشته   جای  بر  منفی  آثار  و  حجاب  رعایت 

 )کشف حجاب در زمان رضا خان(

د از  آشنایی با محدوده حجاب در زن و مر ▪
 ایام گذشته 

راستای  ▪ انجام شده در  اقدامات  با  آشنایی 
حفظ حجاب در جامعه و انسان های شریفی که  

 در این راه جان خود را فدا کردند.

 سیاسی و اجرایی  6-24
آگاهی جامعه از انواع حیله ها و توطئه های   ▪

 سیاسی مستکبرین جهانی 

و  ▪ فرهنگ  موضع  از  اسالم  دشمنان  ورود 
 جامعه ایجاد فساد در

وضع قوانینی برای رعایت حجاب در جامعه   ▪
 و برخورد با متخلفین 

گسترش امر به معروف و نهی از منکر در  ▪
 سطح جامعه 

 اقتصادی : دنیای سرمایه داری   6-25
مهیا کردن شرایط اقتصادی و ایحاد فرصت   ▪

 برای فروشندگان البسه اسالمی 

 مبارزه با مد گرایی ▪

زیبایی   ▪ بر  پوشش  تمرکز  دار  چارچوب 
 اسالمی

خرید   ▪ به  مردم  گرایش  افزایش  در  تالش 
 البسه اسالمی و تولیدات ایرانی 

منظور   ▪ به  هایی  العمل  دستور  اجرای 
البسه   و عرضه  فروش  برای  فروشندگان  تشویق 

 اسالمی و ایرانی

 فقر و بیکاری   6-26
 ایجاد زمینه اشتغال در کشور ▪

 کمک های مردمی ▪

 حمایت خیریه ها  ▪

جمله   ▪ از  کشور  نهادهای  فعالیت  افزایش 
 نهاد مستضعفین و... 

 پرداخت خمس و زکات و صدقه ...  ▪

 ثروت و توانایی  6-27
 شرکت در کالس های علمی و آموزنده   ▪
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ریزی   ▪ برنامه  و  ثروت  از  هدفمند  استفاده 

 برای مصرف آن

 دستگیری از افراد ناتوان ▪

و   ▪ ها  همایش  برگزاری  از  مالی  حمایت 
مفید فرهنگی،    مراسمات  جمله  از  کاربردی  و 
 علمی، دینی و... 

 فساد اقتصادی  6-28
تبیین اثرات زیان بار کسب حرام در افراد  ▪

 های آنانو نسل

 تشویق افراد به کسب حالل ▪

وجود   ▪ و  جهان  هدفمندی  شدن  یادآور 
 خداوندی که ناظر بر اعمال انسان هاست. 

 بازار عرضه و تقاضا  6-29
 ایه داری «  مانند راهکار » دنیای سرم ▪

 محاسن  -1 -7
د  ییآشنا ▪ انواع  ب   ی ها  دگاهیبا    ی نیجهان 

 ...  و ی دیتوح ،یستیاومان ،یست یالیمانند ماتر

وجود خداوند که بر اعمال انسان   ی ادآوری ▪
 ت. ها ناظر اس 

 الگو نگرفتن از افراد به ظاهر مسلمان ▪

 حجاب  اکارانهیوجود چهره ر عدم ▪

 افراد   تیبردن به نقش حجاب در شخص  یپ ▪

و    لیحجاب بواسطه دال   رفتنیتر پذ  راحت ▪
 ز یمستحکم در افراد حجاب گر مستندات

 بیمعا - 2 -7
پ   زمان ▪ بودن،  بحث  ی دگیچیبر   ...  ی هاو 

 ین ید ی و راهکارها ل یدر دال  یفلسف
  یا سهیو مقا  یحتیافراد با جنبه نص   مقابله ▪

 راهکارها
پ  دهیناد ▪ اسالم  نهیشی گرفتن  با    یحجاب 

شرا  هیتوج روزگار    یزمان  طیتفاوت  با  حال 
 ...امامان و امبران،یپ
درباره   یآگاه   نه یزم  در ▪ افراد  به  دادن 
فساد    می حجاب در جامعه به ترس  یمنف  ی امدهایپ

  ی دیمنجر به ناام   ی اکه در عده   پردازد ی موجود م
 .شودی م ندهیاز آ
ب  هیتوج ▪ به    یتفاوت  یکردن  نسبت  مردان 

چون محقر بودن او از گذشته تا    یلیزنان با دال 
 ...بودن و یحال، احساسات

در    شتریب  ی اتکا ▪ خود  اشتغال  به  مردان 
  ل یبا گذران وقت در کنار خانواده به دل  سهیمقا

 ی اوضاع نامناسب اقتصاد
و   یشغل  ت یاستفاده هنرمندان از موقع  سوء ▪

 ی اعتماد مردم در مسأله بدحجاب
 ده ید  بیمصاحبه توسط افراد آس  رفتن ینپذ ▪
دل  تی واقع  رفتن ینپذ ▪ به  غرور   لیموجود 

 کاذب
 ارائه گزارش -8
دل ▪ به  نظر  مورد  آموز  تکرار    لی دانش 

وجود    یبدحجاب ،با  مستمر  بطور  مدرسه  در 
مستق غ  م یتذکرات  مسأله   ی ،دارا  م یمستق   ریو 

 .است ی زیو حجاب گر یبدحجاب
و    دانش ▪ نامناسب  پوشش  با  تنگ، آموز 

چهره و ... در   شی آرا  ها،نت یاز ز  یاستفاده افراط
 .ابدییمدرسه حضور م 

آموز منجر به عدم تمرکز پوشش دانش   نوع ▪
تأث دانش  ی گذار  ریدرکالس،  دبر    گر، یآموزان 

که مدرسه در آن   یدر محل  ییها مزاحمت  جادیا
امن  عدم  و  است  آموزان، دانش  ریسا  تیمستقر 

 .آموزان و ... شده استدانش  ریخانواده سا  ینگران
به عمل آمده توسط    قاتی توجه به تحق   با ▪

  ن یا  شیدایپ  لی معلم، مشاور مدرسه و ... دل  ر،یمد
خانواده و اجتماع و   طی مسأله در دانش آموز، مح

 .خانواده است  دی کنترل شد  یعنی آن    رمجموعهیز
گذاشتن موضوع با خانواده   انیپس از در م ▪

ها  ارائه شده به آن  ی آموز از جمله راهکارهادانش
عبارتند از: مراجعه به مشاور و انجام مشاوره در 

  یادآوریکنترل مناسب و سالم درخانواده،    نه یزم
و    تیاهم دختر  جنس  دو  هر  در  حجاب  بحث 
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کنترل خانواده،    یآموزش  ی ها  لمیپسر، مشاهده ف 

و... بصورت معتدل    یر و مهمانو سف  حیتفر  تنداش
دختر و پسر، ارائه    ی برا  یو با حفظ شئونات اسالم

  ی و... مبن  ثیاحاد  م،یکر   قرآن  ات یاز آ  ی شواهد
کردن    نیگزیبر لزوم حجاب در دختر و پسر، جا

حجاب به   تیبر رعا   یو درك درست مبن  تیترب
و    یقرآنبر آن، اعتقاد به محرمات    لیتحم  ی جا

ب  )افر  شینه  آن  اختیاطاز  به  احترام  و    اری(، 
    .انتخاب انسان

 گیری نتیجه  -9
متأسفانه مسئله   گفته شده،  مطالب  به  توجه  با 
حجاب گریزی بصورت هنجارشکنی بدحجابی در  
جوامع بخصوص جوامع اسالمی رو به فزونی است  

 ی های بررس،  معضل  نیا  اریبس  تی اهم  لیبه دلو  
تبد  ی ادیز انجام شده و   ک یبه    لیدر مورد آن 

.  ها شده است در دانشگاه  ی ارشته  انیموضوع م 
، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و...  عوامل فردی 

توان بسیاری در پیدایش آن موثرند؛ بنابراین می

البته بهتر است   راهکارهای اثرگذاری ارائه کرد، 
راههای پیشنهادی دارای درصد کمتری از معایب 
باشند. به مسائلی مانند حجاب باید از همان ابتدا  
، در محیط خانواده توجه شود تا فرزندان در آینده

کاری بخصوص در دوران حساس بلوغ، دچار کم
باید   آن  بر  عالوه  نشوند.  حوزه  این  در 

سازی بیشتری در جامعه صورت گیرد که  فرهنگ
سطح   در  اسالمی  قوانین  اجرای  در  متاسفانه 
عمل   نادرست  و  گری  افراطی  دلیل  به  جامعه 

نتیجه  اجرایی  عوامل  و  نهادها  بعضی  ای  کردن 
به دن را  فرزندان  کامال ضد آن  بال داشته است. 

سازان این کشور  این مرز و بوم به عنوان آینده  
و   ایرانی  فرهنگ  بودن  غنی  و  اصیل  به  باید 
اسالمی ، نقش بسیار موثر حجاب در پیشرفت و 
موفقیت افراد و ... پی ببرند به امید آنکه از آمار  

پیامد  سایر  و  تجاوز  بدحجابی  فساد،  منفی  های 
ای اسالمی و خودکفا پدید  کاسته شود و جامعه

   .(41)آید 
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جهت ارائه  یقرآن یهاوهیبا م منطبق یریگرمس مهیو ن یریگرمس یهاوهیمبررسی تطبیقی 

 کاویداده بندی کاربردی به روشطبقه
 

 3، مهدی حدادی نژاد2سیدعلی هاشمی خانعباسی،  1رضا نوروز والشدی

 

 مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریاستادیار هواشناسی کشاورزی، گروه  -1

 ( a.hashemi1@yahoo.com)نویسنده مسئول: استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -2
 یسار یعیو منابع طب یکشاورز دانشگاه علوم استادیار گروه آموزشی باغبانی  -3

 
 چکیده 
شدن با مطرح   راًینام برد. اخ  توانی م  رهیو غ  ر یانار و انج  تون، یخرما، ز  رینظ  ییهاوه یاز م  یقرآناشارات    یبر مبنا

 ها وهیم  نیدر ب  یم یو قد  یو محدود از محصوالت سنت  کیاستفاده ارگان  کردی رو   ی و شاخه طب اسالم  یطب سنت
از   ی ادیتعداد ز   کهی . درحالدانندی را معتبر م  ثیاحاد  و   قرآن ذکرشده در    ی هاوه یفقط م  یشده و برخ  جی را  زین
ط  هاوه یم با  که  بهنژاد  یهستند  مراحل  نزول    یکردن  از  پس  اسالم   قرآنو  جامعه  اصالح   درحال  یبه 

 مه ینو    یر یگرمس  مناطق  یهاوه یم  یبندمطالعه و خوشه   ، یقیتطب  یبررس  پژوهش   نی. لذا هدف ااندشده ی معرف
  ( ری انج  و  موز  تون،یز  انار،  خرما،)  قرآنذکرشده در    یهاوهی انطباق با م  ی ( براوه یم  55  بر  بالغ  ت)اطالعا   یر یگرمس
موجود   دراتیو کربوه  یرو   م،یپتاس  ،یآب، انرژ  رینظها  مشترک آن  اتیخصوص  یبر مبنا  های بنددسته   نیاست. ا

  پنج   در   هاوه یم  ری سا  یاکتشاف  لیبه روش تحل  یبررس مختلف    یهانشان داد در حاالت و روش   جیانجام شد. نتا
  انس یکووار و  نیانگیپارامترها که شامل وزن، م   یبرخ GMM تمیالگور  افتی. با ره گرفت   خواهند  قرار   یاصل  دسته

منجر به ارائه   یبندخوشه تینها در . شد  انجام  مشترک اتیخصوص عی توز شباهت ی برا ی ساز  نهیبوده، عمل به
بود. خوشه    یمورد بررس   یقرآن   وهیم  5منطبق با    قایها دقخوشه   نیاشد.    یخوشه اساس   5به صورت    یادرختواره

C1    انار( در مجاورت خوشه(C4   ( قرار گرفت، خوشه  تونی)زC2  ( و خوشه  ری)انجC5    و )موز(C3    خرما در ادامه
ا   تی نها  در .  درختواره مشاهده شد   نیا  گانه  5  ی هاخوشه   در  وهیم  9و  7،  5،  26،  7  بیترت  به  وهیم  55  نیاز 
 . گرفت  قرار یقرآن  یهاوه یم
 

 ، میوه. قرآن بندی، آمار، تحلیل اکتشافی، طبقه: یدیکلواژگان 
 

  مقدمه
  ی باغبان  دیاز تول  ی امختلف بخش عمده   ی هاوه یم

درمجموع   کهی طور. به دهندی م  لیکشور را تشک
قابل   ونیلیم  7/2حدود   مناطق  را  هکتار  کشت 

تشکباغ  باغ داده  لیها  مختلف اند.  مناطق  در  ها 
م  شامل   مه ین  ،(دارخزان) معتدله  ی هاوهی کشور 

ی ریو گرمس  (سبزشهیهمو    دارخزانی)ریگرمس
م شودیم   (سبزشهیهم) دا  ی هاوه ی.    یرامختلف 

 یی و دارو   ییازنظر ارزش غذا  یمتفاوت  اتیخصوص
  تون،یخرما، ز  ری نظ   هاوه یاز م  یهستند. تنها برخ 

و به جامعه    ادشدهی  قرآنانگور و غیره در    ر،یانج

است  شده  معرفی  اسالم  صدر  اعراب  به  .  بومی 
دلیل  اسالم   همین  طب  تنها    یبرخ  یدر  افراد، 

را معتبر و    ثیو احاد   قرآنذکرشده در    ی اهوه یم
مقابل    ی نظر  هاوه یم  ی مابق   ه ب  و  دانندی استفاده 

و   مواردی    اینداشته  آن  ینفدر  را  استفاده  ها 
همچون   هاوه یم   یبرخ  کهی. درحالکنند یم  جیترو

شرا  یفرنگتوت در  و  اسالم  از  به   طیپس  اروپا، 
امروز سپس  بهنژاد  ی شکل  و  ی هانمونه ی 

 ی معرفبه جامعه بشری    هاآنو برتر    افتهیتکامل
بر کشف عالوه    یاند، با گسترش علوم تجربشده 

، در موارد مختلف  ی هاوه یم  معرفیو    اتیخصوص
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 قرآن بسیاری شاهد مشخص شدن نگاه صحیح  

به مطالب علمی همچون باروری ابرها و مضرات 
مصرف محصوالت تخمیری انگور و غیره هستیم.  

از چه نوع   قرآن  یهاوه یکه م  شس پر  نیپاسخ ا
برده نشده  نام  ی ها وهیبرخوردارند و م  ی بنددسته

و با   یقرآن  ی هاوه یطبقه از م  ایدسته    نیدر کدام
م آن   یارتباط  زانیچه  مبا  قرار    رند،یگیها 

  آمدهش یاختالف پ  ی راهگشا  ی تا حدود   تواندی م
ا بر  فرض  با    نیباشد.  که    ا یعامل    افتنیاست 

مح تفک  ی طیعوامل  بر   ی هادسته  کیاثرگذار 
از   ی ریو گرمس  ی ریگرمس  مهین   ی هاوه یمختلف م

اقل و  هوا  آب،    ن یا  ی برا  ییمبنا  توانی م  میبعد 
  ارد یلیم   5/4  ن،ی ارائه نمود. کره زم   های بنددسته
به وجود آمده است )دانشنامه رشد،    شی سال پ
  ارد یل یم  5/1  ن،ی کره زم  ی بر رو  اتی(. ح1396
  ش یب   اهان، یگ  ن یو اول  آمدهبه وجود    شیسال پ 

پ  ون یلیم   400از   بس  ش یسال  از    اریو  زودتر 
(.  1372  ان،یزیجانوران به وجود آمده است )عز

است و    اهانیوابسته به گ  اریجانوران بس  یزندگ
ا  رأس  فتوسنتز    ندیفرآ  ،یوابستگعوامل    نیدر 
آما قرار دارد که فقط توسط گ یی)فروغ    اهانی( 
  ی است که ط ی اده ی. فتوسنتز پدردیگی صورت م

فرایندهای   هادراتی کربوهابتدا  آن   در  و  تولید 
اسیدهای   و  اسیدهای چرب  تولید    نهیآمبعدی 

هم چربی و پروتئین حاصل    هاآنکه از    شودی م
نیز    نی کره زم  ژنیاکس ، در کنار این مهم  گرددی م

هر    ییجاتا  .  گرددی م   نیتأم سال    2000که، 
اکس   بارکی زم  ژنیتمام  گ   ن یکره    اهان یتوسط 

از    یانواع مختلف  (. 2015)آلبرت،    شودیم  دیتجد
گروه  ی بندم یتقس درختان   اهانیگ  ی بندو  و 

زندگ  ی باغبان چرخه    ، یطیمح  طیشرا  ، یازنظر 
ارائه شده    ی و باغبان  یعلم  ی اهعادت رشد و جنبه

ارائه شده    فی(. بنا به تعر1383  ،ی است )خوشخو
عبارت است از تخمدان   یشناس اه ی نظر گ  از  وه یم

تکامل  و  کرده  نظر    کی  افتهیرشد  از  اما  گل 

گوشت  وهیم   یباغبان قسمت  از  است  و    یعبارت 
به   اهیگ  کی  یخوراک که  طورمعمول چندساله 

مبه مصرف  تازه    ، ی )خوشخو  شودی صورت 
مورد لفظ »فاکهه«،    19  میکر  قرآن(. در  1383

آمده   آن  اشتقاقات  و    ی )فتاح  است»ثمره« 
  تر ش یطور که پ(. همان1395  ،یمعصوم و زروند

برخ  انیب نام  ا  ز ین  هاوه یم  یشد  کتاب   نیدر 
ا  یآسمان با  که    نجاستی آمده است. حال سؤال 

تکاملی   اثر  تداوم  به  بر دین جوامع   قرآنتوجه 
جایگاه   اسالم،  صدر  از  همچون   ییهاوهیمپس 

ی که پس از دوران صدر اسالم در دنیا  فرنگتوت
 ها وه یم   ی ؟ از نظر باغبان، کجاستاندافته تکامل ی

معتدله  سهدر   مناطق   مهین  ،(دارخزان)گروه 
ی ریو گرمس  (سبزشهیهمو    دارخزانی)ریگرمس

اشوند یم  ی بنددسته  (سبزشهیهم)  نی. 
  ییو تحمل دما  ینظر هواشناس ازنقطه  ی بنددسته

 اثرگذارعامل  نی ترمهم  ی . که بر مبناهاست وه یم
پرورش   و  کشت  گروهیعنی    هاآندر   ی بنددما 

نکته جالب اینکه دین اسالم در منطقه  اند.  شده 
طلوع   عربستان  گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری 

شده است. محققان    شمولجهانوده و سپس  نم
میوه و    5-9معتقدند که هر فرد سالم در روز تا  

تا   کند  میل  باید  فردی   ازلحاظسبزی،  تغذیه 
 3-4دچار مشکل نشود و در شرایط امروزی که  

روزانه   از کنندیم  هیتوص  شودی ممیوه مصرف   ،
تمشک هاوه یم انار،  بلوبری،  مثل  فراسودمند  ی 

بلوبری و غیره. که  فرنگتوت  سیاه، گیالس، ی و 
، استفاده کنند و با  اندندهیپاداکساسرشار از مواد  

ایجاد   بدن  را در  میوه  اثر دو  میوه  خوردن یک 
برای   کنندی مکنند. همچنین در ادامه پیشنهاد  

وقت  جوصرفه در  را  هاوهیم  توانی میی  آبدار  ی 
یی مثل گردو،  هاوه یمی نموده یا از خشک  ریگآب

فندق،   دارند    خرماپسته،  کمتری  آب  که   ...
(. تا با صرف  1397استفاده کنند)فتاحی مقدم،  
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  ن یتأمهزینه و وقت کمتر نیاز یک بدن سالم را  

 کنند. 
 تیاست و امر هدا  تیکتاب هدا  قرآن  باآنکه

ول است،  روح  به  چندبعد  یمربوط  سبب    ی به 
 یبرخ  ی دارا  یکتاب اله  نیانسان، ا  یبودن زندگ

علم برا  یاشارات  سالمت    هیتغذ  ی سودمند  و 
  قرآن   کردیدر رو  یلیهست. مطالعه تحل  زیجسم ن

در    وهیکه همواره ذکر م  دهدینشان م   هاوه یبه م
د  قرآن بر  ط هاستیخوراک  گریمقدم    ب ی. 
مقاله  ینیحس   یاوه یم  ی ایعنوان جغرافبه  ی ادر 

م  ان یب  قرآن تکرار  و  ذکر  در  تقدم    وه یدارد، 
بر گوشت    وهیمشعر به تقدم استفاده از م  تواندی م

ب  از    وه یم  ازدهیمختلف    ی هاوه یم  نیباشد. 
در  به ا  قرآنصراحت  از  که  میوه    ان یم  نیآمده 

گرمسیری   ب نیمه  با    ر تکرا  بارکیو    ستیخرما 
 قرآندارد. الهام از نحوه اهتمام    ی ممتاز  گاهیجا

م تنظ  هاوه یبه  آن  میو  از  سواستفاده  از   ، ییها 
تقل   یگام و  سالمت  بهبود  جهت    ل یدر 
سو  هاستنهیهز از  به  گر،ید  ییو  طرف  حرکت 

  بی است )ط  بهی ط  اتیو ح  یاسالم  یسبک زندگ 
و همکاران    ی ری (. نص1395و همکاران،    ینیحس

سال   بررس  1393در  درمان  ی به    ی خواص 
 ی هاافتهیآن با    یهمخوان  زانیو م  یقرآن  ی هاوه یم
و همکاران،    ی ری پرداختند )نص  یعلوم پزشک   نینو

تار1393 در  اسالم  خی(.   یهاکتاب   زین  ی دوره 
 ر یبه رشته تحر  اهانیدر باب نباتات و گ  ی مستقل

برا است.  شجر   ی درآمده  و  نبات  کتب  مثال 
در    ی هابانام  هجر  سدهمشابه  ن  ی سوم   زیو 
  "و الشجرکتاب النبات  "ازآن ارائه شده است.  پس 

  ی االصمع  بیعبد الملک بن قر  د ی سع  ینوشته اب 
رساله  831هـ/216) الشجر،  و  النبات    یامـ(. 

که مؤلف    ی ابوحاتم سجستان  تیاست به روا  ی لغو
توض و  شرح  به  آن  اصطالحات    حیدر  و  واژگان 

گ انواع  به  و  اهانیمربوط    ک ی هر    ی هایژگیو 
 پرداخته است.

شگفت 1392)  زادی تقو  به   یعلم  ی های ( 
م  قرآن ز  ی هاوهیدر  و  انار  پرداخت.   تونیانگور، 

  گر ید  اتیسوره انعام و آ   99  هیآ   ی بر مبنا  شانیا
  ی شناسمیو اقل  یشناساه یرا از نظر گ   وهیسه م  نیا

مختلف موارد   ی هاقرار داد. از جنبه  یمورد بررس
بررس مورد  را  آن  مصرف  و  شگفت   یکاربرد    ی و 

قرار  یابیرا مورد ارز  وهیسه م  نی در ا قرآن یعلم
نتا   اهان یاز آن است که گ   یحاک  شانیا  جیداد. 

تنوع و   ه،یدر تغذ  قرآن  یدر کتب آسمان  ادشدهی
آن مصرف  در  اهماعتدال  از   ییبسزا  تیها 

)تقو است  پژوهش1392  زاد،ی برخوردار  در    ی (. 
در سه شماره    1379در سال    خامنهی دیمج  گرید

در    یبهشت  ی هاوه یم  قرآنمجله گلستان    یمتوال
انگور و انار( را مورد کنکاش قرار    تون،ی)ز   قرآن
داشتند که    انیب   تونیدر باب کلمه ز  شانیداد. ا 

جا در  و  است.  نظر  مورد  آن  که   یینوع خاردار 
شر باغ  م   غمبریپ  عتیدرباره  بحث    کند، ی )ص( 

: دیگوی ا به کار برده است و مر  تونیو ز  نیکلمه ت
ز  نیت ام  نیدر   تونیو  و آن شهر  و طور    ن یباغ 

ن   نین یس انار  باب  در  است.  و    زیآمده  اشعار  در 
طور مفصل بحث  واژگان به کار رفته نار و انار به 

مختلف   ات ی. در باب انگور تکرار آن را در آکندی م
که در سوره    کندی م  انیمورد بحث قرار داده و ب

آ ه  دیمج  قرآن  11  هیالنحل  و  است:    م آمده 
برو  ی هازراعت باران  آب  آن  از  را  و   اندیشما 

ز م  تونیدرختان  هرگونه  و  انگور  و  خرما    وهیو 
اهل   ی برا  یقدرت اله  تیکار آ  نیبپرورد و در ا 

ه  در مجل  1341در سال    ی است. نور  داریتفکر پد
مقاله  ییهادرس اسالم  مکتب  عنوان   ی ااز  با 
نقش    /اهانیاسرار سلسله گ  /نشیآفر  ی های شگفت

سبزوه یم و  تأم  های ها  زندگ  ن یدر  ارائه   ی مواد 
  ها وه یمهم م   اتیاز محتو  یکیدرباره    شانینمود. ا
و نقش    کندی بحث م  ن«یتامی»و  یعنی  های و سبز

.  کندی م  انیب   ی اتیمهم آن را در تعادل اعمال ح
را   مقاله  از  هدف  آ  داند،ی م  قرآنو  در   اتیکه 
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ا  ی اریبس آسمان   نیاز  سلسل  یکتاب  اسرار   هاز 
حبوبات    تینام برده شده و به فوائد و اهم  اهانیگ

.  پردازدی شده است، م  یتوجه مخصوص  هاوه یو م
اصرار  تیعنا  یول ا   ی و  مق  نیکه  دس در کتاب 
است که فکر و تعقل را در    نیدارد ا   نه یزم  نیا
ا  نیا که  کند  متمرکز  م  نینقطه   ی هاوه یهمه 

  دیپد  یگوناگون و حبوبات متنوع در اثر چه عامل
عامل  د؟یآی م کدام  و خاك    یو  از آب  که  است 

را   هاوه یو م  یغذائ  ی هاو دانه  های ساده انواع سبز
موضوع ما    نیتفکر در ا  ی راست  آورد؟ ی وجود مبه

که    ی قدرت و حکمت خداوندبه  شتریرا هرچه ب
آفر محسوس  عوامل  پرده  پشت   نیا  نش،یاز 

. سازدی متوجه و معتقد م  کندیجهان را اداره م
آ   ی برا به  اشاره  99»  هینمونه  انعام  سوره  از   »
 (. 1341 ،ی )نور کندی م

مطالعه   ای  ی شناساه یگ دانش  النبات،   ی علم 
زگ  ی هاجنبه  جمله   اهان،ی گ  یستیوناگون  از 

  ی علم در برخ   نیهاست. اآن  یخت یر  ی هایژگیو
علم مستقلتمدن اسالم،    یها  متون  در  اما  بوده 

نبوده است. در کتاب الحدود جابربن   ییعلم مجزا
کهن   انیح عرب  نیترکه  درباره   یاثر  موجود 

گ  ی بندم یتقس است،  حت  یشناساه ی علوم    ی و 
اند.  عنوان علوم مستقل عرضه نشده به  ی کشاورز

علوم   فی و تعر ی بندآثار مرتبط با دسته   گریدر د
راز فخر  العلوم  بن    ،ی مانند جامع  القاصد  ارشاد 

  ز ین  ی سریو نوادر التبادر لتحفۀ البهادر دن  ی اکفان
ا  ی نام م  نیاز  به   فر،ی )محمد  دی آی نم  انیعلم 

  ی دبندرواقع رده  اهان یگ   ی بند(. علم رده 1394
اطالعات گ  یتمام  علوم  مورد  در  که    یاهیاست 

که امروزه   اهانیگ  میعظ  لیوجود دارد. مطالعه خ
رده  300  کینزد بدون  دارند،  گونه    ی بندهزار 
و    اهانیاست. شناخت گ   ریناپذامکان  ی ها امرآن
آن   نییتع کلنام  ارزش  که  گونه    یدیها در حد 
دارد،   یاه یهر نوع مطالعات در علوم گ  جامان  ی برا

رده  ییآشنا علم  امر  ی بندبا  انکار    رقابلیغ  یرا 

ردهسازدی م دانش  قدمت    ی اسابقه  ی بند.  به 
  150که از    یعمل  ی بندرده  یانسان دارد، ول  خیتار

  شرفت یشروع شده است، هر روز با پ  شیسال پ 
.  کند یم  دایپ  ی شتر یشده و تکامل ب  تریعلم عمل

داروشناس  ی لعه مطابا     یاسالم  ی دوره  یمتون 
گ  ی بند طبقه   ینوع استنتاج    اهان یعالم  قابل 

ا گاه  و  ی بندطبقه   نیاست.  اساس   یهایژگی بر 
  ی صورت گرفته است. نوع   اهیگ  یط یو مح  یستیز

دارو  یخوراک  اهان یگ  ی درباره  ی بندطبقه    یی و 
د   زین داروها  و  غذاها  به  مربوط  مباحث   دهیدر 
در    شودی م (  1394  فر،ی )محمد  مقاله که 

 پرداخته شده است.  

رده   در اصطالحاً   ییهاگروه  ی بند نظام  که 
مانند گونه،    شوند،ی م  دهینام  ی بند رده  ی واحدها

هستند که هر گروه    ییهاو غیره گروه   رهیجنس، ت
چندبزرگ شامل  کوچک  نیتر  از  گروه  خود تر 

گروه در  هم  به  افراد  شباهت  و    ی هااست 
بکوچک گروه  شیتر  است.  بزرگ  ی هااز  تر 

 ی بنددو روش رده  ی عیو طب  یمصنوع  ی بندطبقه 
مصنوع  روش  که  ل  یاست  کرده   نهیرا  اختراع 

  امی در مجله پ  1353است، البته در نوشتار سال  
  شی معتقد است در هفت قرن پ  سنده ینو  ونسکوی

  نام،ی اختراع شده است )ب  یرونی توسط ب   نهیاز ل
دل1353 به  امروزه  اما  و    لی(.  اطالعات  کثرت 

رده  ی هاگونه   یهای بندشهخو  ای  ی بندمختلف، 
آمار  یافزارهانرم  لهیوسبه   نینو و    ی قدرتمند 

تحت    ی ا. در مقاله ردیپذی داده صورت م  لیتحل
 نز،یدویو ید  قرآندر    اهانیو گ  یعنوان، کشاورز

در   اهان«یو گ  یو نقد مدخل »کشاورز  یبه بررس
نوپردازدیم  دنیل  قرآنالمعارف    رۀیدا  سندهی. 

  قرآندر    اهانیو گ  ی مفصل کشاورز  یضمن بررس 
 ی کشاورز  نهیکه در زم  پردازدیم   یکتب  یبه معرف

  یها از زبان  ایدرآمده و    ریبه رشته تحر  اهانیو گ
عرب  یرعربیغ شده   یبه  ذخترجمه    ره یاند. 

کشاورز  یاریآب  ی هانظام  ،ی محصوالت 
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سرسبز    ،ینیرزمیز مزارع  سوزان،  و  سرد  باد 

باغ سرسبز و پر آب، گ   دهیروئ  اهان یآخرت، دو 
جه ا  ی موارد  نمدر  مقاله  در  که   شان یاست 

بررس   یشناسب یآس مورد  و  قرار    یشده  نقد  و 
(.  1391  ان،یهفتادر و همت  ییگرفته است )رضا 

ا   ی و" م  نیدر  در  دیگوی باره  از    ی اریبس  قرآن: 
کشاورز با  مرتبط  گ  ی اصطالحات  در   اهانیو 

م  ییهابافت  کار  حاک  روندیبه  قدرت   یکه  از 
حص کلمۀ  مثالً  است؛  خداوند   د یمطلق 

معنا24/ونسی) به  برا  ی (  بن«   فیتوص  ی »کاه 
حاصلخ سابقاً  م  ی زیمزارع  کار  از ک  رودی به  ه 

باطل صاحبان    االت یاند تا خشده   رانی خدا و  ی سو
مزارع، مجازات    یها مبنآن بر آن  بودن  قادر  بر 

 نزیو  ی و نقد چنان که گذشت آقا  یگردد. بررس
بد  25  هیآ را  بقره  ترجم  ن یسوره  کرده   هگونه 

  ان یها جرآن رودخانه  ری که در ز  ییهااست: »باغ 
و   عهیش   متعدد و مهم  ریدارند«؛ مراجعه به تفاس

که منظور از )من تحتها(    دهدیاهل سنت نشان م 
آب    انیبلکه منظور جر  ست،ین  ن یزم  ریز  ه،یدر آ

البه  نیزم  ی رو ز  ی ال و  است؛  اگر   رایدرختان 
اهل   ی بود آنگاه برا  نیزم  ریآب ز  انیمنظور جر

  ده ینداشت، چون آنچه از د  یبهره و حظ   ن یزم
د لذت  باشد  و    یبرا   ی داریپنهان  ندارد  مردم 

ا در  تشو  هیآ  نیخداوند  مقام  ترغ  قیدر    ب یو 
بنابرا است،  چ  ن،یبندگانش    ب یترغ  ییزهای با 

د  کندی م باشد    ی برا  دنشیکه  آور  لذت  مردم 
الب  ،ی )طبر   ان، یالتب   ،ی؛ طوس1/132  ان،یجامع 

الب  ،ی طبرس   ؛1/108 ابن  1/162  ان،یمجمع  ؛ 
ن1/113  م،یالعظ  قرآنرالیتفس  ر،یکث  ،ی شابوری؛ 
عج1/76  ان،یجازالبیإ ابن    د،یالبحرالمد  به،ی؛ 

به کار رفته   قرآن(. کلمه »سدر« دو بار در 1/89
درخت   کی  ی سوره سبأ به معنا   16  ۀیکه در آ

دن  یب آ  ییایارزش  در  به   28  ۀ یو  واقعه  سوره 
درست برخالف آنچه   ، یبهشت  ختدر  کی  ی معنا

)طبر  سندهینو دارد  اشاره  است،  گفته    ، ی مقاله 

الب طبرس22/5  ان،ی جامع  الب  ، ی؛    ان، یمجمع 
ابن 8/605 ؛  6/449  م، یالعظ  قرآنرالیتفس  ر، یکث؛ 

تفس  طباطبا1/407  م،یالکر  قرآنرالیشبر،    ، یی؛ 
م16/364  زان،یالم  ،یخسروان  رزای؛ 

)رضا  "(.7/81  ،ی رخسرویتفس از  نقل    یی به 
همت و  همچن1391  ان،یهفتادر  و    نی(.  اخوت 

سال    ییتقوا کلمه   زانیم  1388در  از  استفاده 
در   آن  مشتقات  و  ارائه    میکر  قرآن درخت  را 

نمودند. عالوه بر موارد عنوان شده درختان خاص  
خرما،ز  زین نخل،   ر یانج  انار،  انگور،  تون،یمانند 
شده   قرآن  اتآی  در  بارها  …و برده  که    اند؛نام 

اهم دهنده  و    هایدنییرو  ی باال   تینشان 
آفر  الخصوصیعل کتاب  در  درختان    نش یانواع 

  وهیدرخت و م  م یدارند باز مفاه   ان یب  شانیاست. ا
آ »آ  18  ه یدر  است:  آمده  مشاهده   ایسوره حج 
  ن یها و هرچه در زمکه هرچه در آسمان  ی نکرد

خورش و  کوه  د یاست  و  ستارگان  و  ماه   وها  و 
همه   انیاز آدم  ی اریدرختان و جنبندگان و بس

در    ل یاند؟« درخت و تمثغولبه سجده خدا مش
مفاه  ی اریبس  قرآن و  موضوعات  را    قیعم  میاز 

به  بندگان  بهتر  فهم  تمثجهت    ان یب  لیصورت 
  ل یتمث  ی از درخت برا  اتیاز آ  یو در برخ  کندی م

م آدیجوی بهره  در  اسراء    60  هی.  سوره 
خدا البته به همه   میرا که به تو گفت   ی:»وقتمیدار

را که به تو ارائه   ییایاست و ما رؤ  طیمردم مح
برا  میداد  امتحان مردم و    شیآزما  ی نبود جز  و 

شد و ما به ذکر    ادی  قرآنکه به لعن در    یدرخت
  قت ی. در حقم«ی ترسانیها را مآن  میعظ  اتیآ  نیا

نه آدرخت  در  د  ی هانییتنها  مانند   نیکهن 
آ آ  نتو یش   نییآ  ،یبودائ  نییزرتشت،    ن ییو 

اهم  ییبرهما و   ییباال   ت یاز  است  برخوردار 
ا در  مقدس    هانییآ  نیهمواره  درخت   ادیاز 

ن  نی مب  نید   شود،دری م  ی انقش عمده   زیاسالم 
به  نام    قرآندر    کهی طورداشته  انواع درختان  از 

در  (.  1388  ،یی)اخوت و تقوا   "برده شده است. 
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  ی بر مبنا  هاوهی م  ریسا  ی بندو طبقه   ل یتحلنهایت  

  یآمده است هدف از اجرا  قرآنکه در    ییهاوه یم
ا  پژوهش  نیا به    تواندی م  ی بندخوشه   نیاست. 

خصوص  یبرخ بر    هاوه یم  ریسا  ناختهناش   اتیاز 
کند.  یقرآن  ی هاوه یم   ی مبنا و   کمک  اهداف 

 شود.فرضیات این پژوهش به شرح ذیل ارائه می 

 پژوهش ف اهدا

د   افتنی )از  و   دگاهیعوامل  هوا  علم 
باغبان   ی کشاورز  یشناسمیاقل بر  یو  اثرگذار   )

 وه یمختلف م ی هادسته  کیتفک

منظارت  ی بندخوشه  مهین  ی هاوه یشده 
مبنا  ی ریو گرمس  ی ریگرمس بر  تشابه    ی موجود 

  قیاز عوامل ذکر شده و تطب  ی ها در برخوردارآن
  وه یمشابه م  ی هادسته   ی و معرف  ی قرآن  ی هاوه یبا م

 صدر اسالم ذکر شده است.    ینیبا آنچه در منابع د

 پژوهش اتیفرض

ذکر   ی هاوه یمختلف م  اتیخصوص  نیب •
  5ی )قرآن  ی هاوه یبا م   میوه(   55)   قرآننشده در  

 وجود دارد. ی داریتطابق معن  میوه(

مبنا • مشترك   ژهیو  ی هاشاخص  ی بر 
را   هاوه یم  گرید   توانی م  یقرآن  ی هاوه یم

بند  ی بندطبقه  نمود.ی )دسته  و    یسنت  طب  ( 
اسالمبه شاخه طب  دل  یخصوص  داشتن   لیبه 
داروها  ی مبتن  ریغ  ی کردها یرو و    ییایمیش  ی بر 

درمان    نهیخصوص در زمسازگار با طبع افراد به
افراد از    هیو تغذ  ی سبک زندگ  ریی با تغ  های ماریب

افزون روز  شده    یاستقبال  برخوردار  جامعه  در 
حال در  گفتار    ییهاتناقض   کهیاست.  در  هم 

و مانع از گره خوردن    شودی م  ده یامر د  ان یمتول
دارا  نیا که  جامعه  از   ی ستیز   کردیرو  ی بخش 

دانشگاهکیرگان)ا بخش  با  هستند  خصوصاً    ی( 
کشاورز ابه  ی دانشگاه  توسعه  مرجع   ن یعنوان 

بطور  کردها یرو م  کهیاست.    یی هاوه یمصرف 
توت سال   یفرنگهمچون  در   ریاخ  ی هاکه 

را منطبق    شدهی به جامعه معرف  ی صورت تجاربه

 رسدی . به نظر مدانندی سالم نم  یبا اصول زندگ
روش از  ضمن    تواندی م  یعلم  ی هااستفاده 

زم موجود،  ابهامات  کردن  توسعه    نهیبرطرف 
آن بهبود سطح    جهیو درنت  کردهایرو  نیا  شتریب

تغذ روح  یاهیسالمت  کمک   یو  جامعه  افراد 
جهاد    نیا  جینتالذا  .  دینما سازمان  در  پژوهش 

زم  ،ی کشاورز در  درمان  و  بهداشت    نهیوزارت 
نظرات  ی داور  مورد  طب  مطرح   در  در  شده 

 استفاده است.  قابل  یاسالم

 
 روش پژوهش و مراحل انجام طرح 

 یلیو تحل  یاصورت کتابخانه پژوهش به  نیا
پرواضح    ی بندبه روش خوشه انجام خواهد شد. 

کاو  داده  از  و    ی برا  ی است  اطالعات  در  کاوش 
م استفاده  دانش  ابتدا خصوصیات .  شودی کشف 

و    ینیحس  بیط )  قرآنمیوه ذکر شده در    5ثابت  
ی جمع  قرآنی  هاوه یمبه عنوان    (1395همکاران،  

(، سپس فهرستی بالغ بر  1آوری گردید )جدول  
ی تازه معرفی شده و رایج در  هاوه یممیوه از    55

از   امروزی  ی مختلف هادستهسبد مصرف میوه 
معتدله، نیمه گرمسیری و گرمسیری تشکیل و  

جمع اوری و    نیز از منابع معتبر  هاآنترکیبات  
)جدول   گردید  تطابق  2تدوین  از  ادامه  در  تا   )

بندی    هاآن دسته  گردد.    هاوه یمبرای  استفاده 
الگور  نیا   ی برا وجود دارد    ی متعدد  ی هاتمیکار 

هر   خاص  ی برا   کیکه  دارند.   ی هدف  کاربرد 
 ی بندخوشه  ای(  Clustering)  نگیکالستر

الگور حساب  به   ی بندطبقه   ی هاتمیازجمله 
الگوردیآی م که   یاطالعات  ی بندخوشه  تمی.  را 
در   کی نزد  ی هایژگیو را  دارند  مشابه  و  هم  به 

 شودی جداگانه که به آن خوشه گفته م  ی هادسته
م بهدهدی قرار  همان    ی بندخوشه  گریدان یب. 
است که    ی ا( سادهی های بنددسته   ای  ی بند)طبقه 

ر است. در مورداستفاده بش  زیروزانه ن  ی کارها  در
دسته  کی صفات  از  کوچک    ی بندمجموعه 
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آنکه تعداد صفات،  اجرا است، حال قابل   ی سادگبه
چند عنصر   یو کم یفی ک اتیو خصوص هایژگیو

  ن ی. در اشودیم   ده یچیپ   یمدنظر باشد، کار کم
 یهاوه یم  یو معرف  ییپژوهش که باهدف شناسا

 ی هاوه یم  ی بر مبنا  دیجد  ی بندهمختلف در طبق
( انجام خواهد   یدرون  ایو    یمیاقل   ی)صفات  یقرآن

آنال روش  از    k-means  ی بند خوشه   زیگرفت 
شد برخی که  چرا.  (1)شکل    استفاده  همچون 

از تعداد    ی آمار  شرفتهیپ  ی هالیتحل  دیگر 
نبخوشه معلوم  تودها  شامل   ی اخوشه  لیحل. 
الگور  ی تعداد  و  گروه   تمیروش    ی بندجهت 
  یهاروش داده  نیمشابه است. ا  ی آمار  ی هاداده

آمار طبقه   ی مشابه  در  قرار   ی هارا  مناسب 

به دهدی م تحل  توان یم  گر،یدعبارت.    ل یگفت 
ها و اطالعات، جهت داده  یلیابزار تحل  ی اخوشه
دادهآن  ی بندگروه اگر  به  هاست.  متعلق    ک یها 

ب   ریدرجه شباهت و در غ  نیترشی گروه باشند، 
کم  نیا خواهند درجه    نهیصورت  را  شباهت 

)و انجام کی(.  2006  لک،یداشت  مشکالت  از  ی 
  یآمار و اطالعات برا  یبرخ  کمبوداین پژوهش  

استهاوه یم اقل  یی  در  موجود   میکه  ما  کشور 
از   نیکشت ندارد. بد  تی قابل   ایو    ستین منظور 

 ی هاتیساآمار و اطالعات موجود در مقاالت، وب
گزارش  یرسم مور  یعلم  ی هاو  در  د موجود 

 ها استفاده شد. آن اتی صفات و خصوص

 

 
 ی قرآن ی هاوهیم ی بر مبنا  هاوهیم ی بندجهت طبقه k-means ی بندخوشه تمیالگور -1 شکل

 
و    ی بند دسته  ی آمار  ی هاروش  از آمار 

آنال و   Nearest  ی بند خوشه   زیاطالعات 

Neighbor Analysis   ای  یکانون   لیمنظور تحلبه  
موجود بر اساس    ی هاوه یم  گرید  ی برا  یگیهمسا

استفاده   یقرآن  ی هاوه یآن با م  یکیشباهت و نزد
  رینظ  یو بانک اطالعات  ی آمار  ی افزارها. از نرمشد

EndNote X7  ،Microsoft Excel 2010  ،
XLSTAT Version 2016  غن منابع    ی و 

و کتب    اتیروا  ر، ی، کتب تفاسقرآن  رینظ  یاطالعات
باغبان م  یعلوم  برای .  شداستفاده    ی کار  وهیو 

محاسبه معنی داری روش های ارائه شده از نرم  
افزار اکسل استت و بر پایه معادالت توزیع آماری  

ها و خصوصیات مشترك آن ها به روش های  داده
در   همبستگی  تحلیل  شد.  استفاده  شده  اشاره 

اعتماد   ناپارامتری    95سطح  روش  به  درصد 
  NECو    BICاسپیرمن برآورد شد. از معیارهای  
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ت اکتشافی جهت  روش  به  بندی  خوشه  حلیل 

به   بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  شد.  استفاده 
 ( مراجعه شود.2011مقاله )تنایی و همکاران، 

 نتایج و بحث
پس از جمع آوری اطالعات و تکمیل بانک داده 

بندی   دسته  منظور  از    هاوه یم به  کامل  لیستی 
استخراج و اطالعات مهم و اساسی مربوط    هاوه یم

به هر کدام در تحلیلی ابتدایی منجر به انتخاب 
گذار در هر دسته شد. به روش   ری تأثعوامل مهم و  

تحلیل عاملی به منظور کاستن متغیرها در نهایت  
 1عوامل مهم جهت دسته بندی به شرح جدول  

انتخاب شدند. در تحلیلی ابتدایی به روش خوشه 
با توجه به    XLSTATدر نرم افزار آماری  بندی  
به  BICمعیار   مربوط  اطالعات  شد  مشخص   ،

میوه  مخلوط  تمامی  مدل  بهترین  با    EEEها 
)یعنی حجم برابر، شکل برابر، جهت گیری برابر(  

اساسی است  5دارای   معیار    .جز  از طرف دیگر 

NEC    1برای اطالعات تحلیلی مقداری کمتر از  
اساس روش مذکور مشخص را اختیار نمود، و بر

ها وجود دارد. ای در دادهشد یک ساختار خوشه
بر اساس داده بندی  و  به روش خوشه  -kکاوی 

means    در شد  قرار   5مشخص  اساسی  دسته 
با خواهند گرفت. تحلیل همبستگی داده نیز  ها 

درصد بر صحت این مدعا افزود.    95سطح اعتماد  
نیز در  نتایج تحلیل همبستگی به روش اسپیرمن  

ارائه شده است. مقادیر پررنگ   2جدول شماره  
به غیر از مقادیر صفر و یک در سطح معنی داری 

  = عالمت   0.05آلفا  با  قوی  همبستگی  دارای 
گانه مشخص  مثبت و منفی هستند. عوامل پنج

شده یعنی میزان کالری، کربوهیدارت، پتاسیم،  
های ها بعنوان شاخص روی و آب موجود در میوه 

به  اصل دو  ارتباط  شدند.  اختیار  بندی  طبقه  ی 
تحلیل  در  استفاده  مورد  متغیرهای  دوی 

  2ی و نقاط پراکنش آن در شکل شماره  اخوشه
 ارائه شده است.  

 
 گانه در هر دستههای پنجاطالعات مربوط عوامل منتخب و میانگین طبقه –1جدول 

Class 1 2 3 4 5 
Mean (Calories) 55.0 64.6 93.7 152.4 282.7 

Mean (Carbohydrate (g)) 13.7 15.2 8.4 21.1 74.6 
Mean (Water (g)) 84.5 83.2 81.7 66.1 20.3 

Mean (Omega 3s (mg)) 25.0 3.4 51.1 38.7 21.3 

 
 بندیها جهت خوشهمیوهروش اسپیرمن برای عوامل مورد بررسی در ماتریس همبستگی به –2جدول 

Variables Calories Carbohydrate (g) Potassium, K 
(mg) Water (g) Zinc, Zn 

(mg) 
Calories 1 0.737 0.427 -0.984 0.320 

Carbohydrate (g) 0.737 1 0.496 -0.808 0.151 
Potassium, K (mg) 0.427 0.496 1 -0.486 0.392 

Water (g) -0.984 -0.808 -0.486 1 -0.308 
Zinc, Zn (mg) 0.320 0.151 0.392 -0.308 1 

Values in bold are different from 0 with a significance level alpha=0.05 

 
  سازی بردارهاستروشی در کمی( که  k-means clustering)  بندی وشهدر مرحله بعد به روش خ

اده  د در خوشه بندی   تحلیل شده و برای گرفته  پردازش سیگنال در اصل ازاستفاده شد، در این روش که  
 مشاهدات به  تعداد مشخصی از  تجزیه با هدفشود، بهره برده شد. در این روش  مورد استفاده می  کاوی 
رین میانگین آن است،  ای با نزدیکتخوشه ک از مشاهدات متعلق بهخوشه است که در آن هر ی  kتعداد  
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نهایت هر عنصر این مجموعه کهشود.  نمونه استفاده می این میانگین به عنوان پیش  با   در  یک میوه 

دندروگرام  به یک  گیرد و در پایانتعلق می  دادههایی از  مشخصات معین اندازه گیری شده است به بخش 
ای با یک خوشه که شامل تمامی بندی تجزیهخوشه. در اینجا از  شودتبدیل می ی در درختواره  اخوشه

های طور بازگشتی یکی از خوشه و سپس به های مورد نظر بوده است آغاز شده،  پنج گانه میوه مشاهدات  
های دیگر روشهای این روش نسبت به  . یکی از برتری نمودهای کوچکتری تقسیم  موجود را به خوشه

در نهایت    .شودها به تعداد کمی خوشه تجزیه  دادهمقرر شود  بندی تجمعی برای مواردی است که  خوشه
هر الگوریتم شد. با عنایت به این موضوع که  استفاده    K-Means تمیبرای تجزیه هر خوشه از الگور

  .ای قابل استفاده است بندی تجزیهدر خوشه  کند،حداقل دو خوشه خروجی تولید    بتواندبندی  خوشه
خوشه اصلی استخراج خواهد شد. که تحلیل   5ها  مشخص شد در مورد اطالعات کلی مربوط به میوه

که   4و شکل    3های پنج گانه در جدول شماره یک نشان داد نقاط پراکنش در شکل  ابتدایی مشخصه
بتدا ها در ا. این خوشههاستدادهخوشه اصلی در    5یی متفاوت نمایش داده شده است، حاوی  هارنگبا  

( یعنی خوشه استفاده و با نام های  Clusterنمایش داده شد. و از ابتدای واژه )  5-1گانه    5با اعداد  
C1  الیC5  ارائه شده است.   3ها در جدول شماره نام گذاری شدند. خالصه اطالعات مربوط به خوشه 

 

 
 ها با همارتباط آن ی وقرآن های بندی میوهنمودار ماتریسی نقاط پراکنش عوامل خوشه  -2شکل 
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ها و تجزیه مشاهدات بر مبنای عواملی نظیر مقدار آب، کالری و  طبقه بندی پنج گانه میوه –3شکل 

 یقرآنهای کربوهیدارت موجود در هر دسته بر اساس میوه
 

 
دسته  ها به روش طبقه بندی در پنج نمودار پراکنش مدل برازش یافته بر دسته بندی میوه –4شکل 

 یقرآنهای اساسی میوه
 

 یقرآنی ها وهیمهای پنج گانه برای میانگین اطالعات عوامل خوشه–3جدول 
Class Calories Carbohydrate (g) Potassium, K 

(mg) Water (g) Zinc, Zn 
(mg) 

C1 18.902 19.506 29.426 81.791 51.471 
C2 16.159 20.137 28.928 83.161 22.059 
C3 79.573 93.450 81.796 15.132 42.647 
C4 28.963 2.888 0.998 84.183 32.353 
C5 20.732 24.941 44.638 78.284 22.059 

 
بندی مشخص شد،   تحلیل خوشه  ادامه  در 

میوه اشاره    5میانگین هر خوشه مرتبط با همان  
در   تحلیل   قرآنشده  در  است، 

  Gaussian Mixture  بندِیخوشه  الگوریتمِ
Model یا همان GMM  از  این الگوریتم خودکه

انتظار روشِ سازی   Expectation) بیشینه 
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Maximization) یا همان EM  کنداستفاده می  ،

است. اساسی  بخش  دو  اول  دارای    بخش 
Expectation  انتظار این   یا همان  در  که  است، 

خواهد ببیند که هر کدام از قسمت، الگوریتم می 
  نقاط که با  )های مورد انتظار ما  یا میوه ها  نمونه 

( به کدام توزیعِ گوسی بیشتر  مشخص شده است
احتمالِ عضوی واقع  در  و  یک نزدیک هستند  تِ 

که با قرار )نقطه( را به تابع گوسی پیدا کند.    میوه
ی )انار،  قرآنمیوه    5دادن مرکز خوشه یعنی همان  

انجیر، خرما، زیتون و موز( مشخص شد، الگوریتم 
k-meansدور هر  هر تحلیلاز   (Iteration) در   ،

ترین مرکز به نزدیکرا که  )نقاط(    هامیوه کدام از  
کند و در آن دسته  می   پیدادارد را    خوشه تعلق

الگوریتمدهدقرار می  دارد که   انتظار . این یعنی 
یک خوشه به  )نقطه(  نمونه  تعلق  این  ی خاص 

در حال  باشد.  تالش،  GMM داشته  بار  هر  در 
 میوهدارد تا احتمالِ عضویتِ یک   انتظار الگوریتم

گوسی مورد   ی هاعی)نقطه( را به هر کدام از توز
. شودبخش اول تمام می  نظر نسبت دهد. این جا

ب در  روشِو  دومِ  واقع EM خش   در 

Maximization  بیشینه در  سازی یا  است. 
در هر دور نیاز بود که مرکزِ  k-means  ِالگوریتم

تغییر   را  با    داده،خوشه  تا شباهتِ مرکز خوشه 
نمونه آن تمامی  داخل  )نقاط(  ها 

الگوریتم بیشینه خوشه در  نیز   GMM شود. 

شامل که  و  پارامترها  میانگین   وزن، 

covariance   به روزرسانی شده  است در هر دور
در   از  و  کدام  هر  برای  گوسی  توزیع  نهایت 
ها تشکیل شود و در واقع شباهت توزیع  خوشه

شود. شایان  می بیشینه رت گوسیها به صوداده
توزیع  و  ساختار  از  استفاده  جهت  است  الذکر 

های بندی دیگر میوه گوسی برای تکمیل خوشه 
بر مبنای این پنج میوه اشاره   موجود در جهان 

  الگوریتم از این خاصیت بسیار مهم    قرآنشده در  
GMM    ،اول اینکه  استفاده شد. این دو خاصیت

می الگوریتم  کروی   ییهاخوشه   توانداین  غیر 
)نقطه(    دوم اینکه هر میوه  ای( را پیدا کند.)دایره

تواند به چند خوشه تعلق پیدا کند )به نسبت  می 
عضویت در ساخت توزیع گوسی آن خوشه(. در 

نرم نوعی GMM واقع   بندی   Soft) خوشه 

Clustering) تواند )نقطه( می   میوهکه هر    است
داشت تعلق  خوشه  یک  از  بیش  باشدبه  این  ه   .

بندی در نهایت منجر به ارائه دندروگرام یا خوشه
به صورت شکل  ادرختواره   C1خوشه   شد.  5ی 

)زیتون( قرار گرفت،    C4)انار( در مجاورت خوشه  
خرما   C3)موز( و    C5)انجیر( و خوشه    C2خوشه  

در ادامه این درختواره مشاهده شده است. الزم 
های های مشابه بر اساس گرهبه ذکر است خوشه

 فوقانی در کنار یکدیگر قرار دارند.

 

 
 های و ارتباط آنقرآنهای های اصلی میوهواره( خوشهنمودار دندروگرام )درخت-5شکل 
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نتایج نهایی دسته بندی    4در جدول شماره  
مورد میوه  گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری  های 

شود، تحلیل استفاده در این پژوهش مشاهده می 
روش   به  بندی  از    k-meansخوشه  کدام  هر 

قرار    C5تا    C1های  ها را در یکی از خوشهمیوه 
اس می  بر  بندی  خوشه  این  بیشترین دهد.  اس 

شباهت مقادیر آب، انرژی، کربوهیدارت، روی و  

پتاسیم موجود در این میوه انجام گرفته است. با  
داده تحلیل  به  باغبانی  توجه  و  هواشناسی  های 

بین عوامل  مشخص می  ارتباط بسیار قوی  شود 
و  دما  و  انرژی  نور،  شدت  نور،  نظیر  محیطی 

ایط رطوبت و تبخیر و تعرق درختان به ویژه شر
های گرمسیری و نیمه گرمسیری در اقلیمی میوه 

 خروجی نهایی این طبقه بندی نقش دارد.
 

 K-Meansکاوی ی به روش دادهقرآنهای ها بر مبنای میوهبندی نهایی میوهدسته –4جدول 
Class C1 (انار) C2 (انجیر) C3 ( خرما ) C4 (زیتون) C5 (موز) 

Objects 7 26 5 7 9 
Within-class variance 6744.7 3242.7 19857.2 17573.7 4310.0 
Minimum distance to 

centroid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Average distance to 

centroid 68.5 52.8 120.7 108.3 56.9 
Maximum distance to 

centroid 152.5 121.1 233.3 178.5 90.5 
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 پیرامون خلقت زمین قرآن واکاوی تطبیقی نظریات علمی با 

 
 2مقدم، مهیار خانی 1اصغر شعاعی علی

 

 کریم قرآناستادیار دانشگاه علوم و معارف  -1
 ( m.khani@guilan.ac.ir)نویسنده مسئول:  دانشگاه گیالنو حدیث  قرآناستادیار  -2

 
 چکیده 

و علوم تجربی پرداخته   قرآنتحلیلی به واکاوی  چگونگی خلقت جهان از منظر    -پژوهش حاضر با روش توصیفی 
ترین آنها شامل نظریه الپالس، وایسکر، اوری،  است. نظریات مختلفی که پیرامون خلقت زمین وجود که برجسته

انبیاء، درباره چگونگی    30کریم نیز در    قرآنت و هویل است و رایج ترین نظریه که انفجار بزرگ نام دارد، در  اشمی
خلقت زمین به نکته مبنایی اشاره شده است. در این پژوهش پس از برسی مفهوم دو واژه »رتق« و »فتق«، دو 

فسران درباره جزئیات دقیق آیه مذکور، با نتیجه برجسته به دست آمد: به رغم  اختالفات برداشتهای مختلف م
توجه به سیاق آیه و روایات مارده از اهل بیت)ع(، بهترین نظر آن است که آسمان و زمین در ابتدا به هم پیوسته 
و بصورت توده هاگاز)دخان(بودند و بعد با انفجارهایی که به اذن الهی انجام پذیرفت، از یکدیگر جدا شده و به  

. با توجه به اینکه نظریه انفجار بزرگ هنوز به طور کامل از نظر علمی  2فعلی جهان شکل گرفت.  تدریج وضعیت  
 دانست.  قرآناثبات نشده و صرفا به دلیل شواهد بیشتر، مورد اقبال واقع شده، نمی توان آیه فوق را اعجاز 

 
 انبیاء، انفجار بزرگ؛  30کلیدواژگان: خلقت زمین، رتق، فتق، 

 
 مقدمه

و   گستردگی  بزرگی،  درباره  تاکنون  بشر 
آسمان وپیچیدگی  و  کرات ها  تحقیق  بسیار   ،

کتاب و  کرده  ولی  تفحّص  نوشته؛  فراوانی  های 
دانستهیافته و  با  ها  مقایسه  در  او  های 

هایش اندك است. عظمت خلقت جهان  نادانسته 
در   که  آنجاست  تا  و  هستی،  زمین  روایتی 

حلقه اول،  آسمان  برابر  در  آن  در  موجودات  ای 
است)مجلسی، شده  تشبیه   ،ش 1362  بیابان 

ص57ج خلقت، 83،  آغازین  نقطه  زمینۀ  در   .)
  شده ارائههاى متعددى از سوى دانشمندان  نظریه

که   گذشت  یچهاست،  با  و  نیست  یقینی  کدام 
  ؛ اما با بررسیشودهایشان هویدا میزمان، ضعف

از    تری توان اطالعات روشنکریم می   قرآنآیات  
آورد دست  به  جهان  به  .خلقت  توجه    آیاتِ  با 

روایاتقرآن همچنین  و  آفرینش کریم  برای   ،
می آسمان مرحله  چهار  گرفت؛ ها،  نظر  در    توان 

خالی فضای  در  که  ماء  شریف جهان) مرحله 
چیز، جز مایعی  یچه   (،15، صق   1414الرضى،  

 »ماء« یادکرده، و عرش  عنوانبهآن    از قرآن که
بر آن بوده است، وجود ندارد)مکارم  خدا آفرینش
صادقى تهرانى،   ؛26، ص9، جش1375،  شیرازی 
جش1365 ص17،   ،285« خَلَقَ  (:  الَّذی  هُوَ  وَ 

سِتَّۀِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى   السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی 
بسیار فشرده  ت گازهای و به صور؛  (7هود/  الْماءِ«)

داشته  را  مذاب  موادّ  شکل  که  بوده 
(. مسلماً این مواد، آب معمولی با 11است)فصلت/

مذاب  O» 2«Hترکیب موادّ  بلکه  است؛  نبوده 
العاده بوده است؛ زیرا دارای حرارت بسیار و فوق 

از صد درجه،   کلّی   طوربه آب، در حرارت بیش 
می  به تبدیل  برشود.  بخار  در    افزون  آب  آن، 

نمی  ،غلیان  حالت تولید  زبانه  و  چه آتش  کند؛ 
اینکه به  کند) رسد  ایجاد  )دخان(  صادقی،  دود 

ص ش1356 آغاز باقرام  ام  (.18،  دربارۀ  )ع(، 
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 عرش الهی یز آب بود وچهمه گوید:  آفرینش می 

سپس داشت؛  قرار  آن  و بر  اشتعال   خداوند، 
و   شعله  در آب پدید آورد و پس از آن، انفجاری 

اش را خاموش کرد و در پی آن، گازی پدید  زبانه 
آسمان آفرینش  مادّۀ  که  شد)آمد  عروسى  ها 

ج ق1415  ،حویزى  ص4،  در   (.540،  حضرت، 
روایتی دیگر، مادّۀ نخستین آفرینش را »ماء«، و 
ویژگی آن را سابقه و نَسَب نداشتن دانسته است.  
از آن سخن چنین مستنبط است که »ماء«، آب 
نبوده   ترکیب  و  سابقه  دارای  معمولیِ 

با توجه به این    (.21، ص ش1356صادقی،  است)
تکامل   و  پیدایش  که  معتقدند  برخی  روایات، 

مادّهجهان از  مملو  فضایی  از  گرم ،  بسیار  ای 
حیرت  آغازشده فشار  تأثیر  تحت  آن، و  آور 
و  گسترش جهان  انبساط  مدّت،  این  در  یافته؛ 

درجۀ حرارت مادّه، به کندی در حال تنزّل است،  
در مرحله معیّنی از این گسترش، گازِ پیوسته،   و

منظم گِردی که   ابرهای  بریدگی یافته و به پاره
،  گاموف است، مبدل گشته است) تارگانس همان

ص 1335 که  203ش،  معتقدند  نیز  برخی   .)
است  نور یا عقل از استعاره ،روایت »ماء« در این

رود؛ بنابراین  که نخستین آفریدۀ خدا به شمار می
نیست) جسمانی  آب  آن  از  صدوق،  منظور 

ج ق1398 ص1،  بیانقرآن(.  518،  از  پس   ، 
دورۀ   بر  زمین،  تصریح آفرینش  آسمان  دخانِ 

إِلَى السَّماءِ وَ هِیَ دُخانٌ فَقالَ    ثُمَّ اسْتَوى کند: »می 
أَتَیْنا   قالَتا  کَرْهاً  أَوْ  طَوْعاً  ائْتِیا  لِلْأَرْضِ  وَ  لَها 

برخی این بحث اخیر را،  .(11فصلت/    )  طائِعینَ«
بزرگ) انفجار  فرضیۀ  مادّۀ   در  (Bigbang با 

مرتبط   آفرینش،  نخستین 
درباره شکل 30، ص 1990الشریف،اند)دانسته  .)

گونه که مقصود  و ترکیب دخان باید گفت: همان 
از ماء، آب معمولی نیست، دخان نیز نباید دود 

نویسد: ادلّۀ ساده و معمولی باشد. ژرژ گاموف می 
این حقیقت رهنمون می به  را  ما  سازد نجومی، 

شمار آسمان، آغازی دارند و که این ستارگان بی 
آمده هاآن  تمام پدید  داغ  بسیار  گازهای  از   اند، 

در روایات امامان   (.203ش، ص1335  ،گاموف)
مِمَّ خُلِقَ »...در:    -نیز از این مرحله، گاهی به بخار

الْمَاءِ بُخَارِ  مِنْ  قَالَ  ، )مجلسی  «السَّمَاوَاتُ 
( و گاهی  88، ص55و ج   73، ص54ج   ،ق1403

فارتفع من  در:  -به دخان النار فخمدت  امر  »ثمّ 
ذلک  من  السموت  اهلل  فخلق  دخان  خمودها 

ص54ج   ،ق1403،  مجلسی،  الدخان«) و   73، 
پس از مرحلۀ    تعبیر شده است.  -(88، ص55ج

بوده   آسمان  هفت  گرفتن  شکل  مرحلۀ  دخان، 
« اسْتَوى است:  السَّم  ثُمَّ  هِیَ  إِلَى  وَ  اءِ 

  یَوْمَیْنِ وَ أَوْحى  فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی...دُخانٌ
که چنان (12و  11فصلت/    «)کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها  فی
  شده اشارهنیز به این دوره    روایت امام باقر  در

(.  541، ص 4، جق1415  ،عروسى حویزى است)
آسمان آفرینش  چهارم  مرحلهمرحلۀ   ها، 

بارۀ پیدایش زمین،  ها است. در فتق آسمانورتق
بسیاری  یهنظر علمی  یک   شدهارائههای  است. 

ی تمامبه تئوری، زمانی پذیرفتنی است که بتواند  
آید، پاسخ صحیح بدهد. تا  مسائلی که پیش می 

تئوری  تعدد  علیرغم  امروز،  به  به  مربوط  های 
دربارۀ   جامعی،  تئوری  چنین  زمین،  خلقت 

است. پژوهش  پیدایش زمین ارائه نشده چگونگی  
حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است: واکاوی 

پیرامون چگونگی    قرآنتطبیقی نظریات علمی با  
دهد؟  هایی را به دست میخلقت زمین، چه آموزه

نگرش جامع این نوشتار را می توان وجه تمایز  
 آن بر شمرد.

 خلقت زمین از منظر علم  -1
نط ترین  خلقت  برجسته  پیرامون  علمی  ریات 

 زمین بدین شرح است: 
 نظریه الپالس   - 1- 2

دان فرانسوی، معتقد بود  الپالس منجم و ریاضی
های عظیم گازی شکل  که زمین، به صورت توده
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و به دور خود شروع    جداشدهبوده که از خورشید  

های گازی شکل،  به گردش کرده است. این توده
تراکم  تدربه از  و  متراکم شدند  و    ها آنیج سرد 

نظیر   دیگری  دانشمندان  آمد.  وجود  به  زمین 
و    (  kant Immanuelکانت)

تر نظریات خود  نیز، پیش    (Herschelهرشل)
در   الپالس  فرضیۀ  با  که  بودند  کرده  ذکر  را 

مشابهت داشت. به همین سبب،    بسیاری جهات
و تحت عنوان واحد  باهمگاهی از این دو فرضیه 

شود. این تئوری،  الپالس« یاد می-»فرضیه کانت
در سراسر قرن نوزدهم به دلیل سادگی مطالب  

بود) همه  تأیید  مورد  ،  ش1386،  یاناسدآن، 
 (.8ص

اساس نظریۀ الپالس بر این است که سیارات، 
که اطراف   گازمانند م و رقیق  از یک مادۀ بسیار گر

و مانند جسمی که به    فراگرفتهخورشید اولیه را  
آن   محور  دور  به  باشد،  چسبیده  خورشید 

و  می  است  سرعت تدربهچرخیده  چه  هر  یج 
از   گریز  قدرت  یافته،  افرایش  ماده  این  دَوَرانی 

هایی یجۀ این نیرو، حلقهدرنتمرکز زیادتر شده و  
در    هاآنکه جهت چرخش    جداشدهاز خورشید  

بوده   خورشید  وضعی  حرکت  جهت 
 (.17صش، 1390فر، است)شایسته

 نظریه وایسکر    - 2- 2
به صورت ذرات   نظریه، زمین  این  بر اساس 

مانندو    گرد که  غبار  بوده  و  تدربه ی  سخت  یج 
اند و با به هم پیوستن خود، این کره  سفت شده 

(. البته  8، صش1386،  یاناسداند) را پدید آورده
جهت محل نقد است که اگر    ینا   ازاین نظریات  

شکل   فوق  فرضیۀ  دو  از  یکی  مطابق  زمین، 
می می  باال  بسیار  باید  آن  دمای  و گرفت،  بود 

عناصر سطحی    کمدستد در آن و یا  عناصر موجو
مذاب   حالت  به  دلیل  یدرمآن  همین  به  آمد. 

زمین کمی  دانشمندان  زمین  معتقدند  شناسی 
پس از تشکیل، در سطح خارجی خود، اقیانوسی  

با دمای افزون بر درجه    800از سیلیکات مذاب 
ها به وجود آورده است. در چنین وضعیتی، آب

توجه به حجم کنونی  اند و با  به صورت گاز بوده
اقیانوس می آب  آن  فشار  حدود ها،  در  بایست 

 اتمسفر باشد.  260
دار و اتمسفر احتمالی البته اقیانوس سیلیکات

کره زمین، به همین حالت باقی نماندند و پس از  
درآمدند.   کنونی  به صورت  تدریجی  سرد شدن 

به   آمده،  پایین  زمین  دمای  درجه   800وقتی 
یانوس سیلیکاتی، قشری از رسد، در سطح اقمی 

می  تشکیل  جامد  با سیلیکات  قشر  این  شود. 
متوقف کردن تبادالت حرارتی بین طبقات زیرین  
زمین و اتمسفر به سرد شدن کرۀ زمین کمک 

صمی  زمین 8کند)همان،  از  بعضی  شناسان  .(. 
 معتقدند این قشر ممکن است از جنس بازالت

دانند. در  ت می باشد؛ ولی غالباً آن را از نوع گرانی
پایین  به  دما  که  از  نقاطی  دمای 100تر  درجه، 

کند، نخستین ذرات آب مایع جوش آب، تنزل می 
شود و بخار آب در هوای کره زمین  تشکیل می 

 (. 9، صشود)همانظاهر می 
 نظریه اوری    - 3- 2

در  زمین  آمریکایی،  دانشمند  اوری  نظر  به 
ثر  ابتدا از ذرات جامد تشکیل شده و سپس در أ

تر شده، تا به حدی که هسته آن  فشردگی گرم 
و سیاراتی را   جداشدهتجزیه و یک قسمت از آن 

حرکت  در  خورشید  دور  به  که  داده  تشکیل 
 . (18ش، ص 1390هستند)شایسته فر،

 نظریه اشمیت   - 4- 2
ارائه شد و پس    1943نظریۀ اشمیت، در سال  

سال   در  او  مرگ  جزئی  1956از  تغییراتی  با   ،
همک اشمیت    مجدداًارانش  توسط  شد.  منتشر 

معتقد بود که خورشید در حین حرکت از میان  
ستارگان   بین  در  که  غبار،  و  گاز  از  پر  ابرهای 
وجود داشته، قسمتی از این گاز و بخار را جذب  

که   درآمدهکرده و به صورت قرص عدسی شکلی  
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آن   در وسط  ماده    قرارگرفتهخودش  این  است؛ 

خورشید   دور  به  شکل  بوده  ابری  حرکت  در 
 (.  18است)همان، ص

 نظریه هویل    - 5- 2
فیزیک و   انگلیسی در رشته  هویل دانشمند 

کمک   به  تالر،  یمیشنجوم،  نام  به  دانی 
ترین نظریه را در این حوزه ارائه داد. این  معروف

امروزه طرفداران بسیار زیادی دارد. وی   فرضیه 
معتقد است که تمامی سیارات از ابر گازی شکل  

اند، این ابر در حین چرخش دارای  تشکیل شده 
نیروی   أثر  در  و  است  بوده  مغناطیسی  میدان 

ش متراکم  آن  مرکز  جنبشی جاذبه  انرژی  و  ده 
انرژی  به  تبدیل  مرکز،  به  جذب  أثر  در  ذرات 
گرم  صورت  بدین  هسته  داخل  و  شده  حرارتی 

میلیون  می  پنج  به  تقریباً  حرارت  اینکه  تا  شود 
درجه سانتی گراد برسد. در این حرارت است که  
انجام   شیمیایی  انفعاالت  و  فعل  نخستین 

ل هم  گیرد، و انرژی حاصل از این فعل و انفعامی 
کند. فعل و  به گرم شدن درون هسته کمک می

شود تا تمام  انجام می  قدرآنالذکر  انفعاالت فوق
به   البته  برسد.  اتمام  به  سیاره  درون  هیدروژن 
هسته،   از  خارج  در  کم  حرارت  و  فشار  علت 

که درون  ی طوربهدهد،  گونه واکنشی رخ نمی هیچ
هیدروژن  آن  از  خارج  و  هلیوم  از  سیاره،  این 

می  داخل  تشکیل  به  ذرات  جذب  عمل  شود. 
شود انجام می  قدرآنهسته، و آزاد شدن انرژی  

به   هسته،  درون  حرارت  درجه   100تا  میلیون 
گراد برسد؛ در این حرارت است که از یک سانتی 

تشکیل   کربن  عنصر  هلیوم،  شود.  ی معنصر 
تر های باالتر، عناصر سنگین همچنین در حرارت

 (.10، صش1386،  انیاسد)شوندنیز تشکیل می 
زمین  می مطالعات  نشان  که شناسی  دهد 

 10زمین، چهار میلیارد و نیم سال پیش یعنی )
میلیارد سال بعد از شروع جهان هستی( و بعد از 
پیدایش ستارگان و سیارات زیادی، شکل گرفت.  

مسلماً زمین پس از تعداد زیادی از ستارگان که  
داشته    قرآنآیات   اشاره  آن  وجودبه  آمده   به 

آسمانی  کوچک  بسیار  اجرام  از  زمین  است، 
تشکیل شده که همدیگر را جذب و دفع کرده و  

یلۀ نیروی جاذبه وسبه برخورد کردند سپس    باهم
بین اشیای کوچک و بزرگ به هم چسبیدند؛ اما  

الشریف، گردد)اصل ستارگان به گوی اولیه برمی
د با  توانن(. هنوز دانشمندان نمی20م، ص 2004

تکامل   و  مراحل رشد  و  آغاز  اطمینان چگونگی 
بیان کنند)مور،   را  اما  33ش، ص1367زمین  (؛ 
آیه   از  مفسران  از  به   30برخی  را  نتایجی  انبیا 

 .انددست آورده
بررسی برجسته ترین آیه مرتبط با    -2

 خلقت زمین
مهم از  مراحل یکی  دربارۀ  که  آیاتی  ترین 

در   آن  روند  و  است،  کری   قرآنآفرینش  آمده  م 
 الَّذینَ  یَرَ  لَمْ  أَوَسوره مبارکه انبیاء است: »  30آیه

  فَفَتَقْناهُما   رَتْقاً  کانَتا  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  أَنَّ  کَفَرُوا
 فَال  أَ  حَیٍّ  ءٍشَیْ   کُلَّ  الْماءِ  مِنَ  جَعَلْنا  وَ

ها آیا کافران ندیدند که آسمان یعنی:  یُؤْمِنُونَ«»
زمین   آن  یوستهپهمبه و  ما  و  از  بودند،  را  ها 

زنده  هر چیز  و  کردیم؛  باز  آب  یکدیگر  از  را  اى 
 «آورند؟!؟! آیا ایمان نمىیمقرارداد

از   آیه،  این  در  بودن  پ  همبهخداوند  یوسته 
، سخن گفته  هاآنسازی  ها و زمین و جداآسمان

دیدگاه بررسی  منظور  به  ما  مختلف  است.  های 
دان در خصوص این آیه، ابتدا مفسران و اندیشمن

های به بیان مباحث لغوی و سپس به بیان دیدگاه
 پردازیم. مختلف می 

 ها مفهوم شناسی واژه - 1- 2
 مفهوم واژه اصلی بدین شرح است:

 رتق  -2-1-1
اصل واحد در ماده رتق، مقابل فتق قرار دارد  
و به معنای چسبیدن و پیوسته شدن است. در 



 

1314 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
پیوستن دو شیء و  به هم    رتق، چسبیده شدن 

مورد نظر است، خواه این دو به هم متصل و یا از  
خلقت و طبیعت یا از  هم جدا باشند، چه از نظر

،  ق1426نظر کار و صنعت است)راغب اصفهانی،  
 (.  43، ص 4، جش1370؛ مصطفوی،  341، ص1ج

 فَتقْ -2- 2-1-1
اصل واحد در این ماده، بر گشایش در شیء  

دارد) فتق(. ق،  1420،فارسداللت  مدخل 
همچنین اصل واحد در این ماده، در مقابل رتق  

د شدن  شکافته  معنی  به  و  دارد  مقابل  قرار  ر 
به هم پیوستن است؛   ی که  اگونه به چسبیدن و 

صورت  شیء  نفس  در  شدن  شکافته  این 
الفَتْقُ 19، ص9، جش1370گیرد)مصطفوی،    .) 

یوسته، که نقطه  پهمبهیعنی جدا شدن دو چیز  
این واژه،    مقابل رتق است. در لسان العرب آمده: 

کار   به  به سوی گشایش  از سختی  برای خروج 
ا می  و    شدهگفته به معنای صبح نیز    لفَتَقُرود و 

نیز اطالق میپر گی  جابه گاهی   این  یاه  شود و 
گیاه  گذارنام  با  زمین  به خاطر شکافته شدن  ی 

بندی کلی آرای اهل لغت، است. بر اساس جمع
رسد فتق، شکافته شدن شیء به همراه  به نظر می 

 آشکار شدن محتویات آن باشد. 
 نظران صاحب های مفسران و  دیدگاه - 2- 2

می  طباطبایی  در  :  گویدعالمه  تثنیه  ضمیر 
، به سماوات و ارض  «ففتقناهما»  ، و«کانتا»  ۀجمل
و  ها را طایفهدر حقیقت آسمان  گردد؛ی برم اى، 

طایفه  را  خبرزمین  اگر  و  دانسته،  )دیگر(   اى 
را مفرد آورد، بدین جهت    «رتقا»  یعنى  «،کان»

بود که مصدر است، و مصدر تثنیه و مفردش یکى  
و   باشد،  مفعول  معناى  به  که  هرچند  است، 
معنایش این است که: این دو متصل به هم بودند  

کردیم جدایشان  جش1370)طباطبایی،ما   ،9  ،
آیه 19ص توضیح  در  طباطبایی،  عالمه   .)
کبات  طور دائم جداسازى مرما بهنویسند که  می 

از هم مشاهده مى  را  و آسمانى  و  زمینى  کنیم، 

بینیم که انواع نباتات از زمین، و حیوانات از مى 
انسان و  دیگر،  انسانحیواناتى  از  دیگر،  ها  هاى 

شوند، و بعد از جدا شدن صورتى دیگر  جدا مى 
گیرند، و هر یک آثارى غیر آثار زمان به خود مى

رى که در زمان  آثا  ؛دهنداتصال، از خود بروز مى 
آرى این آثار که    ها نبود.اتصال هیچ خبرى از آن

مى  پیدا  فعلیت  زمان جدایى،  زمان    ،کنددر  در 
ها به ودیعه طور قوه در آناتصال نیز بوده، ولى به 

ها است، رتق  همین قوه که در آن  ؛ شده بودسپرده 
،  همان)ها، فتق و جدایىو اتصال است، و فعلیت 

 . (278 ، ص 14ج
میعال اضافه  سپس  طباطبایی  که  مه  کند 
حالشان  آسمان دارند،  که  اجرامى  و  زمین  و  ها 

ها صحبت  آن  ۀبارحال افراد یک نوع است که در
آن   روى  بر  ما  که  زمین  و  فلکى  اجرام  شد، 

دهد  هر چند که عمر ناچیز ما اجازه نمى  ،هستیم
گیرد تمام حوادث جزئى را که در آن صورت مى 

و خلقت زمین و نابود شدنش را ببینیم، و یا بد
دانیم که زمین از  مى  قدرینلیکن ا  ؛شاهد باشیم 

آن  در  ماده  احکام  تمامى  و  یافته،  تکون  ماده 
  نیست.   اجریان دارد، و زمین از احکام ماده مستثن

جدا   زمین  از  جزئیاتى  مرتب  که  راه  همین  از 
  ؛ کنند به صورت مرکبات و موالید جلوه مى   ،گشته

ما    ،آیدالیدى که در جو پدید مى و همچنین مو
مى راهنمایى  همرا  روزى  اینکه  بر  این    ۀکند 

موجودات منفصل و جداى از هم منظم و متصل  
دیگر  که  بوده،  موجود  یعنى یک  بودند،  هم  به 
امتیازى میان زمین و آسمان نبوده، یک موجود 

خداى تعالى آن داً  بع رتق و متصل االجزاء بوده، و
در تحت تدبیرى منظم و متقن،  را فتق کرده، و  

شمار از شکم آن یک موجود بیرون موجوداتى بى
ها و آورده، که هر یک براى خود داراى فضیلت

شدند ،  14ج ،  ق1417)طباطبایی،  آثارى 
 (.  279ص
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د نیز تأییاین نظریه را علم امروز    از نگاه عالمه

 کرده این معنا را روشن    ،زیرا علم امروز  ؛کندمى 
که آنچه از اجرام عالم محسوس ماست، هر یک  
که   است  مشترك  و  متعدد  عناصرى  از  مرکب 

یکى کمتر و یکى    ،عمرى معین و محدود دارد
که    بیشتر.  است  درست  صورتى  در  معنا  این 

ها و زمین یکى بودن همه، مقصود از رتق آسمان
اشد، که  و نبودن امتیاز میان ابعاض و اجزاى آن ب

سازى، و متمایز کردن  مراد از فتق هم جدا  قهراً
از    .(392  ، ص14، جهمان)ابعاض آن خواهد بود

دهد نشان مى رو، برخی معتقدند این آیه  همین
بوده و خداوند آن    چیزیکجهان در اول    ۀکه هم

آن   ی انند را شکافته و میان اجزا مگلوله    چیزیک
ها و زمین  مانفاصله ایجاد کرده و به صورت آس

(.  506  ، ص 6ش، ج1377،  قرشى )درآورده است
ضمن بیان روایاتی پیرامون این آیه معتقد   طبری 

ها و زمین است  ، یکی بودن آسماناست منظور 
ایجاد هفت آسمان شده است)طبری  باعث  ،  که 

 (. 14، ص 17ق، ج 1412
نمی را  معنا  این  تهرانی  و ثقفی  پذیرد 

رتقمراد  ...»نویسد:  می  آسماناز  بسته    ،هاوفتق 
رحمت  ابواب  و  علویّه  جهات  شدن  باز  و  بودن 

است اتصال    ؛الهیّه  زمین  فتق  و  رتق  از  مراد  و 
ها از یکدیگر است و ارضیه و انفصال آن  ی اجزا 
ى واضح و منطبق بااحساس و مناسب با  امعن  این

ب دیدن  روایات ه  نسبت  مضمون  با  موافق  و  آن 
ائمه از  معتبره  به    ؛ باشدمی )ع(  اطهار  متعدده 

ها خالف آنکه مراد از رتق چسبیده بودن آسمان
زمین در بدو خلقت و مراد از فتق جدا شدن ه  ب

بعداًآن از زمین  یا مراد چسبیده بودن    ها  باشد 
بآسمان و  ه  ها  زمین  طبقات  بودن  یکى  و  هم 

فت باشد یا مراد ه  به  تقسیم شدن هر یک بعداً
ها باشد  از فتق پیدایش آناز رتق نبودن و مراد  

 ۀکه تمامى خالف ظاهر و منافى با صدر و ذیل آی
طور استفهام  به  ،چون در صدر آیه  ؛شریفه است

از عدم رؤیت شده که معناى آن   انکارى سؤال
ب است  رؤیت  نسبته  نسبت  این  و  وقتى    ،کفّار 

مناسب است که رتق و فتق آسمان و زمین مرئى  
باش آن  مانند  وضوح  در  مرقومه  یا  معانى  و  د 

خداوند   ،از این قبیل نیست و در ذیل آیه  یکیچه
تصریح فرموده که آب مایه حیات تمام موجودات  

تهرانى   ...«)حیّه است   ، ص3، جق1398،  ثقفى 
545 ) 

می  دیگر  بخشی  در  طباطبایی    گوید: عالمه 
این باشد که زمین از   ،هااگر مراد از رتق آن پس

زمین، جدا نبود تا چیزى از  آسمان، و آسمان از  
زمین   از  یا چیزى  و  آید  فرود  زمین  به  آسمان 

این معنا    ؛بیرون شود مقابل  از فتق آن،  و مراد 
شود که: وقت معناى آیه شریفه این مى باشد، آن 

زمین  به  آن  از  بارانى  یعنى  بود،  رتق  آسمان 
و نمى کردیم،  فتق  را  آسمان  ما  پس  بارید، 
وى زمین باریدن گرفت، و ها به سپس بارانازآن

رویید، زمین هم رتق بود، یعنى چیزى از آن نمى
روییدن   نتیجه  در  و  فتق کردیم،  را  آن  ما  پس 
آغاز کرد، و با این آیت خود، برهان خود را تمام  

صورت این  در  آی  ،کردیم.  آن    ،شریفه  ۀ دیگر  با 
مى اثباتش  امروز  علم  که  ارتباطى  معنایى  کند 

چه و  جمندارد،  کُلَّ »له  بسا  الْماءِ  مِنَ  جَعَلْنا  وَ 
، این  استکه بعد از آیه مورد بحث    «ءٍ حَیٍّشَیْ 

چیزى که هست در این   ؛یید کند أمعناى دوم را ت
له باریدن ئشریفه مختص مس  ۀبرهان آی  ،صورت

شود، و نظرى به سایر  آسمان، و روییدن زمین مى 
 ،حوادث ندارد، به خالف معناى اول که برهان آیه

حوادث   بر همه  شامل  معنا  آن 
 (.  392، ص 14، جق 1417)طباطبایی، شودمى 

کند که  البیان از برخی نقل می صاحب مجمع 
گفته  و  پذیرفته  را  معنا  و    اند: این  زمین  یعنى 

آن ما  و  نداشتند  گیاه  و  باران  را  آسمان  ها 
از آسمان باران نازل کردیم و از زمین    گشودیم.

معن این  رویاندیم.  باقر  اگیاه  امام  امام    )ع(از  و 
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 ،   طبرسى)است  شدهیتروایز  ن  )ع(صادق
ج 1372 ص7ش،  بودند؛  آسمان(.72،  رتق  ها 

ها نبود یعنی محکم بودند و خلل و فُرَجی در آن
وَ  »را با باران گشود و این معناِی    هاو خداوند، آن

زمین نیز رتق و محکم .  است«السَّمـاءِ ذاتِ الرَّجعِ
را نداشت و خداوند   گیاهان بود و آمادگی رویش

آماده   گیاهان  روییدن  برای  و  کرد  فتق  را  آن 
الصَّدعِ»ساخت:   ذاتِ  األرضِ  جهمان  «)وَ   ،10 ،

 (163، ص 22ق، ج1420فخر رازی، ؛  716ص
گوید:  می   ،رتق و فتق تفسیر در)ع(  امام صادق

زمین خشک و به رنگ    آب سبز، و رنگ آسمان به
.  هر دو »مرتوق« بودند و در نداشتند   آب زالل، و

در  دارای  رویش   (ی )منفذ  ی زمین،  محل  که 
بارید تا گیاهان است، نبود و آسمان بر زمین نمی 

بروید؛ پس خداوند، آسمان را با باران   گیاه از آن
گشود گیاهان  رویش  با  را  زمین  عروسى )و 

 (.  425، ص3ق، ج 1415حویزى، 
نیز  محمدتق مدرسی  ی،  اگونه به   اگرچهی 

برخورد علمی با آیه دارد؛ اما دو معنا را در آیه 
اى که اولیه  ۀماد  داند. به اعتقاد وی،مل می محت

اش  خداى تعالى آفرید و عرش قدرتش و سلطه 
اى بود سخت فشرده. خداى تعالى  کپّه  ،بر آن بود

در آن انفجارى عظیم پدید آورد که هنوز هم با  
انعکاسش در    ،وجود گذشت پانزده میلیارد سال 

است منتشر  فضا  علم جدید هم همین    ؛اطراف 
افزاید که عالم پیوسته در حال  ا دارد و مىنظریه ر

هاى تلسکوپ هر بار که نگاه  اتساع است و دستگاه 
هایى تازه را به  برد، کهکشانرا تا اعماق فضا مى 

مى  نشان  این  دهد.ما  معتقدند    آیه   ایشان 
می  باران همچنین  بارش  پدیدۀ  بیانگر  تواند 

جباشد) هدایت،  تفسیر  ص7مدرسی،   ،246 -
طوسی نیز معانی فوق را ذکر کرده  (. شیخ  247

 (.  242، ص7ج است)طوسى، 
این  مختلف،  اقوال  بیان  ضمن  زمخشری 

می  را  آسماندیدگاه  که  زمین،  پذیرد  و  ها 

هیچ    هاآنیوسته بودند که بین  پهمبهی  اگونه به
هوایی حائل نبود و از این لحاظ به دیدگاه علمی  

می ص  3ج   ،ق1407،  شوند)زمخشری نزدیک   ،
عباس را برگزیده است  (. فخر رازی قول ابن 113

فتق در این آیه ناظر به بارش  وو معتقد است، رتق
است) حیات  ایجاد  و  رازی،باران  ، ق1420فخر 

 (. 137، ص 22ج
  شمسی،   نیز معتقد است منظومۀ علی الخضر

 و  بوده  یوستهپهمبه  و  فشرده  ایتوده  اصل  در
 منظومۀ   عمر  و تساوی   استجداشده    هم  از  سپس

 میلیارد  6/4  با  برابر  دو  هر)  زمین  عمر  و  شمسی
انبیا را   مبارکه  سوره  ام و نیز مفهوم آیه سی  (سال
است)الخضر،  مؤید دانسته  مطلب    و   قرآنال  این 

از آیات   .(685ص  م،2006الکون،   نیز  طنطاوی 
یادشده نظریه انفجار بزرگ را نتیجه گرفته است.  
وی رتق را مصدری به معنای اسم مفعول دانسته  

یوسته. و فتق را  پهم به است؛ به معنای متصل و  
سایر  و  خورشید  از  زمین  شدن  جدا  معنای  به 

می  ج ق1341  ی،طنطاوداند)ستارگان   ،10  ،
می 199ص بحث،  محل  آیۀ  ذیل  او  در (.  گوید: 

ای اند که خورشید، کره اروپا به این مطلب رسیده 
گذشت و  یمآتشین بود. میلیون سال از عمرش  

بودند. سپس   با خورشید  سیارات  سایر  و  زمین 
شدند جدا  خورشید  از  سیارات  دیگر  و    (زمین 

 . )198، ص 10همان، ج
احتمال   عنوانبهای را  نکته   ،نابعضى از مفسر

از رتق  ، و آن  اندمطرح کرده  این است که مراد 
ها و زمین تمیز نداشتن از یکدیگر در حال آسمان

وجود از  قبل  و  تمیز   ،عدم،  آن،  فتق  از  مراد  و 
یافتن بعضى از بعض دیگر در وجود بعد از عدم  

آی برهان  و  حدوث   ۀاست  به  احتجاج  شریفه 
و  آسمان آفریننده،  وجوب  بر  زمین،  و  ها 

،  14ج   ،ق 1417طباطبایی،    (آن است  ۀپدیدآورند
آیه   .)392ص این  ذیل  قطب،  بن  سید  اما 
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نیست؛    قرآننویسد:  می  علمی  و  تجربی  کتاب 

برای   و  است  بشر  زندگی  و  هدایت  کتاب  بلکه 
همین نباید به گونه تجربی با این دسته از آیات  

کرد قطب   (برخورد  ج 1412،  سید  ص 4ق،   ،  
2376(  . 

 بررسی و نقد نظرات   - 3- 2
توان مجموعه می   ذکرشده با توجه به مطالب  

درباره معنای رتق و فتق در    شده ارائههای  دیدگاه
 آیۀ محل بحث را در موارد ذیل خالصه کرد:  

 ها با زمین درآسمان  یوستگیپهم رتق، به  -1
؛  اندگروهقائالن به این نظر دو  است.   آغاز آفرینش

میعده  مجموعۀ ای  بودن  یکی  منظور  گویند 
ان و تجزیه آن به کواکب است. توضیح اینکه جه

این جهان   ۀدانشمندان، مجموع  های یدگاه طبق د
  ه واحد عظیمى از بخار سوزان بود  ۀصورت تودبه

به  حرکت،  و  درونى  انفجارات  أثر  بر    یج تدرکه 
ها از جمله منظومه  و کواکب و ستاره   شدهیهتجز

هم    و باز   ه است شمسى و کره زمین به وجود آمد
  ، ، مکارم شیرازی   (ن در حال گسترش استجها

ج  ش1375 ص  13،  عروسى  ؛  394و 395، 
آیۀ    ق1415حویزى،   .گروهی  )انبیاء   30ذیل 
می یکنواخت  گویند  دیگر  پیوستگى،  از  منظور 

همه در هم    کهی طوربه   ،بودن مواد جهان است
واحدى خودنمایى   ۀفرورفته بود و به صورت ماد

م؛  کردمى  زمان،  گذشت  با  جدا اما  هم  از  واد 
انواع  و  کردند،  پیدا  جدیدى  ترکیبات  و  شدند، 
مختلف گیاهان و حیوانات و موجودات دیگر، در  

، ق 1417طباطبایی،    (آسمان و زمین ظاهر شدند
 . )278و279، ص 14ج

فتق اشاره به مسئلۀ بارش از آسمان  ورتق  -2
دارد.   زمین  در  گیاه  نروئیدن  به و  از  منظور 

آسمان این است که در آغاز بارانى   یوستگیپهم
زمین این است که    یوستگی پو به هم  ؛باریدنمى

اما خدا این هر دو  ؛  روئیددر آن زمان گیاهى نمى 

را گشود، از آسمان باران نازل کرد و از زمین انواع  
رویانید را  شیرازی   (گیاهان  ، ش1375  ،مکارم 

  ،ق1415  ،فیض کاشانى،  395-394، ص:  13ج
 . )347، ص  3ج 

اند، که برخی مفسران اشاره کرده   طورهمان
  یترؤتفسیر اخیر چیزى است که با چشم قابل 
شود، و  است که چگونه از آسمان باران نازل مى 

. این  رویندشوند و گیاهان مى شکافته مى  هاین زم
ۀ  جمل  نیز  و«أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُواۀ»با جمل  تفسیر

جَعَلْنا  » شَیْوَ  کُلَّ  الْماءِ  حَیٍّمِنَ  هماهنگى    «ءٍ 
دارد شیرازی کامل  ج 1375،  )مکارم  ص  13،   ،
تفسیر  مکارم شیرازی معتقد است    .(395-396

با نیز  دوم  و  جمله  ی معنا  اول  این  ها،  وسیع 
نیست معناى    چرا  ؛مخالف  به  گاهى  رؤیت  که 

آید، درست است که این علم و آگاهى  مى   «»علم
نیست همه  دانشمندان  ،براى  که  تنها  اند 

دربارمى  به    ۀتوانند  و  آسمان  و  زمین  گذشته 
جداییآن  یوستگیپهم سپس  و  شان ها 

کتاب   قرآندانیم  ولى مى ؛  هایى پیدا کنند آگاهی
نیست  عصر  یک  و  قرن  و   ؛یک  راهنما  بلکه 

. رون و اعصار استها در تمامى قانسان  ی راهگشا
پذیرش   توضیحات،  این  از  پس  شیرازی  مکارم 
دانسته   صحیح  نیز  را  دیگر  احتماالت  برخی 

ج   ص  13است)همان،  برخی 394و395،   .)
به   اشاره  با  دانشمندانمفسران،    : اندگفته   نظر 

بزرگی از بخار سوزان    ۀجهان ابتدا به صورت تود
که  آر  بود  و حرکت،  انفجارهای درونی  أثر  ام بر 

و شد  تجزیه  ستاره کواکب آرام  جملهو  از   ها، 
آمد زمین  ۀکر و شمسی  ۀ منظوم صادقى  )پدید 
ج 1365،  تهرانى ص16ش،  مکارم 285،  ؛ 

 (. 394، ص 13، ج1375، شیرازی 
بودند و    یوستهپهمهای به ها طبقهآسمان  -3

ها را فتق )جدا( کرد و به شکل هفت  خداوند آن
نیز   زمین  آورد،  پدید  چنین  آسمان 

ج 1372  ،طبرسى)است ص7ش،  امام  (.  82، 
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نیز  عل این  ی)ع(  به  آفرینش،  آغاز  داستان  در 

می  تصریح  به موضوع  را  آسمان  خداوند،  کند: 
ها را از هم گشود و ها تبدیل کرد و طبقهطبقه 

یگر  کده به ینکآن را هفت آسمان ساخت؛ پس از آ
به و  در   فرمان بسته  چنگ  نهاده    یکدیگراو، 

الرضى،  شر)بودند در    (.328صق،    1414یف 
است:   211خطبه    البالغهنهج  آمده  ثُمَّ  »  چنین 

بَعْدَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  فَفَتَقَهَا  أَطْبَاقاً  مِنْهُ  فَطَرَ 
طبقاتى  «ارْتِتَاقِهَا جامد  پوستۀ  آن  از  یعنى  ؛ 

را باز کرد و هفت آسمان قرار داد    هاآنشکافت و  
 بودند.  فرورفته درهمپس از آنکه رتق و 

ها و زمین، رتق یعنی تاریک بودند آسمان  -4
ها شدند. خداوند آندیده نمی   ها و موجودات آن

کرد )روشن(  فتق  نورانی،  اجرام  با  میبدى،  )را 
 (. 230، ص6ش، ج1371
یعنی آسمان  -5 بودند؛  »رتق«  زمین  و    ها 

 رازی   فخر.  موجود نبودند و با فتق، وجود یافتند
دانسته  راجح تفسیر اوّل، دوم و سوم را به ترتیب

فخر )داده است  نسبت مفسّران تربیشو سوم را به  
 (. 163و  162، ص 22ق، ج 1420رازی، 

کرده  الفرقان، جمع  پیشین  آرای  و   میان 
به صورتگویدمی چنین   که   و مصدر : »رتقاً« 

آمده، دلیل بر آن است که آن دو، در آغاز  مفرد
یکی بودند و زمین و آسمانی وجود نداشت؛ بلکه  

مادّ دو،  به  ۀهر  آن  از  که  بودند  نخستین    واحد 
  یوسته پهم شود و در این مادّه، به تعبیر می «  ماء»

 زَبَدِ به دخانِ سماء و  بودند؛ سپس ماء، فتق، و 
 . ارض تقسیم شد

دن ترکیبات زمینی  علّامه طباطبایی، جدا ش
 و هوایی را از یکدیگر، از جمله گیاهان از زمین،

پدید آمدن   از انسان، و انسان از حیوان و حیوان
جهان  فتق دروهای تازه را رتقترکیبات و ویژگی

ها و زمین و کواکب  که در آسمان ،داندمی مادّی 
نیز جاری است و تکرار آن در این جهان، دلیل 

ر که  است  آن  همبر  رتق آن  ۀ وزی  ها، 

های علمی را نیز  وی یافته د.  ( بودنیوستهپهم )به
مؤیّد این نظر دانسته؛ زیرا اجرامی که در دید ما  

اند هستند، از عناصر مشترك معیّنی تشکیل شده 
دارند محدود  عمری  کدام  هر  )طباطبایی،  و 

 (. 278، ص14ج   ق،1417
وجود  حقیقت  وحدت ،«مقصود از »رتق  -6

مقصود از »فتق«، تفصیل آن به    ، ویط واحد بس
زمین،  آسمان،  و...   نفس عقل،  صورت 

طبق (.  117ص  ،6ج ش،  1386)شیرازی،  است
فتق طولی خواهند بود و بر این   و  این قول، رتق

مستلزم از بین رفتن    ،تحقّق مرحله فتق  ،اساس
خود این قول نیز در   کهمرحله رتق نیست؛ چنان 

ها قابل پیشین بوده و با هر یک از آنطول اقوال  
 ت. جمع اس

می چنان مشاهده  اختالف که  محل  شود 
ها  فتق درباره آسمانومفسرین، تبیین معنای رتق

خاصیت   متنی،  هر  هرچند  است.  زمین  و 
توان معانی متفاوتی را از  هرمنوتیکی دارد و می

نیز می  آیات  این  برداشت کرد و در  بر آن  توان 
م  سیاق  اما  اساس  دریافت؛  را  متفاوتی  عانی 

واقعیت،   با  برداشت  آن  تطابق  و  بودن  حقیقت 
ین اساس، باید گفت دیدگاه  بر اامری دیگر است؛  

اول با واقعیت سازگارتر و با ساختار تجربی علم 
 مطابقت بیشتری دارد.  

نظریه بین  که  آنجایی  این های  از  مطرح 
 از لحاظ  (  bang Bigانفجار بزرگ)، نظریه  حوزه

  از مفسران  ، برخیترین نظریه استعلمی مقبول 
، متصل بودن آسمان و زمین به  نظرانو صاحب

که در این    ،از یکدیگررا  ها  هم و جدا شدن آن
مطرح بر  آیه  است،    منطبق فرضیه  این  شده 

ص10ج،  ق1341  ی،طنطاواند)کرده  ،199  .)
نجفی ص1378نجفی،  )گودرز  جواد  (17ش،   ،

صتا(ی بافتخاریان،  )افتخاریان محمد    ،(235، 
بی )سامی  ، صسامی  هارون 34تا،   ،)

زغلول  12ص ،  ش1385،  یحیییحیی)  ،)
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سعید صالح  378، ص  ق1425،  نجار)نجار و   ،)
را 34ص  ،تابی فیومى،  الفیومی) مطلب  این   ،)

علمی   محمد  اندشمرده  قرآناعجاز  احمد   .
اشار  نیز  نکترا    قرآن  ۀسلیمان  این  ،  علمی  ۀبه 

علمی    ۀنشان اسرار  از  و  پیامبر  غیب    قرآن علم 
  ، سلیم الجابی  (. 53م، ص1981سلیمان،  )داندمی 

اروپاییان جدید  نظریه  گویای  را    ی، جاب)آیه 
و عبدالرزاق نوفل اخبار علمی   (106، صم1995
ص1393نوفل،  )شمردمی  قرآن (.  162ق، 

و چشمگیرترین   ین امیدیانی، نخستینمحمدحس
داند میاین  ه مهبانگ را  برای تأیید نظریها  نشانه 
استکه   انبساط  حال  در  عالم  یدیانی،  ام)کل 

بزرگ«، .  (197-181، ص1381 »انفجار  نظریه 
های »ادوین در اوایل قرن بیستم ارائه و با یافته 

تأیید م1919)  (hubble  Edwin)  هابل«  )
،شد) لمایتر« 51، صش1370اوبالکر،    (. »جرج 

(lemaiterGeorge)  »گاموف »ژرژ  و   بلژیکی 
(Georgegamow )  روسی از اولین طرفداران این

بودند) صش1375نیکلسون،  نظریه  ؛  135، 
(. این نظریه، که  89ص، ش1385فرخی،  ،  عدالتی

گراهیل،  به نظریۀ »ابر چگال« نیز مشهور است)
(، مدعی است که جهان آغازی  20، صش1378

می  انتهایی  به  و  ،  فرخی،  عدالتیرسد)داشته 
روزگاری 89ص، ش1385 بنابراین  ؛   )
نهایت چگال و  گویی« وسیع از گازهای بی »آتش

غالمی، ها درجه حرارت)سوزان با بیش از تریلیون
صش 1383 از 22،  متشکل  بیشتر  که   ،)

این   داشت.  وجود  بود،  هلیوم  و  هیدروژن 
أثر   15گوی،  آتش بر  پیش،  سال  میلیارد 

ناگهان  های درونی )و یا به امر خداواکنش وند( 
بزرگ[) ]انفجار  است  شده  هقانیان،    منفجر 

تراکم ماده  (35ص  ،ش1382 با گذشت زمان،   .
در بسیاری از نقاط این توده منبسط شونده گاز،  

ها، با جذب ماده از محیط  پدید آمد. این تراکم
توده به  جهان  و  کردند  رشد  بسیار  اطراف  های 

کهکشانی  رفت تا  یک می عظیمی از گاز، که هر
(. نکتۀ  155، صش1382مایر،  شود، تقسیم شد)

اگرچه   اینکه  برخی دیگر  ادعای  برخالف 
ص  1378نجفی،  )نویسندگان  ۀ فرضی  ،(17ش، 

به رغم شواهد بسیار، هنوز به اثبات    ، انفجار بزرگ
است؛  نرسیده  دیگری  ل احتما  و  قطعی  از های 

  جمله بارش از آسمان و نروئیدن گیاه در زمین 
دارد،    فتق  و  رتق  ۀدربار و  وجود  شواهد  که 
امام  روایا  روایت  جمله  از  کلینی،    )ع()باقرتی، 

ج1429 ص8ق،  قمى،  95،  ج1363؛   ،  2ش، 
ج ق 1419بحرانی،  ؛  70ص ص3،  را  (  58،  آن 

می  می کندتأیید  اما  را  ؛  آن  یک    عنوانبه توان 
با توجه به عدم    دیگر،  سوی   از  احتمال پذیرفت.

برخی   که   طورمانهاعجاز،  معیارهای  وجود 
  ، فیض کاشانىاند)برخی اندیشمندان اشاره کرده

ص3ج ،  ق1415 طباطبایی،    ;338ـ337، 
 ،مکارم شیرازی   ;279ـ278، ص14ج ،  ق 1417
ج 1375 ص13ش،  رضایی    ;396ـ395، 

جش1385اصفهانی،   ص1،  اعجاز (،  97ـ96، 
این مورد پذیرفته نیست  قرآن علمى   ضمناً    .در 
مبنی سخن   دیگر    طنطاوی،  و  زمین  اینکه  بر 

شدند) جدا  خورشید  از   ی، طنطاوسیارات 
جق1341 ص10،  نظریۀ   (198،  از  برگرفته 

( فرانسوی  صحیح  1796الپالس  و  است  م( 
نیست؛ چراکه اواًل در آیه، سموات به کار رفته نه 
از  زمین  الپالس،  دیدگاه  در  ثانیاً  الشمس. 

ش  ، خورشید منظومه  ستاره  جدا یعنی  مسی 
 .شدند، نه از خورشیدهای بسیار 

 گیری نتیجه 
واژه  دو  مفهوم  برسی  از  پس  پژوهش  این  در 
دست   به  برجسته  نتیجه  دو  »فتق«،  و  »رتق« 
مختلف   برداشتهای  اختالفات  رغم   به  آمد: 
مفسران درباره جزئیات دقیق آیه مذکور، با توجه  
بیت)ع(،   اهل  از  مارده  روایات  و  آیه  سیاق  به 

نظر آن است که آسمان و زمین در ابتدا   بهترین
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به هم پیوسته و بصورت توده هاگاز)دخان(بودند 
انجام  الهی  اذن  به  که  انفجارهایی  با  بعد  و 
پذیرفت، از یکدیگر جدا شده و به تدریج وضعیت 

گرفت.   شکل  جهان  اینکه 2فعلی  به  توجه  با   .

نظر   از  کامل  طور  به  هنوز  بزرگ  انفجار  نظریه 
نشده و صرفا به دلیل شواهد بیشتر،    علمی اثبات

مورد اقبال واقع شده، نمی توان آیه فوق را اعجاز 
 دانست. قرآن
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 و علم فیزیک قرآن های عوارض آلودگی صوتی از منظر آموزه

 
 3، زهرا محمدی2،کبری بهاری 1سید قاسم حسینی

 
 ی آملقرآن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآندکتری تفسیر و علوم  -1

 ، مرکز تخصصی ریحانه الرسول صلی اهلل علیه و آله3طلبه سطح  -2

 ( zahramohammadi2520@gmail.com)نویسنده مسئول:  ، مرکز تخصصی ریحانه الرسول صلی اهلل علیه و آله3طبقه سطح  -3
 

 چکیده  
تشکیل شده که استمرار حیات آنها وابسته به هم است اما موارد بسیاری  محیط زیست از مجموعه ای موجودات  

وجود دارد که سبب آسیب و اختالل در آن می شود که یکی از آنها آلودگی صوتی است. آلودگی صوتی عوارض  
ترین دین اسالم به عنوان یک دین کامل بیش  بسیاری دارد که نه تنها انسان بلکه حیوانات را نیز درگیر می کند.

به آن  نیز  افزایش آن در طول این سال ها علم  با توجه به گستردگی آن و  و  به محیط زیست دارد  توجه را 
تحلیلی است که بر اساس آن نشان   - پرداخته تا بتواند از آسیب آن کم کند. نتایج این پژوهش به روش توصیفی
رهای عصبی و روانی، اختالالت خواب و   می دهد عوارض آن بر انسان ها سبب اختالالت شنوایی، استرس، فشا

سبب مرگ می شود. در حیوانات اثر مخرب صدا در طول عمر، تولید مثل و سیستم   قرآنحتی با توجه به آیه  
هم آمده است. راهکارهای کاهش آلودگی    قرآنایمنی و عصبی آنها تأثیر منفی می گذارد. کنترل صوت در  

شهری، مکان یابی و انتخاب محل مناسب برای فعالیت های مختلف و  صوتی بصورت اخالقی، طراحی بافت های  
 ایجاد موانع فیزیکی و پوشش گیاهی می باشد.  

 
 واژگان کلیدی: آلودگی صوتی، دین، علم فیزیک ، محیط زیست  

 
 مقدمه 

هر آنچه که در جهان هستی وجود دارد آفریده 
است، تا هر موجودی به   خداوند حکیم و عادل

سهم خود از آن بهره ببرد و در محیطی سالم با  
عوامل   اما  دهند.  ادامه  خود  حیات  به  یکدیگر 
اسیب   زیست  محیط  این  به  تواند  می  مختلفی 
آلودگی صوتی است.   آنها  از  وارد کند، که یکی 
مردم به طرق مختلف یا خودشان مستقیم یا با  

صداهای ایجاد  سبب  مختلف  و وسایلی  بلند  ی 
آزاردهنده می شوند. زیرا هر چه که ما می شنویم  
دارای انرژی است و اگر این انرژی بیش از حد  
معمول شنوایی باشد، سبب آسیب های مختلف 
مرزشنوایی  موجودی  هر  برای  زیرا  شود،  می 
مشکالت  سبب  همین  به  دارد.  وجود  خاصی 
بسیاری برای انسان ها و سایر موجودات و محیط 

و  اطراف   دینی  منابع  در  شود  می  ایجاد  آنها  
دانش های مختلف به آن پرداخته شده است. از 
این رو، این پژوهش در صدد است موارد زیر را  

کند:   آلودگی صوتی چه  -1بررسی  دین  نظر  از 
اثراتی دارد و راه های کنترل آن چگونه است؟  

از نظر علم فیزیک آلودگی صوتی چه اثراتی  -2
نترل آن چگونه است؟ استفاده  دارد و راه های ک

صحیح از محیط زست مهم است و آسیب به آن 
فقط بر گروه خاصی تأثیر منفی نمی گذارد، بلکه 
بر تمام موجودات و محیط پیرامون آنها اثر می  
باقی می ماند.   نیز  برای آیندگان  گذارد و حتی 
آلودگی صوتی در عصر حاضر با توجه به افزایش  

هری وآپارتمان نشینی،  جمعیت و زندگی های ش
وسایل نقلیه شخصی و عمومی و.. در حال بیشتر 
شدن است. مردم نیز چون در طول زندگی بسیار  
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با آن مواجه هستند و عدم آگاهی از مضرات آن 
آنها می شود. و همین   برای  ایجاد عادت  سبب 
می   الزم  و  افزاید  می  موضوع  اهمیت  بر  مسأله 

ش پرداخته  آن  به  بیشتر  که  تحقیق  دارد  و  ود 
گیرد. صورت  در   بیشتری  شکاری  و  غالمپور 

در   نظامی  تجهیزات  از  ناشی  صوتی  آلودگی 
که   نظامی  ادوات  که  دریافتند  زیست  محیط 
دارای صدای بلندی هستند چه از نظر بقا و چه 
را  وحش  وحیات  انسان  زندگی  کیفیت،  نظر  از 
که   تا جایی  کاری کنیم  باید  و  تهدید می کند 

ب دارد  زندگی  امکان  نظامی  لوازم  این  وجود  ا 
(  1387طبیعی با هم نخورد )غالمپور و شکاری/  

به   اسالم  اهمیت  و  نگرش  در  اذائی  و  محمدی 
محیط زیست به این موضوع رسیدند که تعالیم  
اسالمی از جهات گوناگون به طبیعت و عناصر آن  
پرداخته، و فواید آن را بیان کرده است )محمدی 

زاده قوشچی در آلودگی   ( محمد1396و اذائی/  
با بهره گیری از  صوتی و روش های کنترل آن 
برای  کارهایی  راه  فیزیکی،  ریزی  برنامه  دانش 
بیان   قسمت  چند  رادر  صوتی  آلودگی  کنترل 

وقوشچی/   )محمدزاده  است  این  1375کرده   )
پژوهش در صدد است به بررسی نظر دین و علم 
 فیزیک نسبت به آلودگی صوتی و عوارض آن و

 روش های کنترل آن بپردازد. 
 

 مفهوم شناسی  
محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموع  
که   هماهنگی  شرایط  و  علل  موجودات،  منابع، 
استمرار   و  دارد  زنده وجود  موجود  هر  گرداگرد 
است   آن  به  وابسته  و  منوط  حیات  و  زندگی 

 (.  6: 1375تشکیل می شود )کردوانی، 
 اصوات را می توان به دو گروه تقسیم نمود:  

های اصواتی که ساده یا ترکیب معینی از صوت-1
ناخوشایند   انسان  گوش  به  ومعمواًل  اند  ساده 

 هستند. 

اصواتی که ترکیب نامعین و بی نظمی از صوت -2
از   ارتعاشاتی هستند که  اند و دارای  های ساده 

گو به  معمواًل  و  نکرده  پیروی  معینی  ش  قاعده 
 (. 16: 1357انسان نامطبوعند )ملکوتیان، 

آلودگی صوتی: هر نوع صدایی که انسان تمایل 
به شنیدن آن نداشته باشد و به گونه ای نسبت  
به آن احساس آزردگی کند یا سب ایجاد آسیب  
و اختالل اعصاب شنوایی شود، در حکم آلودگی  
صوتی شناخته و تعریف می شود )فرشید فر و 

 (. 220:  1390اولیازاده، 
 
اثرات آلودگی صوتی و راه های کنترل آن -2

 قرآن از منظر 
  قرآن کنترل صوت در  -1-2

اسالم مردم را به نرمی و اعتدال و آرامش در همه 
امور زندگی دعوت می کند. ایجاد آلودگی صوتی  
منافات   اسالمی  ادب  و  با فرهنگ  کلی،  به طور 

بر اینکه  دارد. آیات و احادیث فراوانی داللت دارند  
پسندیده است، فرد مسلمان در همه امور زندگی 
رفتارهای توام با آرامش و سکینه ووقار داشته و 
با صدایی در حد متوسط یا پایین سخن بگوید.  

در سه مورد سخن از انضباط صوتی در   قرآندر  
 سخن گفتن به میان آمده است. 

که  کسانی  »ای  است:  آمده  حجرات  سوره  در 
ای آورده  صدای  ایمان  از  باالتر  را  خود  صدای  د 

پیامبر صلی اهلل علیه وآله نبرید، و در برابر او بلند  
سخن مگویید )و او را بلند صدا نزنید( آن گونه  
صدا   بلند  بعضی  برابر  در  شما  از  بعضی  که 
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کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد، در حالی  می 

 ( 2. )حجرات/1که نمی دانید 
مقابل پیامبر بی ادبی    گر چه بلند کردن صدا در

به پیامبر صلی اهلل علیه و آله است که به خاطر  
می   اعمال  آن حضرت، سبب حبط  واالی  مقام 

به ما سفارش کرده که نسبت به    قرآنشود، ولی 
همه ی مردم ادب را رعایت کنیم و آرام سخن 
صوتی،   آلودگی  و  بلند  صدای  مسأله  بگوییم. 

از مشکالت جامعه بشری  است که   امروزه یکی 
گاهی به اسم عروسی، گاهی به اسم عزا، گاهی  
زمین   و  و خیابان  در کوچه  گاهی  و  در مسجد 
ورزش، آرامش را از مردم سلب می کند )قرائتی،  

 (.159؛  9، ج1383
یقین   به  فرمایند:  می  بعد  آیه  ادامه  در  خداوند 
کسانی که صدای خود را نزد پیامبر خدا پایین  

تند که خداوند دل  می آورند، همان کسانی هس
آنان  برای  و  نموده  تقوا خالص  برای  را  هایشان 

 (3)حجرات/  2آمرزش و پاداش عظیمی است 
غض به معنای پایین آوردن و کوتاه کردن است.  

، هم در مورد کوتاه کردن صدا  قرآن این واژه در  
نگاه،   کردن  کوتاه  مورد  در  هم  و  رفته  کار  به 

تواض ادب،  نشانه  و  آهسته سخن گفتن،  وقار  ع، 
 ( 164: 9، ج1383آرامش انسان )قرائتی، 

به پسرشان   نصیحتی  ایشان در  لقمان  در سوره 
را  اعتدال  رفتن،  راه  در  )پسرم!(  فرمایند:  می 
فریاد   هرگز  )و  بکاه  خود  صدای  از  کن.  رعایت 

.  3مزن( که زشت ترین صداها، صدای خران است 
 (19)لقمان/ 
 مطلب دارد:   2این آیه 

 
یا أیُّها الَّذینَ آمنوا ال تَرْفَعُوا أصْوَاتَکُم فوقَ صَوبِ النَّبیِّ وَال تَجْهَرُوا لَهُ - 1

 بِالْقَولِ کَجَهرِ بَعِضکُم لِبَعٍض أنْ تَحبَطَ أَعَمالَکُمْ وَ أنتُمْ ال تَشْعُرُون. 

متَحَنَ اهللُ إنَّ الَّذینَ یَغُضُّونَ أصواتَهُمْ عِندَ رَسولِ اهللِ أَلیکَ الَّذینَ ا- 2

 قُلُوبَهُم لِلتَّقوی لَهُم و أجرٌ عظیم. 

خود  -1 بیهوده  صدای  فریاد  از  کنیم،  کوتاه  را 
باشیم.   داشته  آرام  و  نرم  بیانی  و  - 2بپرهیزیم 

ریاد کشیدن و بلند کردن صدا، امری ناپسند و  ف
 ( 271: 7، ج 1383نکوهیده است )قرائتی، 

در نصیحت لقمان صدای نابهنجار به صدای االغ 
مورد  این  در  مکارم  آقای  که  است  تشبیه شده 

راستی از صداهای معمولی می فرمایند: آنچه به  
که انسان می شنود از همه زشت تر است همان  
فریادهای   و  ها  نعره  که  باشد  می  االغ  صدای 
مغروران و ابلهان به آن تشبیه شده است. نه تنها  
زشتی از نظر بلندی صدا و طرز آن، بلکه گاه به  
جهت بی دلیل بودن چرا که به گفته بعضی از  

دی حیوانات  صدای  واسطه  مفسران،  به  غالباً  گر 
نیاز است، اما این حیوان گاهی بی جهت و بدون  
هیچ گونه نیاز و بی هیچ مقدمه فریاد را وقت و  

، ج  1374بی وقت سر می دهد! )مکارم شیرازی،  
17 :56) 
 

 اثرات آلودگی صوتی 
 اختالل کشنده و مرگ -2-2

کریم آمده در موارد آلودگی صوتی می    قرآندر  
رگ و هالکت گردد: »و کسانی تواند منجر به م

را که ستم کرده بودند، صحه )مرگبار آسمانی(  
فرو گرفت. و بامدادان در خانه هایشان به روی 

 (67)هود/ 4افتاده و مرده بودند«
می خوانیم که چند فوم گهنکار به    قرآندر آیات  

قوم   وسیله صیحه آسمانی مجازات شدند، یکی 
قوم  دیگری  و  لوط،  قوم  دیگری  و  بودند  ثمود 

دیگر   آیات  از  ثمود   قرآنشعیب.  قوم  مورد  در 
وسیله   به  آنها  مجازات  که  شود  می  استفاده 

وَ اقِْصد فِی مَسلِکَ وَ اغُْضض مِنْ صَوْتِکَ إنَّ أَنَّکَهَ األصواتِ لََصوتُ - 3

 الحَمیر. 

 وَ أَخَذَ الَّذینَ ظَلَموا الصَّیحَهُ فَأَصبَحسوا فِی دِیارِهم جاثمین.- 4
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از  منظور  که  دهد  می  نشان  این  و  بود  صاعقه 

تناك صاعقه است. آیا صدای  صیحه صدای وحش
نابود  را  جمعیتی  تواند  می  صاعقه  وحشتناك 
این سوال مسلماً مثبت است، زیرا  کند؟ جواب 
تواند   بگذرد می  که  معینی  از حد  امواج صوتی 
شیشه ها را بشکند، حتی بعضی از عمارت ها را 
ویران کند و ارگانیسم درون بدن انسان رااز کار  

ایم به هنگامی که هواپیما  بیاندازد. این را شنیده  
دیوار صوتی را می شکند، افرادی بیهوش به روی 
زمین می افتند و یا زنانی سقط جنین می کنند  
آن   در  که  هایی  عمارت  های  شیشه  تمام  یا  و 
منطقه دارند می شکند. طبیعی است اگر شدت  
امواج از این هم بیشتر شود به آسانی ممکن است  

اب و رگ های مغزی اختالالت کشنده ای در اعص
و حرکات قلب تولید کند و سبب مرگ انسان ها  

 ( 165-164: 9، ج 1374شود )مکارم شیرازی، 
 

از محیط زیست -3-2 کارهای حفاظت  راه 
 در اسالم 

بحران محیط زیست در جهان امروز در حقیقت،  
بحران اخالقی است که به تعهد و بی تعهدی و  

باز ناشناسی  ومسئولیت  شناسی  می    مسئولیت 
گردد. از این رو خروج از این بحران نخست راه 
حل اخالقی می طلبد، یعنی بشر نیازمند اصول  
اخالقی است که تنظیم کننده نحوه دخالت در 
به   انسان  تعهد  چگونگی  است.  زیست  محیط 
اخالق و ارتباط او با طبیعت با این نگرش است  
مخلوقات   و  طبیعت  یگانه  وخالق  مالک   ، که 

ا چون  مخلوق  خداست  ترین  معترض  نسان 
اوست، و خدا او را خلیفه خود بر روی زمین قرار  
داد.آموزه های الهی در این زمینه، به طور معمول  
دوگونه هستند. دسته ای به عنوان رهنمودهای  
جامعه   سوی  به  حرکت  منظور  به  و  اخالقی 
مطلوب خداوند، با نگاه فردی و دسته ای دیگر با 

 است.   نگاه اجتماعی بیان شده

 
 آموزه های فردی تعلیم و تربیت  -1-3-2

تأکید نخست اسالم بر تعلیم و تربیت افراد جامعه 
و ساختن انسان هایی است که به لحاظ اعتقادی،  
روانی و رفتاری تعادل داشته باشند و از هر گونه 
باشند.   گمراهی و  اختالل روانی و رفتاری دور 

م به  راسخ  اعتقاد  با  که  هایی  بدأ هستی  انسان 
را  معاد  و  دانند  می  مسئول  او  برابر  در  را  خود 
و   مسئولیت  این  برابر  در  پاسخگویی  میعادگاه 
رسیدن به نتایج عملکرد خود می شمرند و این 
اعتقاد، آنان را به حرکت در مسیری که خداوند 
برای آنان ترسیم کرده است، بر می انگیزد و رفتار  

اعم از فردی   آنان را در حوزه های مختلف زندگی
)خسرو  دهد  می  قرار  کنترل  تحت  اجتماعی  و 

 ( 39: 1393شاهی، 
کمک   انسان  به  مسئولین  حس  همین  بنابراین 
می کند تا در اعتدال صدا هم در صحبت کردن 
روزمره   های  فعالیت  در  هم  و  کنند  مراعات 

 زندگی  
 

 پرهیز از ظلم 
بر اساس قاعده عدالت، باید در رفتارخود با محیط  
زیست طوری رفتار کنیم که موجب ظلم و تعدی  
که   نیست  شکی  و  نشود  دیگر  ی  ها  انسان  به 
آلودگی صوتی از مصادیق بارز ظلم و آزار دیگران 

 به شمار می رود. 
 

 آموزه های اجتماعی -2-3-2
دین اسالم یک مکتب اجتماعی است که بخش  

جهی از احکام و دستوراتی که در آن بیان  قابل تو
شده است جنبه اجتماعی دارد و برای بهتر شدن 
شرایط مردم در جامعه، در مسأله آلودگی صوتی 
نیز یک سری راهکارهای اجتماعی وجود دارد که  
به   امید  توان در سطح جامعه  انجام آن می  با  

 کنترل آن پیدا کنیم. 
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 امر به معروف و نهی از منکر  

بیانات شارع استنباط می شود که بسیاری از    از
اهداف اجتماعی الزم است در وهله اول، از طریق  
خود مردم صورت گیرد و ضمانت اجرای آن نیز 
و   معروف  به  امر  نهاد  تأسیس  باشند.  خودشان 
نهی از منکر و یا نهاد الحسبه و قراردادن آن در  
  کنار نماز و روزه و به عنوان یکی از ف روغ دین، 
است.   فرآیند  این  بر  مکتب  احتمام  بر  شاهد 
بر   منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  نهادینه شدن 
تمام مسائل و از جمله، حفظ محیط زیست تأثیر  
زیادی دارد، زیرا عموم مردم خود را در آن سهیم  
انجام آن  برای  فراوانی  انگیزه  خواهند دانست و 
بر   عمومی  نظارت  نوعی  و  کرد  خواهند  پیدا 

ی استفاده از منابع و حفظ محیط فراهم  چگونگ
ناگفته نماند گر چه امر به معروف و   خواهد آورد.

نهی از منکر از واجبات محسوب می شود، ولی  
فرهنگ   ویژه  به  و  واجب  این  انجام  به  تشویق 
سازی آن را می توان از موارد اخالقی به شمار 
که  واجبات،  از  برخی  در  آن،  بر  عالوه  آورد. 

اجرا و ضمانت  ندارد  آنها وجود  یی حکومتی در 
های  زمینه  و  افراد  ایمان  به  بستگی  انجامشان 
درونی آنان دارد، می توان تویق به انجام آنها را  
از  هم  فقه  چند  هر  دانست،  اخالقی  مسائل  از 
جنبه دیگر در آنها وارد شده است )فراهانی فرد، 

بنابراین وقتی  165- 164:  1392فراهانی فرد،    )
یان افراد خانواده و هم در اجتماع و  مردم هم م

در برخورد با یکدیگر زمانی که مواردی که سبب  
سرو صدای زیاد می شود به طرف مقابل که به  
در   و  بدهد  تذکر  احترام  با  ندارد  توجهی  آن 
صورت امکان راهکاری ارائه دهند، همین امر به  
تدریج موجب می شود تا مردم کم کم نسبت به  

 اسیت بیشتری رفتار کنند. آن آگاه و با حس
 آموزش  

و  روان  و  جسم  شکوفایی  و  رشد  ابزار  آموزش، 
جزء  سو  یک  از  آموزش  است.  انسان  شخصیت 

حقوق فردی می باشد و از سوی دیگر جزء حقوق 
بر آموزش چند  به عبارتی حق  اجتماعی است. 
بر  حق  بودن  اجتماعی  جنبه  در  است.  بعدی 

آموزش  آموزش ایجاب می کند که دولت کنترل 
را در جامعه به عنوان امری عمومی بر عهده گیرد 
و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های الزم را  
محیط  و  انسان  بین  سازگاری  ایجاد  جهت  در 
زیست را انجام دهد. تأکید دین مبین اسالم بر  
آموزش و سوادآموزی در تمام زمینه ها بر کسی  

اشت  پوشیده نیست و بر اساس آن باید در نظر د
آموزش زیست محیطی مد نظر اسالم به گونه ای 
ا ست که تمام جنبه های انسان، محیط زیست  
و  هماهنگ  ارتباط  یک  در  را  هستی  جهان  و 
موزون در مسیر الهی مورد توجه قرار داده و بین  
آنها ارتباط ایجاد می نماید. بر این اساس، آموزش 
مقام   متوجه  را  انسان  بایستی  محیطی  زیست 

صفات    خلیفه پرورش  طریق  از  و  نموده  اللهی 
الهی که بطور بالقوه در فطرت الهی انسان قرار 
داده شده است آنها را فعلیت بخشیده و به عبارت  
انسان،  فطری  های  مایه  از  استعانت  با  دیگر، 
کند   آماده  مقام  این  احراز  برای  را  او  بایستی 

(. در این صورت  153:  1378)اصغری لضمجانی،  
محیط زیست و عدم آلودگی صوتی حفاظت از  

که   آید  می  در  عمومی  فرهنگ  یک  صورت  به 
 همگان در رعایت آن تالش می کنند.  

 پوشش گیاهی  
جنگل ها ومراتع به عنوان بخش عمده ای از انفال  
های   ثروت  عنوان  به  که  آیند  می  حساب  به 
عمومی در اختیار حکومت عدل اسالمی قرار می  

استفاده گردد. به عالوه گیرد و باید به نفع مردم 
جنگل ها و مراتع به عنوان یکی از مواهب بزرگ  
اقتصادی،  و  اجتماعی  مادی،  حیات  بستر  الهی 
تعادل   نگهدارنده  عامل  ها،  نسل  میراث 
به عنوان محور  و  اکولوژیک، پشتوانه کشاورزی 
برنامه   در  را  خود  واقعی  جایگاه  که  اند،  توسعه 
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ا نموده و حفظ ریزی و مدیریت هر جامعه ای پید 

بهم   موجب  مراتع  و  ها  جنگل  تخریب  شود. 
خوردن تعادل جریانات آبی وفرسایش خاك شده  
محیط  تعادل  خوردن  بهم  موجب  نهایت  در  و 

 ( 176زیستی خواهد بود )همان: 
در   مهمی  نقش  ومراتع  ها  جنگل  گیاه،  پوشش 
کاهش آلودگی صوتی دارند و بسته به نوع آن و 

برگ های آن ها با همدیگر انبوه و تراکم و نوع  
فرق دارند و نقش مهمی در زیبایی شهر هم ایفا 

کنند. در   می  بسیاری  روایات  اسالم  سنت  در 
مورد درختان و جنگل ها آمده است: مانند: امام  
عوامل  جمله  از  فرمایند:  می  السالم  علیه  علی 
مردم  از  پرهیز  از:  عبارتت  عمر  طول  افزایش 

ساخت  نابود  و  قطع  و  سرسبز  آزاری  درختان  ن 
( امام صادق علیه  319:  76ق، ج  1404)مجلسی،  

قطع  را  دار  ثمر  درختان  فرمایند:  می  السالم 
)حر   دارد  پی  در  را  سختی  عذاب  که  نکنید، 

همچنین پیامبر اکرم   .(198،  3عاملی، بی تا، ج 
صلی اهلل علیه و آله به رزمندگان توصیه کرده و  

شی وکودکان  زنان  کشتن  از  فرمود:  رخوار، می 
پیران فرتوت و نیز از قطع درختان، به ویژه نخل 
کنید   خودداری  دشمن،  سرزمین  خرمای  و 

از رهنمودها و    .(60:  21ق، ج  1404)مجلسی،  
هشدارهای فوق می توان اوالً: اهمیت درختکاری  
و سبز نگهداری محیط زیست در نگرش اسالم را  
درك نمود. اهمیتی که متخصصان محیط زیست 

قر از  و  پس  برده  پی  آن  از  ای  گوشه  به  ها،  ن 
اظهار داشته اند. ثانیاً نکوهش از عمل کسانی که  
به تخریب باغ ها، مزارع و جنگل ها می پردازند 

 (  71:  1376را بدست آورد )شفیعی مازندرانی، 
کنترل  -3 های  راه  و  صوتی  آلودگی  اثرات 

 آن از منظر علم فیزیک  
 اثرات آلودگی صوتی -1-3

ی از جمله آلودگی های عصر جدید  آلودگی صوت
و زندگی شهری معاصر می باشد که موجب آثار  
 مضری در انسان ها و سایر موجودات می شود.  

 انسان  -1-1-3
بسیاری دارد   اثرات  ها  انسان  آلودگی صوتی در 
که گاهی برخی از آنها به مرور زمان آسیب آن 
بیشتر می شود و همین امر سبب می شود که  

نباشیم که این عالئم به سبب تأثیرات گاه متوجه  
در   است.  آمده  وجود  به  اطرافمان  صدای  سرو 

 اینجا به آنها اشاره می کنیم:  
 اختالالت شنوایی 

قدیم   های  زمان  از  گوش  روی  سروصدا  اثر 
معروف  دانشمند  »رامازینی«  شده،  شناخته 
کری  گرفته،  لقب  کار  طب  پدر  که  ایتالیایی 

نوشته است و » آمبرواز  کارگران دیگ سازی را  
از ناشنوایی توپچی های ارتش  پاره « فرانسوی 
فرانسه سخن گفته است. از همه جالب تر لقب  
کرها است که به ساکنان شهر کوچک ویل دیوله  
پوال در فرانسه داده شده که از قدیم مرکز دیگ 
کلیسا در   زنگ های  و همچنین ساختن  سازی 

کارگران یک  فرانسه بوده است و سکنه آن مثل  
کارخانه پرسروصدا همگی به ناشنوایی حاصل از  
اند  بوده  دچار  شهر  آن  به  مربوط  سروصدای 

معمواًل گوش به صداهای   .(303:   1376)قضایی،  
شهر  یک  معمول  متوسط  حد  در  و  یکنواخت 
شلوغ عادت می کند اما بعضی صداهای ناگهانی،  
که   هستند  خراش  وگوش  ناهنجار  غیرمترقبه، 

عصب عادی   برای  صداهایی  حکم  در  شنوایی 
ناشنوایی   موجب  رسانده،  سیب  آن  به  نبوده، 
زودرس می گردند؛ مثالً اتومبیلی که لوله اگزوز 
آن خراب است، صدای ترقه، ترمز ناگهانی، صدای  
  ... و  تند  موزیک  سیکلت،  موتور  ماشین،  بوق 

شورت در این زمینه می    . (33:  1376)زرنفلند،  
  80یک شهر حداقل معادل  نویسد: خیابان شلوغ  

دی سی بل آلودگی صوتی تولید می کند.    90الی  
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سال    15سکونت در چنین خیابان هایی به مدت  

  50متوالی توان شنوایی فرد را به طور متوسط تا  
 (  114: 173درصد کاهش می دهد )توالئی، 

 آثار روانی عصبی 
آثار روانی سروصدا بر حسب شخص ، موقعیت،  

به  زمان و حاالت ر  بوده و  وانی شخص متفاوت 
هیچ وجه قابل اندازه گیری نیست. ولی به طور  
کلی می توان گفت محیط پر سروصدا عالوه بر 
می   تفهیم  و  رمکالمه  د  اختالل  موجب  که  آن 
و  مغزی  های  فعالیت  دقت  کاهش  باعث  شود 
عالوه   به  گردد.  می  فکری  کارهای  ناهماهنگی 

اشتباهات  دقت فراگیری کاسته شده و بر تعداد  
صدای   اثر  در  شود.  می  افزوده  فکری  کارهای 
ناگهانی و بلند که موجب دلهره و ترس می گردد، 
فشار خون به ویژه فشار خون داخل جمجمه باال 
رفته، ترشحات بزاق کم شده و دهان خشک می  
انقباضات   دچار  شده  کم  معده  ترشحات  شود. 
دردناکی می شود. همچنین حرکات دودی شکل 

ها )عباسپور،    روده  گردد  می  رکد  دچار  نیز 
از شیوه    .(683:  1377 اروپای قرون وسطی  در 

اعدام با زنگ اخبار )ناقوس( استفاده می شد، زیرا 
تدریجی  مرگ  موجب  زنگ  یکنواخت  صدای 

 (  56: 1375)کرمخانی،  محکوم می گردید
 اختالالت خواب 

محرومیت از خواب به نوبه خود در توانایی های  
باال، نظیر حافظه، زبان و مهارت   شناختی سطح

تصمیم   همانند  که  کارهایی  نیز  و  عددی  های 
اند،  توانایی های فکری و داوری  نیازمند  گیری 
اختالل عمده ای ایجاد کند، همچنین محرومیت  
از  خواب به اختالالت عاطفی نظیر افسردگی می 
انجامد. در تحقیقاتی که در دانشگاه کارولینای 

شد انجام  جت  شمالی  موتور  نوفه  اثر  نحوه   ،
در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  خواب،  بر  هواپیما 
شرایطی که افراد داوطلب، در آزماشگاه خوابیده  

دسی بل، در    80بودند، صدای هواپیما با بلندی  

 9فواصل زمانی نامنظم، در طول یک دوره کلی  
ثانیه، پخش می شد.    20ساعته و با زمان ارائه  

واج مغزی پس از ایجاد مشخص شد که ریتم ام
دقیقه   5سروصدا سریع تر می شود و  حداقل تا 

پس از قطع سروصدا به همان حالت باقی ماند،  
خواب  شدن  تر  سبک  دهنده  نشان  خود  که 
است.صبح روز بعد از آزمایش، فعالیت و کارهای  
شد.   ارزیابی  بودند،  نوفه  معرض  در  که  افرادی 

یزان قابل  مشخص شد که عملکرد این افراد، به م 
)یماتئو،   است  کرده  پیدا  افت  :  1378توجهی 

468  ) 
 بیماری ریتال یا انگشتان مرده

که   افراد  از  بعضی  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
دی سی   125دارای مشاغل با صدای بلند باالی 

بل هستند، دچار این بیماری می شوند. به این  
صورت که انگشت آنها سبز رنگ و سپس سفید  

الئم بیماری و ازو اسپاتیک است  می شود که ع
نارسایی جریان  انقباض رگ ها و  نتیجه  که در 
انگشتان  بیماری  به  که  شود  می  عارض  خونی 
شکاری،   )غالمپور،  است  معروف  رینال  یا  مرده 

1378 :125  ) 
 تأثیر به شرایط انجام کار

سروصدا در کارهای فکری بیش از فعالیت های  
ایجاد مزاحمت می ک ند. هنگامی فیزیکی بدن، 

از   بیش  باشد،    90که میزان سروصدا  بل  دسی 
به   کنند:  3کارها  می  تغییر  کار  -1  شکل  بازده 

ثابت می ماند ولی اشتباهات بیشتری صورت می  
گیرد، به ویژه در کاری که نیاز به توجه بیشتری 

دارد.   ایجاد  -2وجود  اختالل  زمان  در تشخیص 
حفظ حالت هوشیاری و آگاهی نیاز -3می کند.  

همچنین   کند.  می  پیدا  بیشتری  کوشش  به 
می   تقلیل  افکارش  پیگیری  برای  انسان  قدرت 

، درك و حفظ اطالعات به زمان بیشتری نیاز  یابد
دارد، و برای جلوگیری از تداخل مسائل فکری،  

)معینیان،   است  الزم  بیشتری  :  1398کوشش 
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بارز    .(12 با سطح متوسط به گونه ای  نوفه ای 

کند،   می  طوالنی  را  ساده  العمل  عکس  زمان 
عملکرد افراد وقتی در معرض نوفه های ادواری  

گیرد، بدتر می شود )در این راستا اتفاقی قرار می  
نباید مسأله عادت نسبت به حضور نوفه را از نظر 
خطاهای  تعداد  نوفه  حضور  در  داشت(  دور 
عملکردی، به خصوص در فعالیت های متوالی و 
سری، زیاد می شود. گاه علی رغم عدم تغییر در  
سرعت انجام کار، صحت انجام آن کاهش می یابد  

شنیدن   .(61:  1382)صفارزاده،   از  سروصدا 
مکالمات یا آژیر اعالم خطر جلوگیری می کند و 
است.   صوتی  عایق  یک  مانند  حالت  این  در 
نشنیدم یا اختالل در رسیدن پیام، ممکن است  
در میزان کارآیی، اجرای دستورات کاری، درك 
عالئم اضطراری و روابط بین افراد اثر سوء داشته  

 (66: 1373باشد )ورنیه، 
 حیوان  -2-1-3

عمر،  طول  حیوانات،  بقایای  در  صدا  مخرب  اثر 
تأثیر   بدن  عصبی  و  ایمنی  سیستم  مثل،  تولید 
زیر  نتایج  موش  روی  آزمایش  در  دارد.  منفی 
حاصل شده است که البته روی انسان نیز مشابه  

موش های آزمایشگاهی که در معرض  -1است:  
های  بیماری  به  گیرند،  می  قرار  شدید  صدای 

حسا  گردند.ویروسی  می  تر  فوق -2  س  صدای 
کبد  عملکرد  و  ها  فعالیت  در  شدید  العاده 

کند.   می  ایجاد  تغییر  بلند  -3حیوانات  صدای 
از   می    15بیش  دندانها  فساد  موجب  بل  دسی 

کلسترول و چربی خون نیز افزایش می  -4گردد.  
یابد.میزان اسید اسکوربیک کاهش ومقدار گلبول  

تغییر  -5  ابد.درصد تقلیل می ی  50های سفید تا  
ها )غالمپور، شکاری،  ضربان قلب و انقباض نایژك

همچنین در گاوداری ها افزایش    .( 121:  1387
صدای دستگاه شیردوش، موجب کاهش میزان 
شیردهی گاو می شود. زیرا صدای زیاد، سیستم  
عصبی گاو را تحریک کرده و اثر آن به ماهیچه  

ل  های تراوش کننده ی شیر از پستان گاو منتق
معمواًل   ها  پرواربندی  در  همچنین  گردد.  می 
باعث کاهش وزن پرواری  افزایش میزان صداها 
می گردد، در مرغداریها نیز چنین وضعیتی پیش  
می آید. آلودگی صوتی بر سیستم تولید تخم مرغ  
اثر نهاده میزان تخم گذاری در مرغ ها را کاهش  
می دهد. غرش هواپیماهای جک به ویژه زمانی  

واره صوتی را می شکند، باعث تلف شدن  که دی
دانشمندان  شود.  می  پرندگان  های  جوجه 
هواپیما   غرش  که  اند  کرده  کشف  فرانسوی 
موجب فقدان موقت حس در زنبور عسل شده،  

حیوانات به    در نتیجه آن رااز فعالیت باز می دارد.
آلودگی صوتی   دارای  که  محلی  از  طبیعی  طور 

بر هم   را  آنها  و آسایش  زند، دور می  است  می 
آلودگی   به  را  واکنش  بیشترین  پرندگان  شوند. 
یک  تحقیق،  یک  در  دهند.  می  نشان  صوتی 

پرونده با    96ثانیه باالی سر    3هواپیما به مدت  
پرنده در    3پرواز می کند و فقط    2KHZصدای  

ثانیه منحرف نشدند، و این نشان می دهد    3این  
بیزارند صوتی  آلودگی  از  نیز  پرندگان  با  که   .

محاسبات انجام شده، مشخص گردید که بیش از 
از   96 پرندگان،  خصوص  به  حیوانات  از  درصد 

کنند   می  مهاجرت  و  گریزانند  صوتی  آلودگی 
 . (56: 1375)کرمخانی، 

منظر    -2-3 از  صوتی  آلودگی  کنترل  های  راه 
 علم فیزیک  

توسط   سروصدا  کنترل  سبب  که  هایی  روش 
د به روش های  برنامه ریزی و علم فیزیک می شو 

بافت طراحی  شود:  می  مطرح  بافت    :زیر  اینکه 
شطرنجی،   یا  خودجوش  بسته،  یا  باز  شهری 
خوشه ای یا خطی و یا هر نوع دیگر باشد، هر 
یک ترافیک خاص خود را داشته و پیامد آن در 
شدت و ضعف آلودگی محیطی و از جمله آلودگی 
صوتی منعکس می گردد. اگر برنامه ریزی ها و 

نظام طراح آموزش  بویژه  و  شهری  های  ی 
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دانشگاهی نظری افکنده شود مالحظه می گردد 
بندی   طبقه  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  که 
طبقه   اصطالحاً  که  شهری  های  راه  عملکردی، 
بندی متعارف نامیده می شود با تکیه بر دو اصل  
فراهم  و  موتوری  نقلیه  وسائل  کردن  جا  جابه 

د اراضی  کارری  به  دسترسی  ساختار ساختن  ر 
خوشه ای تجلی یافته است؛ در حالیکه بر اساس  
مطالعات اخیر، بکارگیری این ساختار در محیط  
های شهری به دلیل توجه انحصاری به حرکت 
به   منجر  نهایت  در  که  موتوری  نقلیه  وسائل 
و  نظر مسکونی  از  تراکم  مکان های کم  توسعه 
خیابان های عریض گشته مورد تأمل قرار گرفته  

نقش    است. جدید  پیشنهادی  بندی  طبقه  در 
اجتماعی خیابان به عنوان یکی از دو رکن اساسی  
طبقه بندی در نظر گرفته می شود. در این طبقه  
نقش   حسب  بر  شهری  های  راه  ابتدا  بندی، 
اجتماعی آنها تعریف شده و بر این اساس به دو 
در  و  گردند  می  تقسیم  محلی  و  شریانی  گروه 

این تمایز  وجه  یا   حقیقت  و  دخالت  دوسیستم 
عدم دخالت نقش اجتماعی در آنهاست )زریونی، 

ساختار،   . (3-60:  1372 این  در  آنجائیکه  از 
مشخص   ها  دسترسی  کنترل  ضوابط  رعایت 
روشنی   به  است،  شبکه  ساختار  نوع  کننده 
مراتبی   بر عکس ساختمان سلسله  که  پیداست 
از   ها  دسترسی  بر  بیشتر  تأکید  ها،  راه  شبکه 

اده روی، دوچرخه سواری و ا ستفاده از طریق پی
)محمدزاده  باشد  می  عمومی  نقلیه  وسائل 

 ( 105:  1375قوشچی، 
 مکان یابی 

از روش های مهم کنترل آلودگی صوتی، مکان  
یابی کاربری ها است و عبارتست از انتخاب محل  
مناسب برای عناصر، عملکردها، فعالیت ها و کالً  

ودگی صوتی از هر نوع کاربری اراضی شهری، آل
نقطه مکانیابی به دو طریق قابل کنترل می باشد:  
و   شدت  به  توجه  با  کاربردی:  مکانی  مطلوبیت 

سروصدا،  به  ها  کاربری  حساسیت  ضعف 
مطلوبیت مکانی آنها نیز متفاوت خواهد بود. در  
مراکز  همچون  اراضی  های  کاربری  میان  این 
تجاری و ورزشی که وجود سروصدا تأثیر چندانی  

عملکرد آنها ندارد، می توانند در نوار حاشیه   در
بافت   درون  در  هایحساس  کاربری  و  خیابان 
استقرار یابند. سازگاری یا همجواری کاربری ها:  
متفاوتی   اثرات  دارای  کاربری  نوع  هر  استقرار 
مکان   بهترین  محیطی  زیست  دیدگاه  از  است. 
که   است  مکانی  کاربری،  یک  برای  استقرار 

ر محیط وارد آید و خود کاربری  کمترین فشار ب
جدید  استقرار  نتیجه  در  را  آسیب  کمترین  نیز 

 ( 106متحمل گردد )همان: 
 تأثیر سروصدا بر شرایط فیزیولوژیک انجام کار

سروصدا در کارهای فکری بیش از فعالیت های  
ایجاد مزاحمت می کند. هنگامی  فیزیکی بدن، 

از   بیش  باشد،    90که میزان سروصدا  بل  دسی 
به  ک کنند.  3ارها  می  تغییر  کار  -1  شکل  بازده 

ثابت می ماند ولی اشتباهات بیشتری صورت می  
گیرد، به ویژه در کاری که نیاز به توجه بیشتری 

دارد. ایجاد  -2  وجود  اختالل  زمان  در تشخیص 
حفظ حالت هوشیاری و آگاهی نیز -3می کند.  

همچنین   کند.  می  پیدا  بیشتری  کوشش  به 
برای  انسان  می    قدرت  تقلیل  افکارش  پیگیری 

یابد، درك و حفظ اطالعات به زمان بیشتری نیاز  
از تداخل مسائل فکری،   برای جلوگیری  دارد و 

)معینیان،   است  الزم  بیشتری  :  1398کوشش 
12 ) 

 ایجاد مسیر ویژه عابرین پیاده 
در بسیاری از مواقع، عامل مهم افزایش سروصدا 
در سطح شهر در نتیجه تلفیق و ترکیب صداهای 
رفت و برگشت وسائل نقلیه مسیر اصلی حتی دو  
مسیر مجاور هم بوده که این مسأله در تقاطع و 
گروه های اصلی شهر تشدید می گردد. به همین  
و   پیاده  عابرین  ویژه  مسیرهای  ایجاد  دلیل 
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ز جمله روش هایی است که می تواند  دوچرخه ا

از شدت نفوذ صدا به کاربری های کنار خیابات  
کاست. خیابان چهارباغ اصفهان هر چند که بدین  
منظور طراحی نشد، لیکن وجود مسیرهای پیاده  
رو در دو طرف سطح سواره رو و همچنین وجود  
مسیر پیاده و دوچرخه در بین مسیرهای رفت و  

راه درخت و فضای سبز در برگشت سواره به هم
حد فواصل هر یک نمونه موفق و قابل توجه در 
نخواهد   توضیح  به  الزم  باشد.  می  این خصوص 
بود که جداسازی مسیر پیاده و سواره از طریق  
های   آلودگی  انواع  کاهش  بر  عالوه  سبز  فضای 
آلودگی   میان  آن  از  و  شهرها  محیطی  زیست 

ری و  صوتی، عامل مهمی در رونق دوچرخه سوا
حال   عین  در  و  پیاده  سفرهای  افزایش  بویژه 
معلولین   و  سالمندان  ویژه  به  مردم  جابجایی 

:  1375وکودکان خواهد بود )محمدزاده قوشچی،  
111 .) 

 ایجاد موانع فیزیکی و گیاهی  
آزاد   فضای  در  امواج صوتی  انتشار  کلی  به طور 
بیش از فضاهایی است که موانعی اعم از طبیعی  

ن وجود دارد. با ایجاد سد و دیوار  و مصنوعی در آ
بین منبع صدا و گیرنده آن می توان سرو صدا را  
سد  یا  دیوار  چه  هر  است  بدیهی  داد.  کاهش 
سنگین تر، ضخیم تر و متراکم تر باشد از انتقال  
سروصدای بیشتری جلوگیری می شود. وضعیت  
و طبیعت سطح زمین ساختمان ها و جاده ها نیز 

موثر صدا  کیفیت  ینکه    بر  ا  به  توجه  با  است. 
معمواًل صدا از ارتفاع نسبتاً کمی از سطح زمین  
به سوی ساختمان ها انتقال یابد، اگر زمین بین  
ساختمان ها و منبع تولید صدا در حالت طبیعی  
از حالتی که صدا از سطحی   اثر آن  باشد،  خود 
صاف نظیر سح آسفالت بگذرد، کمتر است. برای 

از نفوذ صدا، حصارها را  محافظت موثر یک محل  
به محل مورد  یا نزدیک  به جاده و  باید نزدیک 
نظر ایجاد کرد. بدیهی است که نباید هیچ گونه  

موانع وجود   میان  از  عبور صدا  برای  نفوذی  راه 
پوشش گیاهی    .( 114-113داشته باشد. )همان:  

آلودگی   توانند  ها می  از درختان، درختچه  اعم 
الحظه بکاهند. اگر چه  صوتی را به میزان قابل م

به مخاطره   را  گیاه  است رشد  خود صدا ممکن 
حدود   در  رشدی  کاهش  در    41اندازد.  درصد 

مزرعه تنباکویی که در معرض صدای شدید قرار  
گرفته بود، دیده شده است. به هر حال کیفیت  
کاستن صدا در درختان و درختچه ها بر حسب  

گونه درخت برگ،  و  شاخ  تراکم  برگ،  و   اندازه 
کاهش   همچنین  کند.  می  فرق  درخت  بلندی 
صدا بر روی جنگل کمتر است تا در داخل جنگل 
شکل  یا  و  توپوگرافی  پدیده  اثر  خود،  این  که 
زمین را در کاهش صدا پیش می آورد. به عنوان 
نمونه تپه های پوشیده از درخت در کاهش صدا 
های  دشت  یا  درخت  بی  های  تپه  از  موثرتر 

)مخدو اند  به    .(61:  1386م،  پردرخت  گیاهان 
طرق مختلف روی تقلیل صدا تأثیر می گذارند  

ترتیب که:   این  را جذب می -1به  گیاهان صدا 
کنند. ارتعاش امواج صوتی به وسیله برگ ها و  
شاخه های درختان جذب می شود. عواملی نظیر  
نور، دیواره ی متخلخل، انعطاف پذیری، در جذب  

ا جازه می دهد که صدا موثر می باشند. شاخه ها  
گیاهان  -2صداهای ناهنجار بیشتر جذب شوند.  

باعث انکسار انحراف صدا می شوند. شاخ و برگ  
درختان به دلیل قابلیت انعطاف، نرمش و صاف  
بودن ، صدا را جذب می کنند. تنه ی درخت و 
شاخه های سنگین باعث انحراف صدا می شوند.  

و  همان طور که گفته شد پخش و شکستن صدا 
کف   گیاهان  ی  وسیله  به  صوتی  امواج  جذب 
شود.   می  صوتی  شدت  کاهش  باعث  جنگل 

فرکانس   با  صدایی  توانند  می  ها    1000جنگل 
دسی بل    7سیکل در ثانیه را در هر صد فوت تا  

مسافت   افزایش  با  صوتی  انرژی  دهند.  کاهش 
کاهش پیدا می کند. انرژی صوتی اندازه گیری 
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فوت دوباره اندازه    125فوت وقتی در    25شده در  

دسی بل کاهش را به طور طبیعی    14گیری شد،  
به علت وجود فاصله نشان داد. به هر صورت اگر 
فوت   صد  صدا،  های  گیرنده  و  صدا  منبع  بین 

  21جنگل قرار گرفته باشد، میزان تقلیل صدا به  
)مجنونیان،   رسد  می  بل    .(183:  1369دسی 

واقعی   کاهش  در  گیاهان  تأثیر  بر  شدت عالوه 
آلودگی  احساس  کاهش  در  آنها  وجود  صوت، 
اصلی  منبع  مردم  که  زمانی  است.  موثر  صوتی 
می   پیدا  آن حساسیت  به  نسبت  نبیند  را  صدا 
کاهش   در  درختان  نقش  همچنین  کنند. 
دلیل صدای خش خش   به  دریافتی  سروصدای 
برگ ها در مقابل باد می باشد. این صدا که برای  

است، خوشایند  و  مطبوع  سروصداهای    انسان 
تحت  را  صنعت  و  ترافیک  از  ناشی  مکانیکی 

)هیگینز،   دهد  می  قرار  خود  :  1381الشعاع 
160) . 

دیدگاه   آلودگی    قرآنمقایسه  پیرامون  علم  و 
 صوتی  

بسیاری  اهمیت  دارای  اسالم  در  زیست  محیط 
است و آیات و روایات فراوانی در این زمینه وجود 

های   آموزه  جهت  بدین  م  قرآندارد.  وارد  در 
بیان   در  دارد.  کاربرد  محیطی  زیست  مختلف 

در   آلودگی صوتی  که    قرآنعوارض  آمده  کریم 
خداوند قوم هایی را به وسیله صداهای بلند عذاب 
و به هالکت رسانیده است. در تفسیر آنها آمده  
که اگر صدا از یک حدودی باالتر برود به سیستم  

ر  های بدن از اعصاب و روان گرفته تا قلب و سای
نهایت منجر به   اندام آسیب وارد می کند و در 
مرگ می شود. علم نیز همین مورد را تأیید می  
کند، زیرا در همین راستا تحقیقاتی صورت گرفته  
موجب  تواند  می  سروصدا  دهد  می  نشان  که 
های  ناراحتی  اختالل خواب،  و  اختالل شنوایی 
و  انسان  در  جسمانی  حتی  و  روانی  و  روحی 

شود   در  حیوانات  شود.  مرگ  موجب  حتی  و 

و سنت بیشتر به    قرآنکنترل آلودگی صوتی در  
مباحث اخالقی پرداخته تا بدین وسیله مردم با  
نزدیک شدن به خداوند و افزایش ایمانشان آگاه  
تر شوند و حس مسئولیت پذیری در آنها تقویت  
را   آن  همیشه  زندگی  طول  در  وخودشان  شود 

که چیزی  که  باشند  داشته  آزار   مدنظر  سبب 
آن  از  شود  زیست  محیط  به  اسیب  و  دیگران 
مواردی   در  هم  همدیگر  به  و  کنند  می  دوری 
و  همگانی  به صورت  آن  رعایت  تا  دهند،  تذکر 
اجتماعی شود. اما علم فیزیک با توجه به افزایش 
ایجاد شده به سوی   جمعیت ها و سروصداهای 
روش های تجربی و تحقیقاتی رفته است و راه  

در زمینه نحوه شهرسازی یا راه کارهایی کارهایی  
برای چگونگی فعالیت ها و مشاغل متناسب با هر  
مکان ارائه کرده است. در یک مورد هم دین و 
مسأله  هم  آن  و  دارند  تأکید  آن  بر  هم  با  علم 
پوشش گیاهی، درختان و  جنگل های هستند.  
قطع   از  نهی  و  آن  اهمیت  در  بسیاری  روایات 

علم نیز با بررسی هایی که    درختان آمده است.
انجام می دهد به تدریج به فواید بیشتری از آن 

 دست می یابد. 
 گیری نتیجه 

و   ناخوشایند  است  آلودگی صوتی سروصداهایی 
آزار دهنده که انسان مایل به شنیدن آنها نیست،  
بنابراین باید در کارهای روزانه کنترل صوت خود 

رد آیاتی در  را داشته باشیم. چنانچه در همین مو
بر    قرآن تنها  بلند  صدای  عوارض  است  آمده 

شنوایی نیست بلکه جنبه های روحی و روانی و 
جسمانی انسان ها و حتی حیوانات را نیز تحت  
هم   را  جامعه  آن  تبع  به  و  دهد.  می  قرار  تأثیر 
دچار اختالل می کند، در حالی که انسان ها حق 

مت  دارند در محیطی زندگی و کار کنند که سال
راه   سری  یک  علم  و  دین  نشود.  تهدید  آنها 
اند که در   بیان کرده  زمینه  این  در  را  کارهایی 
شدن   کم  به  امید  توان  می  آن  انجام  صورت  
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زندگی   گسترش  با  و  داشت  مازحم  صداهای 
شهری ضرورت انجام آن را می رساند. با توجه به  
اهمیت محیط زیست، در آیات و روایات بسیاری  

سخ آن  مورد  نظر  در  از  و  است  شده  گفته  ن 
و   مسئولیت  پذیرش  آموزش  بر  سعی  اخالقی 
دارد.  انسان  بر  زندگی  در  مختلف  مسائل  تعهد 

راهکارهای علمی نیز بیشتر جنبه عملیاتی دارند 
که با پیشرفت های علمی به روزتر می شود، و  
باید سعی شود با توجه به مکان شهرها و جمعیت 

فعالیت های صورت گرفت و  تا آنها  انجام شود  ه 
 موثرتر نتیجه را بدهد.  
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 و اهمیت آن در زندگی بشر قرآن سیمای محیط زیست از منظر 

 
 حسین محمدی 

 

نویسنده مسئول: ) عضو هیأت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
hmohammadi45h@gmail.com)   

 
 چکیده: 

و    جهانیان  امروزه، محیط زیست مورد تهدید  بحران بوده  پدید  محیطی  های زیست بروز  را  آگاهی  میزان  این 
به توافق درباره چگونگی رفتار  روبه به کاهش است. در عصر حاضر نیاز وافری    جهانطبیعی  ه منابع  آورده، ک

های اخالق  ها و رهیافت های انجام شده در ارائه نظریه . اگر چه تالششودخاکی احساس می نسبت به این سیاره  
. از منظر  طه استای جامع در این راباما، جهان همچنان نیازمند نظریه   ؛ اندمحیطی، در جای خود با ارزش زیست 
مند شوند؛ لذا باید توانند از آن بهرهکریم، زمین و محیط زیست آن، از حقی برخوردار است که همگان می   قرآن

 انسان به زیست، نسل آینده نیز بتوانند از آن استفاده نمایند.ای رفتار شود که ضمن حفاظت از محیط به گونه

 بکارد پرهیز نماید، درخت خاک و آب کردنآلوده از است موظف زیست محیط در حوزه یقرآنهای  آموزه  موجب

مجید تکیه بر    قرآنهای  نماید. همچنین در باب منع از اسراف، توصیه  تربیت مهربانی و رأفت با  را  حیوانات  و
 ه جامع  رفتار ، انسان مالک زمین است و توازنقرآنزیست دارد. از دیدگاه  اصالح، بهسازی و حفاظت از محیط 

 زیستمحیط  توسعه و  نعمت شکر را به مثابه زیستمحیط  از پاسداری و زیست خواستار استمحیط  قبال  در را

باوران الزام و تکالیف دینی را به دنبال دارد، ی که برای دین قرآن های  داند. آموزه می  جامعه  افراد قناعت تمام و
محیطی کمک کند. در این مقاله عالوه از تخریب زیست   تواند انسان دیندار را در حفظ منابع طبیعی و امتناعمی 

های  ها و چالش ها در کاهش بحرانی به نقش این آموزه قرآن های  زیست در آموزه بر پرداختن به سیمای محیط 
 زیست محیطی اشاره شده است.  

 
 ی، اسالم، محیط زیست، سیمای محیط زیست. قرآن های کلمات کلیدی: آموزه 

 
 مقدمه:
باشد که در زیست شامل تمام مواردی می محیط 

توانیم تأثیر  ها می اطراف ما قرار دارد که روی آن
متأثر سازند )یخشکی،  را  ما  نیز  آنها  و  بگذاریم 

از 1381 زاکس  تعریف  اساس،  این  بر   .)
طبیعی  محیط  منابع  عملکرد  میزان  به  زیست 

ه و از طرف دیگر، آن را مرتبط با  معطوف گردید
داند. همچنین او کیفیت  زیست می کیفیت محیط 

شکل  در  مهم  عاملی  را  زیست  گیری محیط 
می بر  زندگی  )زاکس،  کیفیت    (. 1373شمارد 

انسان  قرآن آیات،  از  بسیاری  در  به  کریم  را  ها 
مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده است. لذا  

ب را  بشر  سرنوشت  گونهخداوند،  زده  ه  رقم  ای 
نیازمند   است که در طبیعت رشد کنند و بدان 

کریم، همه چیز در جهان   قرآنباشند. در آیاتی از  
الزم   اندازه  به  و  عدالت  و  نظم  برپایه  آفرینش 

آیه   قمر  )سوره  است.  شده  با  49آفریده  لذا   .)
اسالم،  در  بشر  سرنوشت  زدن  رقم  به  توجه 

مطرح است.    طبیعت به عنوان آیه و تجلی الهی
کریم، عناصر عالم وجود،   قرآندر واقع بر اساس  

واسطه به وجود خالقی توانا اظهار دارند  چنان بی 
:  1388زاده،  ها را آیه نامید )نقیتوان آنکه می 

آیات    (.53 نهایی  حوزه  قرآنهدف  در  ی 
زیست محیط  برای  محیط  ساخت  زیست، 
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کمال  نمی از  حالتی  به  باید  محیط  بلکه  باشد؛ 

خلیفه د مقام  در  انسان  و  بار رآید  باید  الهی  ی 
بکشد.   دوش  به  پذیرفته  که  را  الهی  امانت 

موجودی قرآنهمچنین   مثابه  به  را  طبیعت   ،
داند هوشمند و دارای ملکوت؛ که اگرچه برای می 

تواند هرآن  انسان خلق شده است؛ اما انسان نمی
آن  از  یا  و  برخورد  آن  با  دارد  تمایل  که  گونه 

نماید. استفاد خوی   ه  تنها  گذشته  در 
منشی و تهدیدگونه برای طبیعت و حیات  اهریمن

انسان در  در  وحش  این  است؛  داشته  وجود  ها 
دنیای   این  از سپری شدن  که پس  است  حالی 

انسان خود  خشن،  تکامل  و  رشد  طریق  از  ها 
اند کنترل و مداخله آن را به دست گرفته  توانسته

هی و تسلط یابند و  و بر وظیفه خود بر زمین، آگا
اهلل  خلیفه  انسانمقام  موجبات ای  زمین،  در  ها 

آرامش، تربیت و سر و سامان دادن به طبیعت و  
)شکویی،   است  نموده  فراهم  را  وحش  حیات 

منظر  1  -15:  1382 از  و  اسالم  رویکرد  در   .)
زیست آفریده خداوند است و غایت ، محیطقرآن

ک از  حالتی  به  باید  محیط  دارد.  مال  مشخصی 
ذی  طبیعت،  و  آموزهدرآید  در  است.  های شعور 

های کمی و هم کیفی طبیعت  ی، هم به جنبهقرآن
- 62:  1395شود )قلندریان و همکاران،  توجه می

77 .) 
 پیشینه تحقیق:

( حیدری  و  مقاله1395پوراحمد  عنوان  (،  با  ای 
محیطی در کشورهای های زیستبررسی آلودگی 

آن دادند.  ارائه  اسالم  نمودند  جهان  بیان  ها 
 اصلی های چالش از محیطیزیست های آلودگی

 است. آلودگی اسالم جهان ویژه به جهان، مهم  و

 به خارجی مواد آمیختن یا زیست، پخشمحیط 

 که میزانی به است، زمین یا خاك  هوا، و آب

 به را بیولوژیک آن یا شیمیایی فیزیکی، کیفیت

 زنده، موجودات سایر یا انسان حال به کهطوری 

  دهد.  تغییر باشد، مضر ابنیه یا آثار گیاهان،

( همکاران  و  در  1386اسماعیلی  نویسندگان   ،)
زیست در  مقاله خود تحت عنوان حفاظت محیط 

روایات   و  آیات  در  تفحص  و  بررسی  به  اسالم، 
محیط  حفاظت  پیرامون  زیست اسالمی 

حیاتی پرداخته نقش  بر  همچنین  و  اند 
در سالمحیط  نمودهزیست  تأکید  انسان  اند.  مت 

ها نشان دادند که جهان هستی، از نظم دقیقی  آن
و  تعادل  در  مخلوقات  تمامی  و  بوده  برخوردار 

شده  آفریده  اندازه  به  و  از تناسب  یک  هر  و  اند 
اجزاء و عناصر خلق شده، در بقاء این کره خاکی  

 و در نتیجه ادامه زندگی انسان نقش دارند. 
)اکبری  با  (1392راد  خود  مقاله  در  نویسنده   ،

بحران کاهش  در  تعالیم  نقش  های عنوان 
 سراسر در زیست محیط محیطی، تخریبزیست

یکی جهان بر  انسان اصلی دغدغه سه از را 
می می  تأکید  خود  مقاله  در  او  ازشمارد.   کند؛ 

 مخلوقات، و طبیعت مطلق مالک اسالم، منظر

 زمین روی  بر او خلیفه انسان و خداوند متعال

 کندمی  اقتضا انسان بودننماینده  و خلیفه  است.

 دارامانت  تصرف همانند زمین در  او تصرف که

 باشد. 
 لغات و اصطالحات:

 اسالم: 
 و سالمت صلح، دین اسالم ماهیت؛  نظر از

 خوشبختی و سعادت  به آن در که است آرامش

 معنی باب در کهطوری  به شده؛ تأکید هاانسان

 اسالم آمده، دهخدا  لغت فرهنگ در اسالم

گردن است عبارت  آوردن،  اسالم نهادن، از: 

 زمین رویانیدن فروگذاشتن، شدن، مسلمان

 در سالمتی به درآمدن، صلح به را، سلم درخت

خدا   نهی و امر از اطاعت دین پذیرفتن، آمدن،
 (.28: جلد 1373)دهخدا، 

 محیط زیست:
 زیست محیط متحد، ملل طبق تعریف سازمان

اما شده تعریف  انسان کامل مأوای   در است. 
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 است عبارت زیست  شناختی، محیطبوم تعریف

 ها،انسان از اعم جانداران زندگی محیط از

. گیاهان و حیوانات  ... نه  این و   تنها محیط 

 بلکه دهد،می تشکیل را ما فیزیکی محیط

 ما  ارتباطی محیط نیز و فرهنگی اخالقی، محیط

 عوامل نیز و جانداران دیگر، های انسان با   را

 (. 1375دهد )دانشنامه رشد،  می تشکیل طبیعی
 روش پژوهش: 

از  استفاده  با  و  بوده  بنیادی  نوع  از  تحقیق  این 
آموزه  و  اسالم  مورد  منظر  در  دینی،  های 

زیست به بحث و تبادل نظر  های محیطشاخص
مطالب   پژوهش  این  در  پرداخت.  خواهیم 

شده در قالب روش توصیفی و تحلیلی  آوری جمع
و بر اساس رابطه علی و معلولی مورد بررسی قرار 

برای جمع آوری مطالب مختلف خواهند گرفت. 
سایت  مقاالت،  کتب،  تهیه  از  و  اینترنتی  های 

های مرتبط با موضوع مقاله استفاده  برداری فیش 
 شد. 

 محیط زیست
موجودات اصل از  رکن  عنوان  به  ی  زنده 

شود که هم با یکدیگر  زیست نام برده می محیط 
با هم   متقابل ارتباطی خود غیرزنده محیط و 

و   دارند. زنده  از  اعم  موجودات  بین  ارتباط 
محیط  در  بقای  برای  زیست غیرزنده 

الزاممحیط  میزیستی  این آور  همچنین،  باشد. 
تکمیل دوسویه،   طبیعی چرخه کنندهارتباط 

رود. این ارتباطات  می  شمارنیز به زیست محیط
محیط  )بهره  در  غذایی  ارتباط  شامل  زیست، 

ارتباط   بقا(،  جهت  یکدیگر  از  جانداران  غذایی 
ماندن و حفظ  رقابتی )تالش و رقابت جهت زنده

)مهم  ارتباط همزیستی  و گونه(،   نوع تریننژاد 

جانداران جهت حفظ و بقا در تقابل   بین ارتباط
باشد  یرزنده( می غ عوامل و مهاجم با موجودات

 (. 63-64:  1380)شیخی، 

زیست را به مثابه  هانلی، شوگرن و وایت محیط 
ای نازك روی سطح زمین در نظر گرفتند که الیه

حیات و زندگی در آن جریان دارد و شامل تمام 
این  گیاهان و جانوران روی زمین می بر  باشند. 

محیط  داشتند  بیان  تمام  اساس  شامل  زیست 
منابع انرژی و معدنی، استراتوسفر  اشکال حیات،  
 (Hanley, 1997شود )و تروپوسفر می

محیط نهایت،  به  در  فراگیر  موضوع  یک  زیست 
 گردد،می  تقسیم کلی بخش سه شمار رفته و به

 همیشه سه بخش این که داشت نظر در باید اما

 یکدیگر به نسبت بوده، ارتباط در یکدیگر با

 ازهم هرگز عالم واقع در و داشته متقابل کنش

 .نیستند پذیرتفکیک
 یقرآنهای ضرورت محیط زیست در آموزه

کریم، موجوداتی    قرآنموجودات طبیعی از منظر  
بی بی  و  و  روح  داشته  جان  بلکه  نیستند،  جان 
جمله  می  از  شوند.  مأنوس  طبیعت  با  توانند 

ترین وظایفی که در خالل دستورات و باید  مهم 
ی مسلمانان مشخص شده،  و نبایدهای شرع برا

اصالح در زمین و اجتناب از فساد در آن است. 
های اصلی انسان محیط زیست سالم از نیازمندی 

شود و تمام  برای رشد و تعالی خود محسوب می
محیط  تعادل  عوامل  در  باید  سالم  زیست 

 اکولوژیکی با یکدیگر قرار داشته باشند.  
ها را به  خداوند در بسیاری از آیات، توجه انسان

باب حفظ   در  و  است  نموده  الهی جلب  مواهب 
زیست و روابط انسان با محیط پیرامون در محیط 
ای نموده است. طبق آیات سفارشات عدیده  قرآن

در   و  موزون  موجودات،  خلقت  فرایند  الهی، 
بدان  تا  جا چارچوب عدالت صورت گرفته است، 

که حقوق حیوانات نیز در نظر گرفته شده است  
 (. 1389غیان و همکاران، )صبا

زیست در زندگی بشر  با عنایت به اهمیت محیط 
های فراوانی در این زمینه صورت گرفته پژوهش

ها و مراکز علمی و تحقیقاتی  است.  در دانشگاه



 

1338 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
رشته  به  منابع  مربوط  و  کشاورزی  علوم  های 

مقاطع   دانشجویان  و  اساتید  محققان،  طبیعی، 
من  از  دکتری  و  ارشد  رشته کارشناسی  های ظر 

اند. در  مرتبط علمی تحقیقات بسیاری انجام داده
سازمان   همچون  دانشگاهی،  غیر  مراکز 

ها زیست، جهاد کشاورزی و سازمان جنگل محیط 
پژوهش  نیز  طبیعی  منابع  و  مراتع  قابل و  های 

با   است.  انجام  و در حال  گرفته  توجهی صورت 
کریم   قرآنکمی تأمل در منابع دینی، بخصوص  

نان ائمه اطهار )ع(، چنین فهمیده می شود و سخ
آموزه  منابع  قرآنهای  که  مورد  در  بسیاری  ی 

زیست و اخالق مربوط به  طبیعی، از جمله محیط 
آن وجود دارد. از این رو، اندیشمندان، محققان و  
دوره   هر  در  نیز  دینی  مبانی  به  آشنا  اساتید 

توجه به این امر حیاتی نبوده و تحقیقات نسبتاً  بی 
از   خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  توجهی،  قابل 

 اند.  کشور انجام داده
توان به عنوان اولین اثر در این  کریم را می   قرآن

کتاب هدایت    قرآنزیرا که  زمینه در نظر گرفت.  
است و از امور طبیعی از جمله مسائل مربوط به  
طبیعت در این راستا کمک گرفته است و در باب  
مواجهه با طبیعت سفارش به اعتدال در تولید و 

های الهی بر  مصرف کرده است و آن را از نعمت
است، می  داده  قرار  انسان  اختیار  در  که  شمارد 

آن   از  صیانت  و  داده  ر حفظ  قرار  توجه  مورد  ا 
 است. 

 زیست از دیدگاه اسالمحفاظت محیط 
 عملکردهای  اثر در زیست محیط که  وقتی

 وقتی یا و شودمی  هاآلودگی انواع دچار ای عده 

 محیطی  زیست های بحران دچار زمینی کره  که

اینمی مختلف همه مسایل گردد،   ی گریبان 
بایدانسان که  گرفت  خواهد  را   را آن بهای  ها 

 فراگیر اجتماعی، گونه مسایلاین بپردازند. آثار

 به اقدام کشتی که یک است؛ همانند مسافران

 از قسمتی شدن که سوراخ نمایند اعمالی انجام

داشته باشد. بر این اساس،  پی در  را کشتی بدنه
 از مراقبت و بانی دیده از اسالم تربیتی نظام در

 محیط از مراقبتحفاظت و   و جامعه در  یکدیگر

 نهی و معروف به عنوان » امر تحت بشر زیست

 منکر« یاد شده است.   از
 راستای  در زیست محیط  از حفاظت ضرورت

تواند ناشی  می  زنده بین موجودات ارتباط حفظ
زندگی،   سالم منابع حیات، تأمین زنجیره از حفظ

خام  مواد اولیه بزرگ و منابع بسیار غذایی منابع
 ما کشور در زیست  محیط از حفاظتباشد.  

 قدمت از در جهان آن پیشینه و  وضعیت همانند

 به رویکرد لحاظ از ولی نیست برخوردار  چندانی

 مقررات و قوانین تدوین و زیستمحیط  مسائل

از  بسیاری  با مقایسه در محیطیزیست
 پیشتاز آسیا غرب حوزه و سوم جهان کشورهای 

رشد،  است   بوده دیگر کشورهای  )دانشنامه 
1375 .) 

 زیست در جهان اسالم سیمای محیط 
 از که زیستمحیط مشکالت امروزه  متأسفانه

رفته   شده، ناشی صنعتی اقتصاد پیشرفت رفته 
 کرده روروبه دشوارهایی با را اسالمی کشورهای 

 دوم تاکنون، جهانی جنگ خاتمه زمان از است.

 را جدیدی  شهرهای  شهری، مراکز سریع رشد

 مناطق آن مراکز ملی اغلب که است کرده ایجاد

 رکود عامل شهرها این روند. رشدمی شمار به

 .است شده دیگر شهرهای 
 نوین های روش کاربرد و روند این رشد با همراه

زندگی   سطح نقل،  و  حمل  و صنعتی تولید
 رشد این جدی  است. پیامدهای  رفته باال  شهری 

مردم  سود به همیشه زیست،محیط  بر سریع
 های زمین از وسیعی است. نواحی نبوده منطقه

توسعه  اثر در کشت  قابل بالقوه یا شدهکشت 
 مراکز رشد است. شده نابود شهرها از بسیاری 

ویژه به  محلی، موجود منابع  ذخیره  جمعیتی،
 است. داده کاهش شدت به را آشامیدنی منابع
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دیگری   مشکل شهری  مراکز های زباله آلودگی

 وجود اسالمی هایسرزمین  سراسر در که است

 هاییروش معمولًا زباله، انتقال های دارد. روش

شیوهمانده عقب   که است این متداول اند. 

 تریننزدیک در  صنعتی یا خانگی  های زباله

 کهاین از صرفنظر روستا، یا شهر های اطرافآبراه

وجود   آب جریان آن در یا باشد خشک هاآبراه
 به یکسره کهاین یا شودمی  تخلیه باشد، داشته

شیوع   خطر رو،این از یابد. می  انتقال شهر  بیرون
 متأسفانه، است. تهدیدکننده بسیار بیماری،

زیست محیط  ویژگی اکنون هم جوّی  آلودگی
 است. اسالمی کشورهای  از بسیاری  در شهری 

 ترین وبزرگ  شاید اتومبیل سوخت از ناشی دود

 خانگی مصرف اما باشد. آلودگی ایجاد عامل تنها

 مهم دیگری  عامل نیز هاهیدروکربن  صنعتی و

 و اتومبیل با که دیگری  مشکل رود.می  شماربه
 و سر دارد، افزایش نزدیکی ارتباط هوا آلودگی

 آن مخرب تأثیرات و شهری  های محیط  در صدا

 از بازدید این دیدگاه، است. از شهر ساکنان بر

 در کردن کار و تهران و قاهره چون شهرهایی

 لذت از خالی و ناخوشایند اندازه همان به هاآن

بزی،   رحم( نیویورك و لندن در زندگی که است
1389 :5 .) 

 قرآن های  زیست از منظر آموزهاجزاء محیط 
توان گفت که تمامی  بر اساس آیات و روایات می

محیطی به نحوی در کالم خداوند مقررات زیست
ائمه  باری  و  انبیاء(  )خاتم  او  فرستاده  تعالی، 

معصومین )ع( گنجانده شده و در واقع اساس و  
اما   آمده،  اسالم  دین  در  مختلف  علوم  بنیاد 

آن از  استفاده  و  شرایط  استخراج  برحسب  ها 
روزگار به عهده علما و اندیشمندان گذاشته شده  

(. بنابراین اجزاء مهم Farooq, 2006: 7است )
زیست از منظر اسالم، شامل آب،  محیط   و اصلی

مورد  ترتیب  به  حیوانات  و  گیاهان  هوا،  خاك، 
 گردد:بحث قرار می 

 آب:
از منابع اساسی و ضروری برای انسان محسوب  

بسیاری می  اهمیت  از  اسالم  دین  در  و  شود 
برخوردار است. در اسالم از آب به عنوان موهبت  

حضور آن بستگی  الهی یاد شده و ادامه حیات به  
ها در زمین  مستقیم دارد و در ضمن باعث پاکی

حسینی،  می  و  )محمدی  - 424:  1378شود 
چه در آیات و روایات مشخص است  (. از آن413

و منشأ حیات، آب است. در   کریم   قرآناساس 
ای را از آب آفریدیم«  آمده است: »هر چیز زنده

  (. از نکات اساسی 11کریم، سوره الزخرف،    قرآن)
و   تهیه  چگونگی  الهی،  نعمت  این  به  توجه  در 
نوع   یک  انتساب  واقع،  در  که  است  آن  مصرف 

 Naser etمدیریت منابع حیاتی مطرح است )

al., 2001 .) 
آب عالوه بر نیاز ضروری برای حیات انسان، برای 
یبوانات، گیاهان و سایر جانداران نیز حیاتی بوده  

معی و  مقدار آن در جهان هستی، مشخص  ن و 
(.  395- 409:  1378است )علویان و فرمحمدی،  

هدر دادان و آلوده کردن آب در دستورات الهی 
سوره واقعه   68- 70شدیداً قدغن شده و در آیات  

که   آبی  دهید  خبر  من  »به  که  است  آمده 
بارانمی  ابر  از  را  آن  شما  آیا  فرود  نوشید،  زا، 

تلخ  آورده را  آن  بخواهیم  اگر  ما؟  یا  اید 
نمیگردانیممی  سپاسگزاری  چرا  پس  کنید؟« ، 

 (.57:  1386)اسماعیلی و همکاران، 
 هوا:

زیست از لحاظ میزان اهمیت این جزء از محیط
باشد. خداوند جهت ادامه حیات کمتر از آب نمی

کریم هوا را برای اهداف نامحدود و زیادی آفریده 
، بعضی از موارد از قبیل عملیات  قرآناست که در  

افشانی را برای بشر روشن نموده و فرآیند گرده
 (.Anubakr et al., 2006است )

  قرآن در مورد نقش با اهمیت و حیاتی باد و هوا،  
فرماید: »خداست که بادها را فرستاد تا ابری می 
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را براگیزند، پس ما آن را به سوی سرزمین مرده  

اش به وسیله آن راندیم و زمین را پس از مردگی
بادها شواهد روشنی از    زنده کردیم«. همنچنین

این  و  است  متعالی  خداوند  لطف  و  عظمت 
نقص  نشان و  عیب  بدون  نظم  و  طراحی  دهنده 

)عسگری،  اوست  خالق  توسط  هستی،  عالم 
1378 :446-435  .) 

 خاک و زمین:
تشکیل   زمین  پوسته  در  معدنی موجود  مواد  از 

که اجزاء موجودات زنده )گیاهان  طوری   شده، به 
کریم    قرآنها ساخته شده است.  آنو جانوران( از  

های قدرت و ربوبیت او، این فرماید: »از نشانه می 
جان( آفرید؛ پس است که شما را از خاکی )بی 

و  پراکنده  زمین  روی  که  بشری هستید  اکنون 
( روم،    قرآنمنتشرید«  سوره  (.  20کریم، 
ای  فرماید: »انسان را از گل خشکیده همچنین می 

آفریدیهم سفال  )چون  سوره    قرآن م«  کریم، 
 (.14الرحمن، 

لنگر کوه  قرآن را  میها  منظور  هایی  به  تا  داند، 
آرامش انسان، زمین را از لرزاندن باز دارد و زمین  
نموده است  به عنوان فرشی گسترده معرفی  را 

کنند و از نعمات  که ابناء بشر، در آن سکنی می 
بهره آن  برکات  می و  و مند  )میرهندی  شوند 

 (. 321- 331: 1378ین، آئنیک 
 گیاهان و حیوانات 

ها  بدون حضور حیوانات و گیاهان، حیات انسان  
گردد. در های دیگر، غیر ممکن می و سایر گونه

ها عبث و بیهوده نبوده  یک از آنواقع، خلق هیچ
تفاوت دلیل وجود  به  در و  پنهان  و  آشکار  های 

با  آن گیاهان  هستند.  جایگزین  غیرقابل  ها، 
در استفاده از نور خورشید و منابع معدنی موجود  

واقعی در   تولیدکنندگان  عنوان  به  آب،  و  خاك 
 Anubakr etشوند )عالم خلقت محسوب می 

al., 2006  این در حالی است که خداوند در .)
فرمایند: »  سوره عبس چنین می   24  -32آیات  

پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد. ما از  
آسمان آب فراوانی فرور ریختیم. سپس زمین را 

سودمند از هم شکافتیم. پس در آن    به صورتی
های فراوان، انگور، سبزیجات، زیتون، درخت دانه

های پر از درخت تناور و بزرگ و  خرما و بوستان 
و   شما  برخورداری  مایه  تا  رویاندیم،  چراگاه 

و احادیث،   قرآنهایتان باشد«. به طور کلی در  دام
با   را  حیوانات  و  گیاهان  زیاد  و  گوناگون  فواید 

شمردهتعب بر  دقیق  بسیار  و یرهای  گیاهان  اند. 
جلوه و  خاص  زیبایی  غیرقابل  حیوانات،  های 

دهند که  وصفی را به محیط پیرامون انسان می 
آن در  کردن  سیر  با  شاداب انسان  و  تازه  ها، 

 (.    465-481: 1378شود )کرباسی، می 
 زیست  های محیطعلل وجود ناهنجاری 

 شدت و جمعیت یعسر  افزایش به توجه  با امروزه

 مشکالت طبیعی، منابع بر وارده  فشارهای 

 از و جهان  از وسیعی بخش محیطی درزیست

است.   گردیده پدیدار اسالمی کشورهای جمله
طبیعی مشکالت، این از برخی اگرچه  منشأ 

 عدم از ناشی  ها،آن از بسیاری  لیکن دارند،

 های روش و محیط و  انسان رابطه از آگاهی

 است.  محیطی منابع برداری ازبهره  نادرست
 منابع  سایر و کریم قرآن عالیه دستورات وجود با

 برداری بهره  و رفتار نحوه زمینه در اسالمی

امکانات اصولی و صحیح  محیطی، منابع و از 

 در بسیاری  هایناهنجاری  شاهد  متأسفانه 

که   هستیم اسالمی های سرزمین  زیستمحیط 
 دارند: ذیل  عوامل و علل در ریشه عمدتاً

 قوانین و اصول به توجهیبی و آگاهی عدم  -1

 این در ها؛آن نبستن  بکار درست و اسالمی عالیه

زمینه الطنطاوی، مفتی االزهر مصر بیان دارد که:  
انحطاط اروپا  و مسلمین »   نقطه یک از ترقی 

 که دینی از است. ما دین از اعراض آن و شروع

خوار  و زبون برگرداندیم،  رو بود  بخشسعادت
 دین نام به که خرافاتی و اوهام از هاآن و شدیم
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رفتند«  جلو و برداشتند دست بودند،  پذیرفته

 (. 33: 1367)سعیدی رضوانی، 
 اسالمی ممالک زمامداران و حکام اعتناییبی   -2

 زمینه در جمله از اسالمی اصول دقیق اجرای  به

از  خود که ای گونه به زیست،محیط حفاظت 

 ها،جنگل  تخریب در عاملی نیز هادولت

از از بیش برداری بهره  ذخایر منابع  حد   زیر و 

 .هستند ... و هاجنگ افروزی  آتش زمینی،

 توجه و فردگرایی روحیه افزون روز گسترش  -3

 منافع به توجه جای به فردی، و آنی منافع به

 و جمعی. عمومی

 ناآگاهی باعث تکنولوژیکی، و علمی  ضعف   -4

 تلخ واقعیات از  بسیاری  ماندن ابهام پرده در و

 است.  شده اسالمی جوامع محیطی درزیست
برخی  بین در گراییخرافه روحیه وجود   -5

 طبیعت با نامناسب رفتار باعث اسالمی های گروه

 است.  شده زندگی محیط  و
 بین در محض گراییدنیا  روحیه گسترش -6

 .مسلمانان

 کشورهای  منابع نابودی  در استعمار نقش  -7

 مانند  محیطی،زیست های آلودگی بروز  و اسالمی

 فارس خلیج حاشیه کشورهای  منابع نفتی  غارت

 سال در فارس خلیج جنگ ناگوار تبعات نیز و

 .میالدی  1991
 زیست احکام کلی و عام در مورد محیط

 جلوگیری  زیست محیط حفاظت  از اصلی  هدف

 عناصر طبیعی )آب، به رسیدن آسیب  و صدمه از

 عملی هر و است زنده( موجودات و هوا خاك،

 تعقیب مورد گیرد باید صورت آن  خالف بر که

 عامی و کلی احکام اسالم در  .گیرد قرار پیگرد و

 هدف به هاآن به استناد با توانمی که دارد وجود

رسید؛  به بنا  را احکام این که چرا مذکور 

 تطبیق روز مسائل با توانمی  زمانی  مقتضیات

 مشکالتی حل هاآن وجودی  علت و اصوالً  داد 

البته،  و  آیدمی  وجود به زمان گذشت با که است

 حقوقی سیستم هر برای  احکامی چنین وجود

 هر بودن با انطباق قابل و بودن کامل ادعای  که

است  الزم دارد، را ای جامعه هر و مکان و زمان
 (. 148:  1389)میرابراهیمی، 

 و اصول براساس نتواند اسالمی جامعه حاکمِ اگر
 به تعیین کند، را موضوعی حکم فقهی  موازین

 متوسل نظام مصلحت و دولت دخالت اصل

اساس شود.می  بین اصل، این بر   یا دو هرگاه 

 آید، پیش  اختالفی و تعارض قانون، و قاعده  چند

 گیرد قرار مورد استناد باید قانونی و قاعده آن

کند؛  می حفظ بیشتر بهتر و را جامعه  منافع که
اصول یکی بین  اگر مثالً  زیست قوانین و از 

 پیش تعارضی جامعه قوانین از یکی و محیطی

 باید عمومی منفعت اصل  توجه به با حاکم آید،

 همگانی منافع حافظ  بیشتر کدامیک که ببیند

 جامعه منافع  محیطی،زیست چون قوانین و است

 کند،می  تأمین خصوصی  منافع از بیشتر را

 انصاری، زاده کند )تقی  استناد آنها  به باید حاکم  

1374 :45 .) 
 اسالم جهان  محیطی زیست هایچالش

زیستی مسائل حاضر حال در  از یکی محیط 

ملی   و جهانی سطح در مطرح مسائل ترینمهم 
داشتن کشورهای  از  بسیاری  در  دنیاست. 

کشورها  محیط زیست وضعیت از  کافی اطالعات
 از یکی محیط زیستی تغییرات روند بررسی و

طی   جهانی مجامع توجه مورد موضوعات
 زیست های آلودگی است. بوده اخیر های سال 

جهان،   مهم و اصلی های چالش از نیز،  محیطی
 است.  اسالم جهان ویژه به

در اثر تخریب   CO2زدایی و افزایش گاز  جنگل 
مشکالت جنگل  هوا،  آلودگی  افزایش  و  ها 
 عظیم های پروژه از ناشی محیطیزیست

 جوی  رویدادهای  وجود معدن، استخراج

 صدمات برابر در منطقه پذیری و آسیب  نامطلوب

 محیطیزیست خطرات افزایش طوفان، از ناشی
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از اقلیمی، ناشی   و هاچالش جمله از تغییرات 
آسیای  کشورهای  در محیطیزیست های آلودگی
 رشد آیند. همچنین،می  شمار به  شرقی جنوب

 ورود آب سریع، سازی صنعتی  و جمعیت مداوم

 هارودخانه آب شدنکاسته  ها،رودخانه به آلوده

تخلیهآن روی  بر سد شدن بسته  علت  به  ها، 

 سرانه کاهش منطقه، آب زیرزمینی های سفره 

چندینآسیب  دسترس، در آب ساالنه  پذیری 

 گرمایش از ناشی خطرات  افزایش ساحلی، دلتای 

 محیطیهای زیستآلودگی و هاچالش  از جهانی،

باشند.  می مرکزی  و جنوبی آسیای  کشورهای در
زیستچالش از ها،این بر عالوه  محیطیهای 

 به توانمی نیز فارس،خلیج /آسیا غربی جنوب

 ترینبیش  اختصاصآب،   و هوا شدید آلودگی

 ترینپیشرفته  در  جهان در آب سرانه مصرف

 برای  هاآن آوردن و روی  خلیج حاشیه کشورهای 

 دریا، آب تصفیه به خود آشامیدنی آب تأمین

 کمبود عراق، های و مرداب هاتاالب شدنخشک

 عراق، جز به خاورمیانه کشورهای  تمام در آب

جوی  رویدادهای   تغییرات نتیجه در نامطلوب 

 و دریایی مناطق بیشتر چه هر آلودگی و جوی 
 آسیایی، کشورهای  بر کرد. عالوه اشاره ساحلی

 نیز ساحل و شمالی آفریقای  کشورهای  در

زیستآلودگی  و هاچالش  وجود محیطیهای 

 کمبود به توانمی  ها،چالش این جمله  از دارد.

 سه از بیش طبیعت صحرایی وجود  دائمی، آب

 ها،بیابان  بیشتر هرچه پیشروی  و آفریقا چهارم

سراسر آلودگی گسترش  علت به منطقه در 

 و سازی شهری  جمعیت، تراکم افزایش
 بر جوی  جدی تغییرات تأثیرات سازی،صنعتی 

 به دسترسی کاهش جمله از شمالی آفریقای 

طوفان میزان افزایش  آب،  و شن های تخریب 
 سودان، و مصر چون مناطقی در خاك و گرد

 کشاورزی  و دشواری  منطقه  خاك بودنضعیف

 اکوسیستم  شدن واقع خطر معرض در پایدار،

برداشتجنگل  علت به منطقه  و دائم زدایی، 
 چوپان مردم توسط  مراتع حد از بیش چراندن

 انسانی و امنیت غذایی تهدید ساحل، منطقه در

 کویرزایی و  جوی  تغییرات علت به منطقه در

حیدری،  کرد   اشاره و  - 166:  1395)پوراحمد 
165 .) 

بحران  منظر  کاهش  از  محیطی  زیست  های 
 کریم  قرآن 
 دغدغه و اصلی مشکل زیست، محیط بحران

 دهد. مواجههمی  تشکیل را بشریت امروز خاطر

قرون طبیعت با رحمانهبی و خشن  اخیر در 

 و خواهیفزون طلبی،توسعه انگیزه  از ناشی 
 کردنآلوده است، اولیه منابعاز   رویه وری بیبهره 

 هوای  و آب شدنها، گرمجنگل  سوزاندن دریاها،

 از او را  سرانجام اوزون، تخریب الیه و زمین کره

ناله کرده بیدار غفلت خواب   معصومانه است. 

 انقراض مترفانه، شکار اثر در به زوال رو پرندگان

 هوایی، نفس مرغان خاموشی زیستی، های گونه 

تخریب   دریایی، های نهنگ  و ماهیان میر و مرگ
 آبی، های محیط  شدن خشک و هازیستگاه  وسیع

 کرۀ این در حیات ادامه جدی برای  خطر زنگ

این مسکون پیامدهای  از فجایع است. 
 و جویانهسلطه زندگی سرانجام و طلبیزیاده

 هیچ حیات گویی که باشدای می گرایانه انحصار

ندارد  اهمیتیخاکی   کره روی  دیگری  مخلوق
 (. 73- 79: 1392راد، )اکبری 

 طبیعت یگانه،  خالق و مالک کریم قرآن منظر از

 روی  بر خدا خلیفه خداست. انسان و مخلوقات

 طور به انسان بودن و نماینده خلیفه است. زمین

کهمی اقتضا طبیعی زمین او تصرف کند   در 

 از باشد. زمین امانت در دارامانت  تصرف همانند

 هستند. بنابراین، او بندگان مردم همه و خدا آن

 نشده قرار داده دایمی مالکیت  کس  هیچ برای 

 خود ابعاد همه در زیستمحیط  و است. طبیعت

 نیست، بشری  های نسل از یک هیچ ملک خاص
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 کند. محیط تصرف در آن خواست که طور  هر تا

اعتبار   و پشتوانه و بشر همه میراث طبیعت  و
 نسل به نسلی از که هاست،انسان همه  دائمی

 از ندارد اجازه نسلی رسد. هیچمی ارث به دیگر

 و جا کردهبی  هاییاستفاده  خود نفع به  طبیعت 
 رفتاری  کند. چنین آلوده و ضایع فرسوده، را آن

است.   خواسته ما از خداوند که چیزی است مغایر
 ما که که همچنان است این داریامانت  الزمۀ

 پیش های نسل از سالم و پاك را محیط این

 خود بعد نسل به  سالم و پاك ایم،تحویل گرفته

 (.73-79: 1392راد، بسپاریم )اکبری 

 دارای  انسان که طور همان کریم قرآن دیدگاه از

است،  نیز طبیعت موجودات  ی همه کرامت 

طبیعت ی همه زیرا  اند؛مقدس   اجزای 

 در انسان اساس، این هستند. بر حق گوی تسبیح 

چیز،  مقابل  طبیعت و حیوانات جمله از همه 

مهم مسئولیت خود اطراف وظیفهدارد.   ترین 

 اجتناب و زمین در اصالح طبیعت قبال در انسان

 زمین، اصالح وجوه  از یکی است. در آن فساد از

 زمین در از عمران منظور است. آبادی  و عمران

همه  حیات برای  محیطی زیست اصول تأمین
احکام  زنده  موجودات  دربارۀ اسالم است. 

متنوع فراوان زیست،محیط  انسان و   به است. 

 کردن آبآلوده از است  موظف احکام این موجب

 با و کاشته درخت کرده، پرهیز هوا و خاك و

 آنان از کرده، رفتار  و مهربانی رأفت  با حیوانات

نزند )همان،   برهم را زیستی تنوع و کند حمایت
1392 :79-73 .) 

 بر اسالم مبین دین تأکیدات وجود با اگر

 تمامی و طبیعت حقوق نظافت، رعایت پاکیزگی،

ناهنجاری  هم باز آن، مندانزیست  های شاهد 

این   به شاید هستیم؛ کشورمان در محیطیزیست
 های آموزه از مسئوالن  و مردم که است دلیل

 به دارند آگاهی اگر و یا ندارند آگاهی یا دینی

 کنند.  نمی  عمل آنها

 گیری: نتیجه 
 جنبه از زیست محیط  به اسالم دین

 عمده دیدگاه سه با و الهی شناسیمعرفت 

 و برداری بهره  دیدگاه حفاظت، نگرد: دیدگاهمی 
 پایدار. توسعه دیدگاه

حوزه  قرآندیدگاه   و  محیط  در  تنوع  زیست، 
آموزه را فراوانی  زیست  محیط  حفاظت  در  ها 

می  ونشان  به دهد   احکام، این موجب انسان 

پرهیز  خاك و آب کردنآلوده از است موظف
به باید خود مادر و  پدر نماید،  کند،   مهربانی 

 مهربانی و رأفت با را حیوانات و بکارد درخت

 نماید.  تربیت
آیات   اساس  می   قرآنبر  که  کریم،  گفت  توان 

کالم  محیطی به نحوی در  تمامی مقررات زیست
این   بر  است.  شده  گنجانده  باریتعالی  خداوند 

زیست از منظر  اساس، اجزاء مهم و اصلی محیط 
اسالم، شامل آب، خاك، هوا، گیاهان و حیوانات  

 باشند. می 
زیست زمینه  در اسالم رفتاراخالق   محیطی، 

گرفته   نظر در ای گونه  به را جامعه افراد تکتک
 در که برسد متوازن جامعیتی  به که  است

متعادل«   حالت این طبیعت »وضعیت  را 
کریم در سوره اسراء این گونه    قرآننامند. لذا  می 

دارد که برای داشتن محیط سالم، نیاز  بیان می 
باشد و از سویی  به جسم، روان و اجتماع سالم می 

 شکر با بایستی زیستمحیط  از  دیگر پاسداری 

 افراد قناعت تمام و زیستمحیط  توسعه  و نعمت

 باشد.  همراه جامعه
 و اشتراکی  ارتباط نوعی  طبیعت  با انسان پیوند 

 زندگی ادامه و مصرف و تولید برای قراردادی

 همواره هاآوری فن  در تغییر با  بوده است. انسان

ومی تغییر را خود زیست محیط  برای  دهد 

 از حاصل تغییریافته زیستمحیط در زندگی

 آگاهی آموزش و نیازمند  فنآوری، و علم  پیشرفت

 پیرامون زیست محیط با  مناسبی  ارتباط تا است
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آموزه برقرار خود در  انسان قرآنهای  کند.  ی، 

محیط نگهداری  و  حفظ  قلمداد مسئول  زیست 
شود و داشتن محیط زیست سالم و مناسب  می 

کند تا جهت تحقق توسعه در  به انسان کمک می
در این  ی  قرآنمحیطی؛ به دستورات  حوزه زیست

 حوزه گوش فرا دهد.  
و دین مبین اسالم در مورد رابطه   قرآنرویکرد  

زیست بر اساس اصول زیر استوار  انسان و محیط 
 است:  

مالک حقیقی    -1 با رضایت  از طبیعت  استفاده 
 )خداوند( مجاز است؛ 

انسان در مقام خلیفه الهی باید بار امانت الهی    -2
 را که پذیرفته به دوش بکشد؛

سعادت ان  -3 برای  خدا  خلیفه  عنوان  به  سان 
 تر باید به تعالی طبیعت کمک کند؛ بیش 

حق به تنهایی وجود ندارد و حقوق و تکالیف   -4
 به هم آمیخته است؛ 

محیطضایع   -5 تخریب  و  تجاوز  نمودن  زیست 
 شود. محسوب می
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 قرآن بررسی حق بر محیط زیست سالم در پرتو کرامت انسانی از منظر 

 
 فاطمه پیرامن 

 

 ( piramanf@yahoo.com نویسنده مسئول: ) استادیار، گروه حقوق، واحد ایالم، دانشگاه آزاد اسالمی، ایالم، ایران

 
 چکیده 

حق بر محیط زیست سالم یکی از حقوق بشری است که در تقسیم بندی حقوق بشر، در نسل سوم حقوق بشر  
ی بر حفظ و صیانت از محیط زیست برای بهره  قرآنمقوله بندی می شود. دین مبین اسالم بویژه آموزه های  

از  .مندی بشر تأکید ویژه دارد اما آن جایی که انسان راه تعدی و تفریط را در پیش گیرد او را محدود می سازد
طرف دیگر اصل کرامت انسانی که به معنای ارزش ذاتی برابر همه افراد بشر فارغ از ویژگی های عرضی است، 

مقاله پیش رو با   .ت ویژه ای برخوردار استاز مباحث اساسی در حوزه علم حقوق است و در اسالم نیز از اهمی
تحلیلی در پی یافتن پاسخ این پرسش است که آیا مقتتیات اصل کرامت انسانی)حق حیات، - رویکرد توصیفی 

برای پاسخ به پرسش فوق، پس    برابری، آزادی و امنیت( تتمین کننده ی حق بر محیط زیست سالم هستند؟
بطه مقتتیات اصل کرامت انسانی با تتمین حق بر محیط زیست سالم از بسط فتای مفهومی مورد تحقیق، را

با اصل  مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا یافته های پژوهش نشان داد که تتمین حق بر محیط زیست سالم 
انسانی، حق بر   با تحقق مقتتیات اصل کرامت  ارتباط مستقیم دارد، در واقع  کرامت انسانی و مقتتیات آن 

 .الم به نحو مؤثری مورد تتمین و صیانت قرار می گیردمحیط زیست س

 
 ی آزاد یت،امن  ی،برابر یات،ح ی،سالم، کرامت انسان  یستز  یطحق، محواژگان کلیدی: 

 
 همقدم

بستر زندگی بشر است و حق بر    ،محیط زیست
بنیادین  حقوق  ،از  سالم  زیست  محیط  داشتن 

است سوم این      .بشری  نسل  مصادیق  از  حق 
  ، حقوق بشر و از جمله ی حقوق همبستگی است 

 ، زیست  محیط  تخریب  با  امروزه  حق   که  این 
بنیادین در معرض تهدید و گاها نقض قرار گرفته  

ست یکی  بنابراین حفظ و احیای محیط زی  است.
می   تشکیل  را  کشورها  اهداف  ترین  اساسی  از 
برگزاری  و  المللی  بین  قواعد  تصویب  و  دهد 
گردهمایی های متعدد و رو به افزایش در سطح 
بین المللی اهمیت هر چه بیشتر موضوع محیط  
زیست جهانی را نشان می دهد و با تصویب قواعد 
بین المللی حمایتی،  بشریت در تالش است که 

تهدید ها و تخریب های زیست محیطی    از این
اجرای  ضمانت  عدم  دلیل  به  البته  که  بکاهد 

اجرای   المللی،  بین  قواعد  اجرای  در  مناسب 
و   ارادهقوانین زیست محیطی جهانی بستگی به  

دین   تعالیم  دارد.در  کشورها  داخلی  تصمیمات 
محیط    کریم  قرآندر  مبین اسالم علی الخصوص  

زیست و حق انسان ها در داشتن محیط زیست  
در   است.  شده  تاکید  زندگی  برای   قرآنسالم 

و    کریم برده  نام  اهلل  خلیفه  عنوان  به  انسان  از 
انسان  و  شده  داده  قرار  انسان  مسخر  طبیعت 

که  قلمداد می گردد    دار این مواهب الهی   امانت 
بعدی منتقل کند. به نسل های  را  هم    باید آن 

در آموزه های خود بر مصونیت  کریم    قرآنچنین  
کید کرده  أبه آن ت  و تجاوز  طبیعت و عدم تعدی 

آن   است. معنای  به  زیست  محیط  از  حفاظت 
نیست که هیچ گونه بهره برداری از محیط زیست  
ی  توسعه  صورت  این  در  زیرا  نگیرد،  صورت 
از   مقصود  بلکه  بود.  خواهد  معنا  بی  اقتصادی 
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در صحیح  مدیریت  مصرف   حفاظت،  چگونگی 

انسان از بیوسفر است، به طوری که هم بیشترین  
استفاده ممکن از منابع را برای نسل حاضر فراهم  

نیاز  کند   برآوردن  برای  را  منابع  ذخیرۀ  هم  و 
از   رو حفاظت   ازاین  ند.نسلهای آینده نگهداری ک

زیست بهره  محیط  با  تباینی  وری   هیچگونه 
ن اقتصادی  توسعۀ  و  طبیعت  از   دارداصولی 

کرامت    .( 1399)مشهدی، طرفی  از 
ذاتی( انسانی  است  ،  انسانی)کرامت  مفهومی 

جهان شمول  و هر انسانی  فارغ از ویزگی های 
دارای ارزش    زبان، مذهب و ...  اد،ژعرضی چون ن

به این معنا که هر انسانی    و منزلت ذاتی است.
طور   به  جامعه  در  باید  و  است  حرمت  دارای 

کند. زندگی  در   محترمانه  حتی  مالحظه  این 
باید مورد توجه گیرد و  قوانین  تدوین و اجرای 
نباید به گونه ای عمل شود که با کرامت انسانی  

.  (1392)افتخاری،    ذاتی همخوانی نداشته باشد 
کرامت انسانی مقتضیاتی دارد که عبارتند  اصل  

امنیت که تحقق    آزادی، برابری،  از: حق حیات،
تحقق مقتضیات آن اصل کرامت انسانی در گرو  

الزامات  است   این  از  کدام  هر  به  توجه  عدم  و 
خدشه دار شدن کرامت انسانی را به دنبال خواهد 

خداوند سبحان از    ،کریم  قرآندر دیدگاه    داشت.
  منزلتی و از چنان  روح خود در انسان دمیده است  

  را برای  برخوردار است که خداونددیگر موجودات  
این امور بیانگر این حقیقت    است و همهآفریده  او  

را برتری داده که   نسانتا آنجا ا  خداوند  است که
  کنند. تعظیم  به انسان  به فرشتگان دستور داده تا  

انسان   برخوردار  پس  ذاتی  فضیلت  و  کرامت  از 
پس    .ست است و این کرامت در مقام انسانیت او

فوق مقدمه  پرسشی که مطرح     از طرح  اکنون 
کریم در زمینه    قرآناست این است که دیدگاه  

حق بر محیط زیست سالم در پرتو اصل  کرامت  
در واقع این مقاله تالش دارد به   انسانی چیست؟

این پرسش بنیادین پاسخ دهد که آیا مقتضیات  

کرامت انسانی می تواند موجبات تضمین حق بر 
 زیست سالم را فراهم آورد؟  محیط

 قرآن حق بر محیط زیست سالم در 
در   نیاز    قرآنخداوند  مورد  آنچه  همه  کریم، 

زندگی بشر است را بیان فرموده است. همانگونه  
 سوره انعام38که در آیه 

 ....« فرماید:  شَیْءٍ می  مِنْ  الْکِتَابِ  فِی  فَرَّطْنَا    مَا 
فروگذار  چیز  هیچ  بیان  از  کتاب  دراین  ...«ما 

 نکردیم.
حق بر محیط زیست سالم نیز یکی از نیازهای 
می   روشن  آیات،  بررسی  با  و  است  بشر  زندگی 
شود که محیط زیست به عنوان یکی از مباحث  
بی  آیات  و  است  قرار گرفته  توجه  مورد  حیاتی 

 شماری اختصاص به محیط زیست دارند.
تنه  قرآن خصوص  کریم  در  ظاهری  نگاه  به  ا 

و   اصول  بیان  ضمن  بلکه  پردازد  نمی  طبیعت 
زیست،   محیط  با  انسان  ارتباط  نحوه  جزییات 
نماید   می  بیان  را  آن  با  تعامل  چگونگی 

 ( 1394.)قدیر،
آیه   در  فرماید:  29خداوند  بقره می  هُوَ  »  سوره 

خداست  ...« و  الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا
آفریننده ای که همه آنچه در زمین است را برای 

  سوره اعراف می فرماید:   10شما آفرید... و در آیه  
فِیهَا  » لَکُمْ  وَجَعَلْنَا  الْأَرْضِ  فِی  مَکَّنَّاکُمْ  وَلَقَدْ 

مند  مَعَایِشَ بهره  امکانات زمین  از  را  ...« و شما 
ساختیم و وسایل معیشت شما را در آن فراهم  

 کردیم.
در   مضمون  این  با  که    قرآنآیاتی  است  فراوان 

داللت بر این دارند که خداوند محیط زیست را  
برای انسان آفریده و انسان حق تصرف و استفاده  
از آن را دارد و این حق برای همه انسان ها و در  

 (113همه زمان ها وجود دارد.)همان،
البته با توجه به قاعده مالزمه حق و تکلیف، در  

این حق بر محیط زیست که خداوند برای  کنار  
انسان قرار داده، تکلیف نیز ایجاد می شود مبنی  
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بر اینکه انسان وظیفه دارد به گونه ای از این حق 
استفاده کند که به حقوق دیگران لطمه ای وارد  

 نگردد.
 

 عناصر محیط زیست، مخلوقاتی برای انسان 
از   آیاتی  در  موضو  قرآنخداوند  این  بر  ع  تاکید 

برای  تماما  هم،  زیست  محیط  عناصر  که  دارد 
سوره نحل می    5انسان افریده شده است. در آیه  

  وَمَنَافِعُ   دِفْءٌ  فِیهَا  لَکُمْ  ۗ  وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا    فرماید:»
که لُونَتَأْکُ  وَمِنْهَا افرید  را  چهارپایان  خداوند   »

برای شما از آن ها گرما و سودهای دیگر فراهم  
 از آن می خورید. می آید و

هُوَ  سوره نحل می فرماید:»    10هم چنین در آیه  
مَاءً   السَّمَاءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  او خدایی   ۗ  الَّذِی  لَکُمْ...« 

است که از آسمان ها آب فرستاد که از آن می  
آشامید و بدان درخت و گیاه می روید که در آن 

 دام های خود را می چرانید. 
که تمام آنها حاوی    قرآنو بسیار آیات دیگر در  

یک پیام برای بشریت هستند و آن اینکه آنچه از  
انسان  عناصر طبیعت در روی زمین است برای 

 هاست. 
 محیط زیست، مسخر انسان 

که در رابطه با محیط زیست   قرآندر برخی آیات  
هستند  از واژه »تسخیر« در مورد عناصر محیط  

و   است  رفته  کار   به  انسان  برای  همه زیست 
و  آفتاب  جمله  من  طبیعت  عناصر  و  موجودات 
و   ها  ها، جنگل  دره  و  ها  کوه  باران،  و  باد  ماه، 
در   زمینی  منابع  همه  و  حیوانات  زارها،  سبزه 

 خدمت و مسخر انسان قرار گرفته است. 
با این همه تصرف در محیط زیست باید به گونه  
به   یابی  دست  جهت  در  را  انسان  که  باشد  ای 

ت  و  طیبه  ارتقای  حیات  ضامن  که  تعادل  وسعه 
یاری   است،  بشر  روحی  و  جسمی  وضع 

 (1399کند.)نجفی،
 

 ممنوعیت تعدی و تجاوز به محیط زیست
نشانگر این امر بود   قرآنبررسی آیات متعدد در  

حق بر محیط زیست سالم، از حقوق بشری است  
اما همان    قرآنکه   بر آن داللت دارد  کریم هم 

ای برابر  در  تکلیفی هم  گونه که گذشت  ن حق، 
برای انسان ها وجود دارد و آن هم عدم اضرار به  
غیر، رعایت حقوق دیگران و حفظ حقوق نسل  

 های آینده است. 
کریم در رابطه با این تکلیف ،    قرآنخداوند در  

آیه   در  است.  داشته  مقرر  را  سوره    56احکامی 
« فرماید  می  بَعْدَ    اعراف  الْأَرْضِ  فِی  تُفْسِدُوا  وَلَا 

هرگز در زمین پس از آنکه کار آن   ....«صْلَاحِهَاإِ
)به امر حق و شرع رسول حق( نظم و صالح یافت  

 .به فساد و تباهکاری برنخیزید
زیست   ماهیت  که  رفتاری  هر  که  است  روشن 
محیطی را دچار اخالل کند، مصداق حق الناس 

منابع    قرآنخواهد بود  و از آنجا که طبق بیان  
انسان   است،  در  محدود  را  تبذیر  و  اسراف  حق 

علی   ندارد.)هاشمی  زیست  محیط  از  استفاده 
 (1398آبادی،

از  را  زیست  محیط  کردن  آباد  خداوند  بنابراین 
هر   نتیجه  در  و  است  برشمرده  انسان  وظایف 
عملی از سوی انسان نسبت به محیط زیست که  
و   است  اندازد ممنوع  به مخاطره  را  آبادانی  این 

محیط سازی  آلوده  مصادیق    قطعا  از  زیست، 
رفتارهای فسادانگیز در زمین است چرا که حق  
بر داشتن محیط زیست سالم برای سایر انسان  

 ها را خدشه دار می کند. 
آیه   در  فرماید: 86خداوند  می  مائده    سوره 

أُولَ » بِآیَاتِنَا  وَکَذَّبُوا  کَفَرُوا  أَصْحَابُ    ئِکَۗ  وَالَّذِینَ 
تکذیب آیات ما  آنان که کافر شدند و  الجحیم« و  

 . نمودند ایشان اهل جهنّمند
با توجه به آیه فوق، بشری که از طریق فساد و  
و   بگسلد  را  الهی  پیمان  مرزها،  از حدود  تباهی 
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تعادل میان محیط و محاط را می زند،  از شمول 

 (1393رحمت الهی دور می گردد.)محقق داماد،

 قرآنکرامت انسانی در 
اندیشمندان در بیان تعریف از کرامت این اصواًل  

تقسیم   اکتسابی  و  ذاتی  کرامت  به  را  واژه 
 نمایند.می 

برخی نیز با اندك تغییر در الفاظ کرامت را به دو 
اکتسابی   این جهانی و کرامت  نوع کرامت ذاتی 

 ( 1385علیخانی،  ) اند.آن جهانی تقسیم کرده 
صورت  این  به  انسانی  کرامت  دینی  دیدگاه  در 

در اسالم دو نوع کرامت برای »  شده است:تعریف  
ثابت انسان عبارت ها  که  از:شده  کرامت    1اند  ـ 

با اختیار خود  ها مادامیذاتی که همه انسان که 
جنایت بر خویشتن   به جهت ارتکاب به خیانت و

و دیگران آن را از خود سلب نکنند، از این صفت  
به   ـ کرامت ارزشی که از  2شریف برخوردارند.  

در   مثبت  نیروهای  و  استعدادها  انداختن  کار 
کمال ناشی   وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و

این کرامت اکتسابی است و ارزش نهایی    شود.می 
به همین کرامت است.«) انسان  غایی  ی جعفرو 

 ( 279،  1370یزی، تبر
ها کرامت ذاتی به جهت اینکه برای تمام انسان

های سیاسی ـ  ابرابری تواند منشأ نبرابر است نمی
(. از طرف 1386علیخانی،  )  اجتماعی قرار گیرد

دیگر این کرامت ذاتی انسان بوده و قابل سلب  
به  اساس  بر همین  نیست.  انسان  از  شرط شدن 

تواند مبنایی عام  مشخص شدن مصادیق آن، می
اتکا در وضع قوانین حقوقی قرار گیرد. با  و قابل 

ول کرامت اکتسابی  االصمراتب فوق علیعنایت به 
به  که  است  قابلیت  این  مبنای وضع  فاقد  عنوان 

 ( 1397حقوقی قرار گیرد.)پیرامن، ۗٔ قاعده
اعتقاد   قرآندر   بر  مبنی  متعددی  آیات  کریم 

بشر  برای  ذاتی  انسانی  کرامت  وجود  بر  اسالم 
 وجود دارد. 

آیه  .   اسراء  و    بنی   کرمنا»ولقد  70سوره  آدم 
 الطیباتو البحر و رزقناهم من    آلبر  فیحملناهم  

تفضیال« و ما  ممن خلقنا    کثیر  علیو فضلناهم  
انسان را کرامت بخشیدیم.... بنابراین انسان ها از  

 کرامتی اعطایی از جانب خداوند برخوردارند.
آیه در  فرمایند:  تین می   ۗٔ سوره  4  ۗٔ هم چنین 

نظور از  تَقْوِیمٍ« مأَحْسَنِ    فِیلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ  »
جهات وجود انسان    تمامی  این آیه آن است که:

همه   بر    شئونشو   معنای است.    تقویممشتمل 
  کرده قوام    دارایاو را    کهانسان« آن است    تقویم»

و هر وضع   چیز»قوام« عبارت است از هر    و  باشند
هر   و    که  شرطیو  انسان    نیازمند   بقایشثبات 

است ج1374همدانی،  موسوی )  .بدان   ،  20  ،
540 ) 

مؤمنون نیز کرامت انسانی را    ۗٔ از سوره  14  ۗٔ آیه
 خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ  مورد اشاره قرار داده است. . »ثمرَ

....«عالمه طباطبائی در عَلَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَۀَ مُضْغَۀً  
نفس انسان امر کنند: »تفسیر این آیه عنوان می

  است   حیرت  ۗٔ ستهشای  شده که  دانسته   عظیمی
.  و نقص منزّه است  هر عیبآن از    ۗٔ کنندهانشا    و

انسان   انسانی  کرامت  نشانگر  امر  این 
 ( 27،  15، ج 1374همدانی،  است.«)موسوی 

 
 های کرامت انسانی در اسالم زمینه

در مبحث قبل مطرح شد: در دیدگاه دین اسالم،  
نوع انسان، فارغ از تعلقات قومی، نژادی، دینی و 

این ...   در  است.  ذاتی  ارزش  و  کرامت  دارای 
مبحث محقق به دنبال آن است  که چه اموری  
چنین   انسان  اسالم،  دیدگاه  از  که  شده  باعث 

زمینه  درواقع  کند.  پیدا  وجود  جایگاهی  های 
 اند. کرامت انسانی در انسان چه اموری بوده

 
 انسان در جهان آفرینش ٔ  ویژه جایگاه

جایگ آفرینش  نظام  در  و انسان  ویژه  اه 
بهمنحصربه  دارد؛  موجود نحوی فردی  هیچ  که 
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جایگاه  آن  دارای  آفرینش  جهان  در  دیگری 

ی قرآننیست. این موضوع با رجوع و توجه به آیات  
در   اسالم  دین  نگرش  است.  استنباط  قابل 

توان از چهار  انسان را می  ۗٔ خصوص جایگاه ویژه
 منظر کلی بررسی کرد. 

از دیدگاه مکتب اسالم    اهلل بودن انسان:ــ خلیفه
است.   زمین  روی  بر  خداوند  جانشین  انسان 
که   است  این  نیز  خداوند  جانشینی  از  منظور 

امر  انسان   به    خدابه  و  به    نهی  نهی خداامر  و 
)گنابادی،    خدا  دادگری  کند.  ،  1372دادگری 

595  ) 
مورد  مختلفی  درآیات  بودن  اهلل  خلیفه  این 

سوره انعام،    تصریح قرارگرفته است. از جمله در
ترین این  .  از مهم 39یه آو سوره فاطر،  165یه آ

وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ  » بقره است.  ۗٔ سوره  30  ۗٔ آیات آیه
یفَۀً...« در این الْأَرْضِ خَلِ   یجاعِلٌ فِ  یلِلْمَالئِکَۀِ إِنِّ

دارد  فرشتگان  با  که  گفتگویی  در  خداوند  آیه 
چنین  دادن انسان در زمین را    علت خلیفه قرار

 کماالتیسبحان    خدای انسان از    نماید:تبیین می 
  که   کندمیرا تحمل    اسراری و    دهدمی  نمایشرا  

طاقت   و  وسع   )موسوی   .نیست  مالئکهدر 
 ( 179، 1 ، ج1374همدانی، 

 11  ۗٔ خداوند در آیه  ــ مسجود فرشتگان بودن:
بقره اشاره به    ۗٔ سوره  34  ۗٔ و آیه  اعراف  ۗٔ سوره

مورد می  اناین  که  فرشتگان  نماید  سان مسجود 
است. این آیات مبین این هستند که خداوند در 

ها را آفریده، سپس به او صورت انسانی  آغاز انسان
داده و خواسته او را خلیفه روی زمین قرار دهد.  
سپس به مالئکه دستور داده تا انسان را سجده 

شود که انسان عالوه کنند، از این آیه استفاده می 
 بر مالیکه نیز برتری دارد.بر مقام متعالی 

های از ویژگی  ــ مسخر نمودن جهان برای انسان:
حساب  های کرامت وی بهدیگر انسان که از زمینه 

مسخر  می  آفرینش،  جهان  که:  است  این  آید 

  قرآناین موضوع در  آیات  متعدد     انسان است.
 دیده می شود.  
صریح از  آیات  یکی  این    قرآنترین  مبین  که 

جاثیهِ است. در    ۗٔ سوره  13  ۗٔ ، آیهموضوع است
و    هاآسمانآنچه در  فرماید: واین آیه خداوند می

است همه را که )وجود و حفظ   زمین  اینآنچه در  
( از اوست به سود شما مسخر نمود. تدبیرشانو  

و   توحید)از    هایینشانه (  تسخیر)  اینحقّا که در  
است   او(  رحمت  و  که    گروهی  برای قدرت 

 اندیشند.می 
انسان:  ــ حیات  واالی  دیدگاه    ارزش  ، قرآندر 

انسان ارزشی واال دارد تا جایی که  حیات یک  
ها و مرگ او  انسان  ۗٔ انسان مساوی با حیات همه

 هاست.  انسان ۗٔ مساوی با مرگ همه
آیه در  را    ٔۗ سوره  32  ۗٔ خداوند  امر  این  مائده 

آیه  این  در  است.  قرارداده  حکم  مورد  صریحاً 
کس    ...»آمده:   جز    انسانیهر  قصاص    برای را 
کرده بکشد )از   زمین  درروی که    فسادی   یانفس  

همه   گوییاسالم به کفر درآورد( چنان است که  
در   و  ساخته  گمراه  )و  کشته  را   جهنمیمردم 

قاتالن   و  گناهانبی مخصوص  بود(  هر    خواهد 
بخشد )از مرگ نجات دهد   حیاترا    انسانیکس  

همه مردم را زنده   گوییاز کفر به اسالم آورد(    یا
 ..« نموده( است. هدایتکرده )و 

 
 های مختص انسانویژگی

ویژگی موجود  انسان  هیچ  در  که  دارد  هایی 
ویژگی  این  شود.  نمی  یافت  خاص  دیگری  های 

کرامت  هایی بوده که موجبات  یکی دیگر از زمینه
است   موجودی انسان،  انسان را فراهم آورده است.  

بُعد    دوبعدی  دو  هر  در  کامل و  نحو  به  ترین 
 ( 331، 6 ، ج1383ت. )قرائتی،اس شدهآفریده

  ۗٔ مندی از عقل، خرد و قوهدر بعد جسمی بهره 
اختیار وجه ممیز انسان از سایر موجودات است.  

لذا انسان  ۗٔ این نعمت در وجود همه ها است و 
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رود. این موضوع از رجوع امتیازی عام به شمار می

با خطابی عام به    قرآنبه آن دسته از آیات   که 
ها را به خاطر  ها، با تعابیر مختلف آنتمام انسان

« مورد  .ون وعدم تعقل »افال تعقلون، افال تتفکّر
می قرار  این سرزنش  گردد.  می  روشن  دهد، 

عنوان به   «عقل» که    جایگاه در حدی رفیع است 
ادله از  در  ۗٔ یکی  شرعی،  احکام  کنار    استنباط 

 کتاب و سنت قرارگرفته است. 
این  که  است  اختیار  انسان،  بعدی  ممیز  وجه 

منحصربه  را  انسان  میجنبه،  آزمودن فرد  کند. 
آزمایش به  وهاانسان  نشانه  ایزدی  بر   ی  دلیلی 

(  143،  7  ج   ،1383،قرائتی)  اختیار انسان است.
خود   اراده  با  که  است  ویژگی  این  مبنای  بر 

می  رقم  را  خویش  و  سرنوشت  افکار  با  و  زند 
و اندیشه مادی  زندگی  برای  خودشان  های 

برنامه ریزی می   اخروی خود  و  معنوی، دنیوی 
 کند. 

روحی بعد  در  بعد جسمی،  بر  انسان   عالوه  نیز 
ویژگی های خاص خود را دارد. خداوند درآیات  

سیر    ۗٔ سوره  9الی    7 تبیین  ضمن  سجده 
در   خود  روح  دمیدن  به  اشاره  انسان  آفرینش 

می  »آنانسان  به  نماید:  آفرید  را  چه  هر  که 
نیکوترین وجه آفرید و خلقت انسان را از گل آغاز  

بی  آبی  عصاره  از  را  او  نسل  مقدار  کرد«»سپس 
آورد«»آنگاه اندام او را درست و تمام ساخت    پدید

و  گوش  برایتان  و  دمید  آن  در  خود  روح  از  و 
گویید«  ها آفرید چه اندك شکر میها و دلچشم

. 
آدم در    امتیاز  توان گفت:با عنایت به این ماده می 

او   اصلی   امتیاز  بلکه است،    خاكاز    کهنبود    این
»روح   جانب «  انسانیتهمان  از    اعطاشده 

است. پر بوده  مرحله  وردگار  در   دوم  ۗٔ درواقع 
ساخته)آفرینش   از  انسان(بعد  جسم    شدن 

  طبیعت انسان    که  کردخداوند به فرشتگان اعالم  
بدان   که اوست    الهی دارد و آن روح    نیز  دیگری 

  ، 1377مدرسی،)  .سجود و خضوع است  شایسته
 ( 375، 5 ج
 

 تقدیر خداوند بر هدایت انسان 
های کرامت انسان این است  زمینهیکی دیگر از  

که تقدیر خداوند بر هدایت وی قرارگرفته است.  
درواقع خداوند تنها به فراهم کردن شرایط حیات  
لوازم  و  اسباب  بلکه  است؛  نکرده  اکتفا  انسان 
هدایت انسان را نیز فراهم نموده است که مجرای 
از  اسالم،  دین  نگرش  اساس  بر  انسان   هدایت 

 امبر و کتاب بوده است. طریق ارسال پی
آن هدایت  برخی  بحث  در  که  دارد  اهمیت  قدر 

آیه مثل  بعثت  آل  ٔۗ سوره  164  ٔۗ آیات،  عمران، 
  این   ترین نعمات برشمرده است.پیامبر را از بزرگ 

  نعمتیخدا او را همچون    که   خداییاست رسول  
و او را   گردانیدمخصوص    ایشانمؤمنان به    برای 

آنان را بر اساس  تا    کردبه رسالت خود مبعوث  
دستور ثابت    ایشانو به    کند  تربیت  پرهیزگاری 

( را  حکمتو    کتاب)  متغیر  حیاتو نظام    زندگی
آورد و   بیرونسابق    گمراهیو آنان را از    بیاموزد 
  ، ج1377)مدرسی،  .  کند   رهبری   هدایت به نور  

1 ،646 ) 
یکی دیگر از مجاری هدایت انسان، نزول کتاب  

که   همانطور  ایه  است.  در  آل    3خداوند  سوره 
فرماید:»کتاب می  فرو    حقبه را    عمران  تو  بر 

 تصدیقاز آن بوده    پیش  کهآنچه را    کهفرستاد  
 را فرو فرستاد.«  انجیلو تورات و  کندمی 

بر   تتمین حق  و  انسانی  کرامت  مقتتیات 
 محیط زیست سالم 

کرامت انسانی همچون هر مفهوم مبنایی دیگری 
زمی دارد. عدم توجه به این دارای مقتضیات و لوا

نوعی خدشه دار کردن و نهایتا نقض  مقتضیات به 
می موجب  را  مفهوم  مقتضیات این  این  گردد. 

مبنایی اصولی و  پایهترین  کرامت ترین  های 
 دهند. انسانی را تشکیل می 



 

1352 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 حق حیات 

و   ایجابی  بعد  دو  از  که  است  حقی  حیات  حق 
تشکیل  سلبی، سلبی  بعد  اساس  بر  است.    شده 

توان خودسرانه از حیاتش محروم کس را نمیهیچ
و  برای حفظ  باید  ایجابی،  بعد  اساس  بر  و  کرد 
به عمل   اقداماتی مثبت  انسان  از حیات  صیانت 

 ( 1390آورد. )باقری و ملکشاه،

دوبعدی   انسان،  حیات  بحث  به  اسالم  نگرش 
است؛ بعد انسانی و بعد بشری. بعد انسانی در زن  

ن است. بعد بشری حیات و مرد مشترك و یکسا
باهم اختالف    که از خواص ناسوتی زن و مرد است

هاست  دارد؛ اختالفی که مکمل ذات و به سود آن
حق 3)همان،   عنوان  تحت  آنچه  اسالم  در   .)

شود از حقوق ذاتی بشر است حیات از آن یاد می
و ارتباط باکرامت انسانی دارد، درنتیجه جنسیت  

آ در  دیگری  عامل  هیچ  یا  راه و  ن 
 (1397ندارد.)پیرامن،

تلقی   ای قرآندر  هدیه  ترین  اساسی  زندگی   ،
  28.در آیه    است که به انسان ها داده شده است

کیف تکفرون باهلل  سوره بقره خداوند می فرماید:»
و کنتم أمواتاً فأحیاکم ثمّ یمیتکم ثمّ یحییکم ثمّ  
إلیه ترجعون« چگونه به خدا کفر می ورزید، در  

مرده بودید خدا شما را زنده کرد،   حالی که شما
پس از آن شما را خواهد میراند، و سپس شما را  
می  بر  او  به سوی  آن  از  پس  و  کند،  می  زنده 

 گردید.
برای اینکه این حق محفوظ بماند و مورد تجاوز  

برای کسانی که حیات   قرآندیگران قرار نگیرد،  
دیگران را تهدید کنند، مجازاتی سخت در نظر 

آیه  است  گرفته در  می    33.  اسراء  سوره 
»والتقتلوا النفس التی حرّم اهلل إاّل بالحقّ« فراید:

نفسی را که خدا برای آن حرمت قرار داده است،  
یا در سوره نساء آیه  جز به حق، به قتل نرسانید. 

فرماید:  29 التأکلوا نیز می  آمنوا  الذین  أیها  »یا 
تجار تکون  أن  إاّل  بالباطل  بینکم  عن  أموالکم  ۀ 

تراض منکم و التقتلوا أنفسکم إنّ اهلل کان بکم  
ای    رحیماً اید«  آورده  ایمان  که    و   …کسانی 

شما مهربان   بر خدا  تردید بی نکشید، را خودتان
 است. 

حیات    قرآندر    حفظ  اهمیت  جایی  تا  کریم 
احیای یک شخص را   انسان مورد تأکید است که

به منزله احیای تمام بشریت دانسته و قتل یک 
کرده   تلقی  بشریت  تمام  کشتن  نیز  را  شخص 

سوره  است در  که  چنان  می    :32آیه     مائده  . 
من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل  » فرماید:

أو فساد فی األرض  بغیرنفس  نفساً  أنّه من قتل 
أحیاه من  و  جمیعاً  الناس  قتل  فکأنّما فکأنّما  ا 

برای همین بر بنی اسرائیل   …أحیا الناس جمیعاً
را   نوشتیم )واجب کردیم( که هر کس شخصی 
یا در زمین  انجام داده  قتلی  اینکه  بدون  بکشد 
تمام  که  است  این  مانند  باشد،  کرده  فسادی 
انسان ها را کشته است، و کسی که یک شخص 
ا را زنده کند، مانند این است که تمام انسان ها ر 

بنابراین حق حیات از الزامات    .« زنده کرده است
اولیه کرامت انسانی است و مخدوش شدن حق 
 حیات، مخدوش شدن کرامت انسانی بشر است. 

حق بر محیط زیست سالم نیز در واقع حقی است  
متعلق به هر سه نسل حقوق بشر، لذا حق حیات 
حق  ترین  مهم  عنوان  به  اول(  نسل  حقوق  )از 

ه وجود محیط زیست سالم است.  بشری وابسته ب
پس توجه به صیانت از حق حیات انسانی و اینکه 
امکانات  از  استفاده  نیازمند  حیات،  برای  انسان 
تضمین   تواند  می  است،  سالم  منابع  و  طبیعی 
کننده صیانت از محیط زیست و بهره مندی بشر  
از حق بر محیط زیست سالم در راستای احترام 

 به حق حیات بشر باشد. 
 

 حق آزادی 
آزادی   انسانی  کرامت  مقتضیات  از  دیگر  یکی 

است که از   گسترده  ٔۗ است که مفهومی با حیطه
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مصادیقی چون آزادی بیان، تبلیغ عقیده، آزادی  

آزادی دین و مذهب و حق مساوی    اجتماعات، 
افراد جامعه برای انتخاب و تشکیل    ۗٔ برای همه

جمعیت و  در  احزاب  شرکت  و  سیاسی  های 
تش می حکومت،  شفیعی  کیل  و  )روشن  شود 

 (.1390آبادی،سیف
از   براساس روح توحیدی که در نگرش اسالمی 
جایگاه ویژه ای برخوردار است، انسان تنها باید  
بنده خداوند باشد؛ نه غیر خدا و اراده خود را تابع 
مشیت و اراده خداوند قرار دهد و آزادی تکوینی 

رداند خود را محدود و مقید به خواست خداوند گ
که در این صورت، به زندگی با سعادت، در دنیا  

 .و آخرت، دست خواهد یافت

حق مسلم و طبیعی بشر است    آزادی تشریعی نیز
البته   ندارد؛  را  آن  بازستانی  انسانی حق  هیچ  و 
شرع،   و  عقل  نظر  از  عمل  و  بیان  آزادی  برای 
حقوق   رعایت  که  دارد  وجود  قرمزی  خطوط 

به   نکردن  تعرّض  آبروی دیگران،  و  و جان  مال 
انسان ها و نگه داشتن احترام خالق از آن جمله  

( که مراد از آزادی به عنوان 1397)پیرامن،  است
یکی از مقتضیات کرامت انسانی ، همین آزادی  

 تشریعی است. 
و    قرآندر   آزادی  باب  در  متعددی  آیات  کریم 

 جنبه های مختلف آن مطرح هستند: 
را  انسان  صراحت  به  که  آزادی    آیاتی  دارای 

، دانند:)بقره  می  .أسرا  7و6.ق،219اندیشه 
 و...( 41،

آیاتی که بر آزادی سیاسی انسان تاکید دارند:)آل  
 و...(   85و  6.توبه  10.فتح، 158عمران،

می   بحث  دین  و  عقیده  آزادی  از  که  آیاتی 
 و...( 217و   256کنند:)بقره،

.آل  18زمر،آیاتی که بر آزادی بیان تاکید دارند:)  
 و ...(61عمران ،

بنابراین پر واضح است که حق بر آزادی اگر در   
تحقق  تواند  می  گردد،  محقق  ها  زمینه  تمامی 

 بخش کرامت انسانی بشر باشد.  
بهره   ی  کننده  تضمین  آزادی،  بر  حق  تحقق 
مندی از حق بر محیط زیست سالم نیز می باشد.  

ق با توجه به آنکه حق بر محیط زیست جزء حقو
شهروندی محسوب می گردد، قاعده دینی امر به 
برای   از منکر هم که بهترین راه  معروف و نهی 
سعادت هر جامعه به شمار می آید، می تواند در 
داشته   اساسی  نقش  حق،  این  از  صیانت 

 ( 1397باشد.)مشهدی،
در واقع وقتی افراد جامعه، آزادانه حق استفاده از 

عد شرط  به  )البته  را  زیست  به محیط  اضرار  م 
یا هنگامی که محیط زیست   باشند،  غیر(داشته 
توسط دولت یا سایر افراد جامعه مورد تعرض و  
تخریب قرار گیرد،  از آزادی بیان برخوردار باشند  
تا به استناد حکم واجب دین مبین اسالم » قاعده 
و   تخلفات  به  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  امر 

نماین اعتراض  محیطی  زیست  و تجاوزات  د 
پاسخگویی نهادهای متولی و سایر افراد خاطی را  
بخواهند، یا در بحث مشارکت اجتماعی ، آزادی 
محیط   حفظ  به  مربوط  مسایل  در  مشارکت 
زیست را در قالب انجمن ها یا سازمان های مردم 
این  بین  مستقیم  ای  رابطه  باشد،  داشته  نهاد 
آزادی ها و تضمین حق بر محیط زیست سالم  

 هد شدایجاد خوا
 

 برابریحق 
از  دیگر مقتضیات کرامت انسانی برابری است .  

طرف کرامت انسانی ریشه در امری دارد که ازیک
انسان تمامی  طرف میان  از  و  بوده  مشترك  ها 

دو  همین  نیست.  نیز  شدن  زایل  قابل  دیگر 
می باعث  و  موضوع  یکسان  ویژگی  کرامت  شود 

یرش  ها باشد. در فرض پذمستقر در میان انسان
این مبنا، برابری از نتایج بدیهی و گریزناپذیری  
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این اصل در تمامی است که تحصیل می  گردد. 

مدنی  حوزه حقوق  از  شهروندی،  حقوق  های 
حقوق   همچنین  و  اجتماعی  حقوق  تا  گرفته 

نوعی  یابد و عدم رعایت آن بهقضایی جریان می
موجب   را  انسانی  کرامت  به  خدشه 

 گردد.)پیرامن، همان(می 
تأکید  برابری مورد  نیز  اسالم  در دیدگاه مکتب 

برابری  دیدگاه،  این  در  پنج است.  در  عمدتاً  ها 
می  مطرح  نگرش  مورد  در  مردم  برابری  شود: 

حاکمان؛ برابری مردم در رفتار حاکمان؛ برابری 
ها و  مردم و حاکمان؛ برابری در امکانات و امکان

مختلف   ادیان  صاحبان  برابری  درنهایت 
 (.1386ی، )علیخان

کریم هم آیاتی به موضوع برابری انسان   قرآندر 
رابطه  این  آیاتی که در  از  اند. یکی  ها پرداخته 

آیه   کند  می  توجه  حجرات    13جلب  سوره 
لِتَعَارَفُوا  است.)... ...: و  ۗ   وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 

شما را جماعت ها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را 
بر طبق این ایه ،خداوند متعال تفاوت بشناسید(  

های ظاهری بین انسان ها از نظر جنس و قبیله  
نژاد واقعیتی طبیعی است و کارکرد آن فقط   و 
کمک به شناسایی افراد است. پس این گونه گونه 
بودن انسان ها، نمی تواند مالك ارزش گذاری و  
اخالقی،  های  جنبه  از  بشر  افراد  دادن   برتری 

 ( 1395قی باشد.)خسروی،فقهی و حقو
رعایت برابری و نگرش عدم تبعیض نیز به عنوان  
یکی از مقتضیات کرامت انسانی، با بهره مندی از 
محیط زیست سالم رابطه ای مستقیم دارد، زیرا  
حمایت و صیانت از فرصت های برابر افراد جامعه  
جهت برخورداری از محیط زیست سالم و مواهب  

یت های برابر از طرف  خدادادی و اعمال محدود
دولت جهت بهره مندی از منابع گوناگون زیست  
محیطی در تضمین حق بر محیط زیست سالم  
 برای همه افراد جامعه نقشی تعیین کننده دارد.

 

 امنیتحق 
در اصطالح »امنیت، اطمینان خاطری است که  

جامعه در  افراد  آن،  اساس  زندگی بر  که  ای 
جان، حیثیت و حقوق  کنند، نسبت به حفظ  می 

نداشته   هراسی  و  بیم  خود  معنوی  و  مادی 
( با این وصف 276،  1، ج  1384ی،  هاشمباشند.«)

تضمین   اول:  است.  تأسیس  دو  مستلزم  امنیت 
زندانی   توقیف،  نوع  هر  مقابل  در  افراد  امنیت 
و  خودکامانه  تعرضات  دیگر  و  مجازات  شدن، 
غیرقانونی حکومتی و دوم: تضمین امنیت افراد  

حمایت طریق  اعمالاز  جامعه  های  توسط  شده 
به خود،  اعضای  از  یک  هر  حفظ  برای  منظور 

آزادی  از  برخورداری  و  تعلقات  و  های حقوق 
(. حق امنیت را در دو جنبه 277)همان،  انسانی

 امنیت شخصی و قضایی می توان بررسی نمود:
معنا است که    بدین   شخصی  امنیتو    آزادی حق  
 بشری حقوق    موازینن و  در پناه قانو  فردی هر  

از   تا  دارد  گردد.   مندبهره   امنیتو    آزادیحق 
(. امنیت شخصی مصادیقی  38،  1387آشوری،  )

چون امنیت جان ، مال، حیثیت، شغل و مسکن  
 و حریم خصوصی را دربر می گیرد.

عبارت است از: اعتماد شهروندان   قضایی   امنیت 
تزام توانمند و سالم و احترام و ال  ۗٔ قضائیه به قوه  

  قانون تمام افراد جامعه در برابر    تساوی به قانون و  
 . (42، 1382، لنگرودی  جعفری )

تأکید  مورد  بسیار  امنیت  مقوله  نیز  اسالم  در 
در   اجتماعی   قرآناست.  و  فردی  امنیت  کریم، 

مبتنی بر عدالت که بواسطه آن حقوق انسان از 
تعرض مصون باشد، بسیار مورد تأکید قرار گرفته  

مایده،56است.)عرف، .  93.بقره،33. 
و...(. با توجه به آیات مذکور سه    82.انعام،30نسا،

عامل عمده را به عنوان تهدید کننده امنیت بشر  
 مطرح می کند: 
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ظلم که دشمن امنیت است و حتی ظالم هم در  -1

نخواهد  امنیت  حکمفرماست  ظلم  که  شرایطی 
 داشت.

ن به از آ  قرآنتجاوز به حریم حقوق دیگران که   -2
 تعدی نام می برد 

روابط  -3 در  اختالل  و  نظمی  بی  ایجاد  و  فساد 
 (1386اجتماعی )اخوان کاظمی،

خاطر   اطمینان  امنیت،  گذشت؛  که  همانطور 
از جنبه های   افراد است. یکی  به حقوق  نسبت 
افراد  که  است  محیطی  زیست  امنیت  امنیت، 
و  زیست  محیط  حفظ  به  نسبت  جامعه 

 احساس امنیت کنند. برخورداری از آن 
بنابراین چالش های زیست محیطی که منجر به  
گسترش فقر و تهدید حقوق افراد می شود این 
می   متزلزل  جامعه  افراد  در  را  امنیت  احساس 
در   ها  دولت  صحیح  عملکرد  بنابراین  کند. 
می  پایدار،  توسعه  و  زیست  محیط  از  حفاظت 
 تواند امنیت خاطر افراد جامعه را به جهت تحقق 
ارمغان   به  شان  مالی  حقوق  و  اجتماعی  حقوق 

 (1399آورد.)نجفی،
افراد،  جامعه  یک  در  که  هنگامی  مقابل  در 
احساس امنیت نسبت به حفظ جان و حیثیت و  
حقوق مادی و معنوی خود داشته باشند، نسبت  
به چالش های زیست محیطی به طرق مختلف 
و   آمد  برخواهند  خود  حقوق  احقاق  جهت  در 

تحقق امنیت در جامعه، مسلماٌ می  بدین صورت  
تواند تضمین کننده حق بر محیط زیست سالم  

 باشد. 
 

 نتیجه گیری: 
محیط زیست، بستر زندگی بشر است که همواره  
بهترین   است.  بوده  تخریب  و  تهدید  معرض  در 
قرار گرفتن   اندیشه در مورد در معرض تخریب 
محیط زیست، منتسب دانستن طبیعت به بشر  

موجب  که  محیط  است  بر  حق  گیری  شکل  ات 

زیست سالم را به عنوان سومین نسل حقوق بشر  
 فراهم کرد.

کریم توجه خاصی به    قرآنمکتب اسالم به ویژه  
محیط زیست داشته است تا جایی که انسان را  
خلیفه اهلل معرفی کرده و طبیعت را مسخر انسان 
مطرح می کند. اما این ویژگی خلیفه اللهی، به  

عدی و تفریط انسان در استفاده از  معنای جواز ت
منابع طبیعی و محیط زیست نیست و در واقع  
عنوان  به  باید  زیست  محیط  به  انسان  نگرش 
امانتی باشد که خداوند در دسترس قرار داده تا 
در  زیست،  محیط  از  اصولی  وری  بهره  ضمن 
صیانت از آن نیز بکوشد و این امانت الهی را به  

کن منتقل  آینده  های  نشان  نسل  نگرش  این  د. 
دهنده شناسایی حق بر محیط زیست سالم در 

 مکتب اسالم، برای انسان است.
اصل کرامت انسانی نیز در دین اسالم مورد توجه 
قرار گرفته است و به معنای وجود کرامت ذاتی  
از هر   فارغ  ها  انسان  تمامی  و  بوده  انسان  برای 
ویژگی عرضی از این صفت شریف به طور برابر 

وردارند. مقرر کردن جایگاه ویژه برای انسان  برخ
در جهان آفرینش، ویژگی های مختص انسان و 
از  نشان  انسان همگی  هدایت  بر  تقدیر خداوند 

کریم است که    قرآنتأکید بر کرامت انسانی در  
این اصل مقتضیاتی را داراست که عدم توجه به  
این مقتضیات به نوعی خدشه دار کردن یا نقض 

 انی است.  کرامت انس
لوازم و مقتضیات کرامت انسانی در تضمین حق 

 بر محیط زیست سالم نقش بسزایی را داراست.
حیات بشر، وابسته به محیط زیست سالم بوده و  
از  بشر  استفاده  مستلزم  حیات،  حق  از  صیانت 
امکانات طبیعی سالم است. بنابراین در هر جامعه  

حق    ای حق حیات افراد به عنوان ابتدایی ترین
بشری مورد توجه قرار گیرد، قطعا در جهت حفظ  
یک   از  شهروندان  مندی  بهره  و  زیست  محیط 
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محیط زیست سالم اقدامات کاربردی الزم و کافی 

 صورت خواهد گرفت. 
آنچه   نیز  آزادی  بر  با حق  رابطه  در  هم چنین 

های   مقوله  احیای  و  تحقق  اینکه  است  مسلم 
جمله   از  جامعه،  یک  در  آزادی  آزادی  مختلف 

راه  مانعی در  اجتماعی،  آزادی مشارکت  و  بیان 
شهروندان   و  دولت  محیطی  زیست  تجاوزات 

 خواهد بود. 
عالوه بر این ها حق بر برابری نیز که مورد تأکید  
دین اسالم است با حمایت از فرصت های برابر و  
جامعه  افراد  برای  برابر  های  محدودیت  اعمال 

صیانت از    جهت برخورداری از محیط زیست، در
 محیط زیست تعیین کننده است . 

هم چنین احساس امنیت خاطر شهروندان یک  
جامعه نسبت به تمام حقوق مادی و معنوی شان  

موجب می گردد که افراد نسبت به چالش های  
زیست محیطی بدون هیچ واهمه ای،  به طرق 
مختلف در جهت احقاق حق خود برآیند و بدین  

ره مندی از محیط صورت در جهت تضمین و به
 زیست سالم گام بردارند.

بنابراین میان اصل کرامت انسانی و حق بر محیط  
در  دارد.  وجود  مستقیم  ای  رابطه  سالم  زیست 
بر محیط  بر حق  وارده  های  آسیب  واقع عمده 
عدم   نتیجه  محیطی،  زیست  خسارات  و  زیست 
توجه به کرامت انسانی و مقتضیات آن است. لذا  

تضیات کرامت انسانی، قطعا می  تحقق لوازم و مق
تواند تضمین کننده حق بر محیط زیست سالم  

 باشد. 
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 کریم  قرآن اهمیت تنوع زیستی گیاهان و جانوران از منظر 

 
 4و سمیه نامدار آزادگله 3، محمدعلی فدایی2، آمنه رحیمی دادوکالیی1علیرضا جعفری

 

 ( alirezajafari@sanru.ac.ir)نویسنده مسئول:  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -1
 آموخته دانشکده توحید آمل دانش -2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -3
 آموزش و پرورش استان مازندران  -4

 
 چکیده 

موجودات زنده در یک سطح خاص مثالً گونه تعریف به ساده ترین شکل، نوع و تعداد  توان  میرا    ی ستیز  تنوع
ها کرد. تنوع زیستی دارای اهمیت اکولوژیکی خاص با تأثیری که بر روی عملکرد، پویایی و پایداری اکوسیستم

دارد، می باشد. دین اسالم که یک مجموعه هماهنگ از هدایت ها و تعالیم می باشد تمام مصلحت های گوناگون 
اهمیت چشمگیری بر روی زندگی بشر و    ر می گیرد و بدون شک از پدیده تنوع زیستی که حیات بشر را در ب 

 قرآن نگذشته است. با گذری بر تعالیم اسالمی و مهمترین کتاب آسمانی دین اسالم یعنی    حیات کره زمین دارد،
زمین را به حق آفریدیم   فرماید ما آسمان ها ومی  قرآنبه تنوع زیستی پی برد. خداوند در    قرآنمی توان به نگاه  

از اسراف برحذر داشت آنجا که  را  انسان  برای آن سرآمد معینی قرار دادیم و در حفظ زمین و اجزای آن  و 
ف نکنید که خداوند اسراف کاران را رااس  ،فرموده است خدایی که درختان و باغ های خودرو و ناخودرو بیافرید

بل از جنگ ها به عدم قطع درختان می تواند نشانگر اهمیت حفظ  دوست ندارد. همچنین تأکید پیامبر اسالم ق
تنوع زیستی در اسالم باشد و یا زمانی که به نوح پیامبر فرمان داده شد از هر حیوانی، یک جفت نر و ماده به 

که بوده است  و همچنین اهمیت، رعایت و حفظ تنوع زیستی  کشتی بیاورد، فرمانی در جهت حفظ و بقا نسل  
ز آن است که اهلی بودن یا وحشی بودن حیوان، مفید یا غیرمفید بودن حیوان مورد تاکید نیست، بلکه نشان ا

جهت عبرت   قرآن که  باشد  ی موجودات عالم در آن زمان میآن چیزی که مهم است حفظ تنوع زیستی همه
محوری تفسیر و تبیین   دابیان نموده است. در اسالم همه پدیده ها بر اساس خ  این داستان و موضوع را دیگران  

شود و طبیعتاً این  می شود و به موجودات اعم از گیاهان و جانوران به عنوان آیات و مخلوقات خدا نگریسته می
ها هرگز مجاز به تخریب طبیعت نبوده و د. بر اساس این دیدگاه انساننمخلوقات احترام خاص خودشان را دار

با گذری بر تعالیم اسالمی و مهمترین کتاب آسمانی  د.  فدای امیال نفسانی خود کننمی تواند حیوانات و گیاهان را  
 گیری  نتیجه چنین توان می بنابراینبه تنوع زیستی پی برد.    کریم  قرآنمی توان به نگاه    قرآندین اسالم یعنی  

 از در کتاب آسمانی،شرعی موجود   و قانونی، اخالقی  امکانات تمامی  با استفاده از بایست ها میانسان که کرد

 .کند جلوگیری  نابودی تنوع زیستی
 
 ، آیات، تنوع زیستی، اسالم، طبیعت، زمین قرآنلید واژه ها : ک
 

 مقدمه:
مناسبات    و  حیوانات  گیاهان،  هوا،  خاك،  آب، 

بیولوژیک بین آنها، شکل دهنده ی روابط و نظام  
حال  های  بحران  است.  طبیعی  زیستی  های 
حاضر محیط زیست، لزوم توجه هر چه بیشتر به  
کرده  را ضروری  طبیعت  و  انسان  بین  تعامالت 

کریم در آموزه های خود بر مصونیت    قرآن.  است
بیعی و تعادل زیست محیطی از طبیعت، منابع ط 

هر گونه تجاوز و تعدی تأکید ورزیده است و بر  
این اساس، تجاوز و تعدی به طبیعت را فساد در  
مسئولیت   و  اخروی  عذاب  که  دانسته  زمین 
بر اساس آموزه   را در پی خواهد داشت.  دنیوی 
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های دینی، انسان مسلمان نیز باید خود را در هر  

رنده و پاسدار امانت ها و  مکان و موقعیتی نگه دا
بداند انسانی  زیست  محیط  جمله  از  ها    نعمت 

علی  حاضر، حال در.  (1397آبادی،  )هاشمی 
 از ناشی جانوری  و  گیاهی های گونه  نابودی  روند

ویژه بشر، های فعالیت  صنعتی،  کشاورزی  به 
-بوم های نظام کارکرد زیرا است، کننده نگران

به   انداخته مخاطره به را پایدار ناخت ش است. 
 و کشاورزی  زیستی تنوع ی مطالعه جهت  همین

-بوم موردتوجه اخیر، سالهای  در آن، از حفاظت
 مورد مختلف ابعاد  از و کشاورزی بوده ناسان ش

طغانی،   گرفته قرار کنکاش )موسوی  است 
خصوص  1393 در  مردم  عموم  نمودن  آگاه   .)
تنوع  جنبه از  حفاظت  اهمیت  مختلف  های 
زندگی  زیست در  زیستی  تنوع  حفظ  نقش  و  ی 

حفاظت   برای  آنها  مشارکت  جلب  در  روزمره، 
تنوع   کاهش  است.  اهمیت  با  محیطی  زیست 

دهد ها را افزایش میزیستی، خطر انقراض گونه
همکاران،   و   محیط امروزه  (.1388)اجتهادی 

 به رویهبی مهاجرت جمعیت، رشد با زیست

 تسریع شهرنشینی،  ضابطهبی گسترش و شهرها

 اراضی، شدن بیابانی و جنگلها و مراتع در نابودی 

 آن بدنبال و هاخشکسالی و هاسیل افزایش

 گیاهی های گونه و نابودی  زیستی تنوع کاهش

 و صنعتی های آالینده رویهبی مصرف جانوری، و
و  سطحی های آب شدید افت  شیمیایی،
 درگیر ازن الیه تخریب و آب رویهبی استخراج

  .است کنندهنگران و کنندهتخریب های نابسامانی
نابسامانی اصلی عامل  از بشر دورافتادن ها این 

 که است دینی اخالق  و وحی نورانی معارف

دارد   انسان طلبانه منفعت های نگرش  در ریشه
علی نیازهای   .(1397آبادی،  )هاشمی  تامین 

دارویی، غذایی و نیز خلق چشم اندازهای زیبا و 
تفرجگاه نیازمند  ایجاد  زیبا  و  متفاوت  های 

و   شکل  و  رنگ  با  متعدد  موجودات  آفرینش 

های مختلف است که خداوند در محیط  خاصیت 
است کرده  ایجاد  ابعاد    .زیست  شناخت  برای 

های زنده و  متنوع طبیعت، آشنایی با تنوع گونه
محیط عو غیرزنده  اما    امل  دارد،  اهمیت  زیست 

زیستی ابعاد دیگری    بر بعد فیزیکی، تنوع   عالوه
عنوان عنصر  الهی به تنوع به  نیز دارد، تمام کتب

کرده  تأکید  خلقت  با    .انداصلی  امروز  جهان  در 
ها در های بدون حد و مرز انسانتوجه به فعالیت

بسیاری   جانوران،  و  گیاهان  زندگی  از  چرخه 
حال  گونه در  جانوری  و  گیاهی  مختلف  های 

می خصوص نابودی  در  زیادی  نگرانی  و  باشد 
انقراض تعدادی از این موجودات را در پی داشته  
است، به همین جهت اهمیت حفظ تنوع زیستی  

می زیرا  را  زیستی،  طلبد  تنوع  دادن  دست  از 
می  تهدید  را  بشر  تحقیق    .کندسالمتی  این  در 

تا بر آن شد  این موضوع حساس   سعی  اهمیت 
)اهمیت حفظ تنوع زیستی گیاهان و جانوران( و 

کریم مورد بررسی    قرآنابعاد مختلف آن از منظر  
قرار گرفته و اهمیت آن بیشتر از همیشه سرلوحه 

 مان باشد. رفتارمان با محیط اطراف
 تنوع زیستی:

تنوع زیستی تعداد، گوناگونی و آرایش موجودات   
زنده )تمامی حیات روی کره زمین( را شامل می  

ای، شود و در سه سطح تنوع ژنتیکی درون گونه
ها مورد  ای و تنوع بین اکوسیستمتنوع بین گونه

 شامل خود  ای گونه گیرد. تنوعمطالعه قرار می

گونه دو غنای  به یکنواختی و ای بخش   است. 

سطح در گونه عدادت  جامعه، از معینی واحد 

 در را هاکه کل گونه شودمی گفته ای گونه غنای 

در  افراد کلیه توزیع  ی نحوه به اما  گیرد،می  بر
 از و شودمی گفته  یکنواختی گونه ها  این بین 

 مفهوم  به که ای گونه تنوع  مؤلفه، این دو ترکیب

 است، یکنواختی ای، توسطگونه غنای  سنجش

دست  )امیدی،  می به  اجتماع    (.1392آید 
ناحیه، جمعیت یک  در  جانوری  و  گیاهی  های 
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شود. به عبارت  تنوع زیستی آن ناحیه نامیده می 

دیگر، تنوع زیستی به عنوان گنجینه زیستی یا  
های زیست شناختی در نظر گرفته  بانکی از داده

های  های متفاوتی از زندگی و فرمشود و شکلمی
می نشان  را  زمین  کره  سطح  در  دهد.  رویشی 

 یک زیستی، تنوع  که  معتقدند  پژوهشگران
مراتبی مفهوم  وباید سلسله   سطوح در است 

 تنوع زیستی،  مختلف در نظر گرفته شود وعموماً 
است   نظامبوم و ای گونه ژنتیکی، سطح سه شامل

اژه تنوع زیستی  و(.  1388)اجتهادی و همکاران،  
همه اشکال حیات بر روی کره زمین در تمامی  

شود ها تا اکوسیستم ها را شامل می سطوح از ژن
و فرآیندهای تکاملی، اکولوژیک و فرهنگی را در 

می فراهم  زندگی  تثبیت  و  غنا   کندراستای 

انواع   زیستیتنوع   از  حفاظت   اهمیت. شامل 
جانوران،مختل گیاهان،   و   هامیکروارگانیسم  ف 

باشد  های اکوسیستم رین  فردت  به  منحصر  .می 
خصوصیت کره زمین، وجود حیات بر روی این 
تنوع   حیات،  وجهه  انگیزترین  شگفت  و  سیاره 

تنوع زیستی با فراهم کردن اجزا و  ت.  زیستی اس
منابع    غذا، های ضروری حیات از جملهزیرساخت

از  حفاظت  و  تشکیل  سالم،  هوای  و  آب  آبی، 
و   طبیعی  مخاطرات  برابر  در  حفاظت  خاك، 

  ها،ها )از طریق تعدیل آب وهوا، سیالببیماری 
آفات و...(، حفظ تعادل اکولوژیک و سایر خدمات  
و  ویژه در بخش کشاورزی  به  اقتصادی  باارزش 
صنعت نقش بسزایی در تشکیل و رونق جوامع 

در واقع وقتی تنوع زیستی    .شته استانسانی دا
  همچنین  .دارد  مشکل مشکلی دارد، بشریت هم

انواع   شامل  فقط  زیستی  تنوع  شد  یادآور  باید 
نمی وحش  بنیادین حیات  حقیقت  این    شود. 

 عنوان  به  گونه،  هر  در  ژنتیکی  های شامل تفاوت
محصوالت و نژادهای دام و انواع   انواع  بین  مثال،

)دریاچاکوسیستم جنگلهها  بیابانها،  ها،  ها، 
است کشاورزی(  تنوع .  مناطق  دادن  دست  از 

زیستی، بسیاری از امور از جمله سالمتی بشر را 
می آسیب  تهدید  که  است  شده  ثابت  کند. 

  گسترش   باعث  تواندمی  زیستی  تنوع دیدن
انسان بیماری  به  حیوانات  از  شده  منتقل  هایی 

 شود.

 
تنوع    کریم در خصوص  قرآن دیدگاه   حفظ 
 زیستی:

اعجاز تنوع  میرا    قرآن  علمی  گستره  در  توان 
در   که  را    قرآنموضوعاتی  است  شده  منعکس 

یافت به عنوان نمونه: آن جا که خداوند از آب به  
عنوان عامل حیات نام برده و یا از پرواز پرندگان 

هر یک نمودی    ،ورده استآسخن به میان   ... و
بشر نهاده است که  های علمی را فرا روی  از جنبه

هایی از این  ها به الیهتوانسته است پس از قرن
همه   این  یابد.  دست  علمی  شگفتی  یا  و  اعجاز 

الیه در  علمی  مطالب  که تکثر  آیات  بطن  و  ها 
اولیه جز  هدف  چیزی  است،  هدایتگری  اش 

نمی تکوین خداوند  و  -هماهنگی کتاب تشریع 
برای   ها قبل و با زبانی ساده، قرنقرآنباشد که  

بشر برخی از کتاب تکوین طبیعت پرده برداشته 
نقدی،    است و  بر (.  1391)نصیری  گذری  با 

دین  آسمانی  کتاب  مهمترین  و  اسالمی  تعالیم 
به تنوع    قرآنتوان به نگاه  می  قرآناسالم یعنی  

رد. همچنین تأکید پیامبر اسالم قبل  بزیستی پی
ر  تواند نشانگها به عدم قطع درختان میاز جنگ

یا   و  باشد  اسالم  در  زیستی  تنوع  اهمیت حفظ 
هر  از  شد  داده  فرمان  پیامبر  نوح  به  که  زمانی 
بیاورد،  به کشتی  ماده  و  نر  حیوانی، یک جفت 
فرمانی در جهت حفظ و بقا نسل بوده است که  

  جهت عبرت دیگران آن را بیان نموده است   قرآن
بهرامی،)عرفان و  وظیفۀ    . (1391زاده  مهمترین 

انسان در قبال طبیعت اصالح در زمین و اجتناب  
از فساد در آن است. یکی از وجوه اصالح زمین،  
عمران و آبادی است. منظور از عمران در زمین،  
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همه  حیات  برای  محیطی  زیست  اصول  تأمین 
موجودات زنده است. احکام اسالم دربارۀ محیط  

وجب این زیست فراوان و متنوع است. انسان به م
احکام موظف است از آلوده کردن آب و خاك و  
با   با حیوانات  و  پرهیز کرده، درخت کاشته  هوا 
رأفت و مهربانی رفتار کرده، از آنها حمایت کند  

 .(1392راد،)اکبری   و تنوع زیستی را برهم نزند
ها از سوی ما واجب و ضروری بنابراین حفظ آن 

به اشاره  خداوند  چند  آیاتی  در  و  تنوع    است 
 .فرمایدموجود در عالم زنده می 

مفهوم تنوع    چندین آیه درخصوصکریم    قرآندر  
 شود: دیده می

خَلْقُ   22آیه   آیَاتِهِ  وَمِنْ   « روم:  مبارکه  سوره 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ  

از و  لِّلْعَالِمِینَ؛  لَآیَاتٍ  ذَلِکَ  آفرینش   فِی  او  آیات 
و  آسمان پوست  رنگ  گوناگونی  و  زمین  و  ها 

-ها شماست، همانا در این امر نشانهاختالف زبان
. در تفسیر این آیه «هایی برای دانایان وجود دارد

ها و زمین و تدبیر  آمده است که، آفرینش آسمان
نظام دقیق جاری در آنها و نیز گوناگونی لغات و 

تلف به دلیل تفاوت نژاد یا زبان در میان اقوام مخ
که هرگز دونفر تُنِ  های فردیست، همچنانتفاوت

صدایشان دقیقاً مانند هم نیست و یا تفاوت رنگ 
یکی   که  است  مختلف  اقوام  میان  در  پوست 

پوست  پوست یا سرخسفیدپوست و دیگری سیاه
از یک   ونیز هرگز دونفر  زردپوست هستند  یا  و 

نند هم نیست و اینها  نژاد دقیقاً رنگ پوستشان ما
همه آیاتی است که حکایت از عظمت تدبیر صانع  

(. در این آیه 1392نماید )شاکر،  عالِم و قادر می
انسان آفرینش  تنوع  از  آمده  نشان  میان  به  ها 

است و دلیل و اهمیت تنوع زیستی در آفرینش  
 ها بیان شده است. انسان

: »أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ سوره مبارکه شعرا  7آیه  
کَرِیمٍ؛   زَوْجٍ  کُلِّ  مِن  فِیهَا  أَنبَتْنَا  زمین  کَمْ  به  آیا 

نگرند که چقدر از انواع گیاهان نیکو را در آن نمی

. با لحن استفهام انکاری و توبیخی «ایم؟رویانده
تفکری دربارهمی و  نظر  اینها هیچ  آیا  ی فرماید 

مختلف   ازواج  و  و  انواع  حیوان  )گیاه،  نباتات 
کنند؟  انسان( که ما آنها را از زمین رویانیدیم نمی

بسیاری از مفسران کلمه »زوج«  (.  1392)شاکر،  
اند که  را به معنی »نوع« و »صنف« تفسیر کرده

فوق تنوع  به  و اشاره  گیاهان  در  موجود  العاده 
معنی   به  را  آن  نیز  برخی  ولی  دارد  نباتات 

سوره مبارکه    48آیه    .اند»زوجیت« معنی کرده
مائده: »وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ  
یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا  
أَنزَلَ اللّهُ وَاَل تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ  

جَ اللّهُ  لِکُلٍّ  شَاء  وَلَوْ  وَمِنْهَاجًا  شِرْعَۀً  مِنکُمْ  عَلْنَا 
آتَ مَآ  فِی  لِّیَبْلُوَکُمْ  وَلَکِن  وَاحِدَۀً  أُمَّۀً  کُم  ئلَجَعَلَکُمْ 

جَمِیعًا  مَرْجِعُکُمْ  اهلل  إِلَى  الخَیْرَاتِ  فَاسْتَبِقُوا 
فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ؛ و ما این کتاب  

در    نازل کردیمبه سوى تو    درستی[ را به  قرآن]
 از خود  هاى پیش کتاب  ی کنندهحالى که تصدیق

پس  ی[ آنان است،  گواه صادق بر ]حقانیت همهو  
بر   آنان  کرده  طبقمیان  نازل  خدا    است   آنچه 

حقى   به جای   ]به هنگام داوری[    کن و  داوری 
-]اطاعت کن و [ از خواسته  که به سوى تو آمده

براى هر یک از   .پیروى مکن   آنان  های نامشروع
یم و اگر خدا شما شریعت و راه روشنى قرار داد

امتی  همه  خواستمى  را  قرار   واحدی   شما 
خواهد شما را نسبت به آنچه به  ولی می  ،دادمى 

کارهاى نیک    به سوی پس  شما داده امتحان کند،  
شما به    ی همهبازگشت    . گیرید  پیشی   بر یکدیگر

خداست همواره    ،سوى  آنچه  به  را  شما  نهایتاً 
کند.« در  کردید آگاه میی آن اختالف میدرباره

فرماید:  تفسیر این آیه آمده است که خداوند می
ی شما را بر یک مذهب و  خواستیم همهاگر می

دادیم، ولی به حسب مصلحت و به  ملت قرار می
تلفی را  های زمان، خداوند شرایع مختناسب دوره

نظر   از  زمان  طول  در  انسان  چون  نمود،  وضع 
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گردد و خداوند به استعداد و مدارج متفاوت می

امت برای  امتحان  و  آزمایش  شرایع قصد  ها 
آنان  گوناگون قرار داد و نعمت های گوناگون به 

ارزانی نمود و این اختالف نعمت اختالف امتحان  
نده  (. این آیه نشان ده1392طلبد )شاکر، را می

ملت و  مذاهب  تنوع  بر  آفرینش دلیل  در  ها 
باشد و این دلیلی بر تنوع امتحان و  ها میانسان

الهی دارد. مبارکه    28و    27آیه    آزمایش  سوره 
مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أَنزَلَ  اللَّهَ  أَنَّ  تَرَ  »أَلَمْ   : فاطر 

وَمِنَ   أَلْوَانُهَا  مُّخْتَلِفًا  ثَمَرَاتٍ  بِهِ  الْجِبَالِ  فَأَخْرَجْنَا 
 * جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ

أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ  الْأَنْعامِ  وَ  الدَّوَابِّ  وَ  النَّاسِ  مِنَ   وَ 

 کَذلِکَ إِنَّما یَخْشَى اهللَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اهللَ

از آسمان آبى اى که خدا  آیا ندیده   ؛    عَزِیزٌ غَفُورٌ
میوه  آن  ]وسیله[  به  و  آورد  که  فرود  هایى 

ها گوناگون است بیرون آوردیم و از  هاى آنرنگ
ها[ى سپید و گلگون  ها ]و رگهها راهبرخى کوه 

 *  هاى مختلف و سیاه پررنگ ]آفریدیم[به رنگ
ها و جنبندگان و چهارپایان انواعى با و از انسان

ت چنین است: از حقیق [هاى مختلف، ]آرى رنگ
او   از  دانشمندان  تنها  خدا،  بندگان  میان 

شروع آیه   .«عزیز و غفور است ترسند خداوندمی 
مطرح    27 را  پرسشی  تقریرى،  استفهام  با 
حسمی  تحریک  ضمن  که  اوى ککنج  سازد 

مطلب  انسان این  که  است  این  به  اشاره  ها، 
که هرکس بنگرد  چنان روشن و آشکار استآن
رنگ است و زمین، این آب که بی بیند که از  می 

رنگ میوه م  هاى همه  از  گوناگون،  ختلفى  هاى 
 هاى ها، در چهرهها و شکوفه هاى زیبا، برگگل

به وجود آمده است بیرون آمدن   مختلف  اگر  و 
باید میوه  بود،  باران  آمدن  مقتضاى همین  از  ها 
ها به یک رنگ باشند، چون آب باران میوه  همه

ا حال  و  است،  می ین یکى  های رنگ  بینیمکه 
رنگ  در  اختالف  همین  پس  دارند،  ها مختلفى 

می اینداللت  بر  اندر   کهکند  الهى دست  تدبیر 

این تدبیر الهی زمانی  .  آمیزى استکار این رنگ 
مینمایان این تر  در  »الوان«  از  منظور  که  شود 

ها نباشد؛  هاى ظاهرى میوه منحصر در رنگ آیه،
تفاوت در طعم   کنایه از  بلکه بگوییم ممکن است

و ساختمان و خواص گوناگون آنها بوده باشد، تا  
یک نوع میوه، اصناف گوناگونى   جا که حتى در آن

از  که مثالً در انگور شاید بیشوجود دارد، چنان
اما  نوع وجود دارد؛  70نوع، و در خرما حدود    50

آنها، از ذکر   ها و بوى بخاطر داللت کالم بر مزه 
در ادامه، به تنوعی که  .  دداری کرده استآنها خو
ها وجود دارد، اشاره کرده است که مراد در کوه

ها هایى است که در کوه ها در این آیه، یا راهراه از
یا  رنگ قرار دارد و داراى  هایی مختلف است؛ و 

کوه  خود  خطوطى مراد  صورت  به  که  است  ها 
به  در روى کره زمین قرار دارند که   کشیده شده

چند   های سفید، سرخ، سیاه و یا مرکّب ازرنگ
ین قسمت از آیه، داللت بر د. اشونرنگ دیده می

زیرا   دارد؛  چیز  همه  بر  متعال  خداوند  قدرت 
ها از یک سو زیبایى خاصى  ها در کوه رنگ تفاوت

براى پیدا  بخشد، و از سوى دیگر سببىبه آن می 
راه در جادهکردن  نشدن  و گم  پرپیچها  و    هاى 

ها بعد از بیان تنوع در میوه   .خم کوهستانى است
کوه انسانو  میان  در  تنوع  بیان  به  وها،   ها 

آیه   در  می   28جانداران  انسان اشاره  و  کند.  ها 
نهایت  از قدرت بی  جنبدگان در عالم نیز به نوعی

می  دم  متعال  انسانخداوند  که  چرا  با  زنند،  ها 
همهاین هستند که  مادر  و  پدر  یک  داراى  از   ،

 یک هاى کامالً متفاوتند، حتى درنژادها و رنگ
ها بسیار است، بلکه  نژاد نیز تفاوت در میان رنگ 

با   فرزندان دوقلو هم که تمام مراحل جنینى را 
اند، یکدیگر طى کرده، و از آغاز در آغوش هم بوده 

که از یک  نظر رنگ کامالً یکسان نیستند، با این از
نطفه آنها منعقد  ن  یک زماپدر و یک مادر و در  

گذشته از .اندشده و از یک نوع غذا تغذیه کرده
رنگ ظاهرى،  و چهره  خُلق  و  آنها،  باطنى  هاى 
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و آنها،  و ویژگی خوهاى  استعداد  و  آنان  هاى 

تا ذوق است،  مختلف  و  متنوّع  کامالً    هایشان، 
ها را مجموعاً یک واحد منسجم با تمام نیازمندی 

آور  وجود  جهان    عالوهد.  به  در  انسان،  بر 
پرنده،   حشره،  نوع  هزار  هزاران  جنبندگان 

وحشى   خزنده، حیوانات  و  دریایى،  حیوانات 
ویژگی با  کدام  هر  که  دارد  وجود  وبیابانى   ها 

اى از قدرت و عظمت و  عجائب خلقتشان نشانه 
اشاره    27(. در آیه  1392)شاکر،    علم آفریدگارند 
میوه تنوع  در  به  تنوع  بالتبع  و  و  ها  درختان 

های آنان و حتی اشاره به  گیاهان و تنوع در رنگ
اشاره به    28ها دارد و در ادامه در آیه  تنوع کوه

انسان دارد.تنوع  موجودات  و  سوره   10آیه    ها 
: »خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا  مبارکه لقمان

مْ وَبَثَّ فِیهَا  وَأَلْقَى فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَن تَمِیدَ بِکُ
فِیهَا   فَأَنبَتْنَا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنزَلْنَا  دَابَّۀٍ  کُلِّ  مِن 

سقف رفیع ( آسمانها را بی  )؛  مِن کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ
ستونی که به حسّ مشاهده کنید خلق کرده و  

های بزرگ را در زمین بنهاد تا شما را نجنباند  کوه
حیوانات را منتشر   لفو در روی زمین انواع مخت

و هم از آسمان آب باران فرود   ،و پراکنده ساخت 
به آن آب در روی زمین نباتات پرفایده  آوردیم و

کوه   «.برویانیدیم مهمّ  و  خصوصیّت  ثبات  ها، 
مهمّ   جهت  است.  زمین  لرزش  از  جلوگیرى 

و  حیوانات، زمین،  در  آنها  گستردگى  و  تنوّع 
بودنویژگى مهم گیاهان، زوجیّت و    پر ارزش 

دیگر از شواهد قدرت    (.1383قرائتی،  (  آنها است
 الهى آنکه: وَ بَثَّ فِیها: و پراکنده فرمود در زمین، 

مِنْ کُلِّ دابَّۀٍ: از هر جنبنده چرنده و درنده و پرنده 
وحشى و اهلى که عدد آنها را  صحرائى و دریائى،

 غیر از خدا کسى اطالع ندارد، هر طبقه، و صنفى

ه فراخور حال قسمت زندگى آنها را از حیث  را ب
و نشو  لوازمات  و  مسکن  و  و   غذا  مرتب  را  نما 

منظم ساخته که عقول در تدبیر آنها واله و متحیر  
 و حرکت   حس  دارای   که  حیوانات  جمیع   از  .باشد

 و انعام   طیور و سباع و   وحوش  ازهستند    اختیاری 
 صحراها بیابانها  ین نقاط زم  تمام  در  که  و هوام

عدد   آنها   از  نوع  هر  کههستند    فراوان  مساکن 
بیشتر   از  آنهاافراد   ملیاردها  و   .استمیلیونها 

شود که تنوع  تعبیر »کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ« استنباط می
مفید و سودمند     141آیه    باشد.نیز میگیاهان 

انعام مبارکه  أَنْ وَهُوَ  »  :سوره  جَنَّاتٍ  الَّذِی  شَأَ 
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ

کُلُوا   وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ أُکُلُهُ وَالزَّیْتُونَ
ثَمَرِهِ حَصَادِهِ مِنْ  یَوْمَ  حَقَّهُ  وَآتُوا  أَثْمَرَ  لَا  وَ  إِذَا 

لَا   تُسْرِفُوا الْمُسْرِفِینَإِنَّهُ  او آن خدایی ؛    یُحِبُّ  و 
است که برای شما بستانها از درختان داربستی و 

درختان خرما و زراعتها که میوه   درختان آزاد و 
دانه وو  انار  و  زیتون  و  آرند  گوناگون   های 

های مشابه و نامشابه آفرید. شما هم از آن میوه 
تناولمیوه  برسد  هرگاه  را  ها  آن  حق  و  کنید 

جمع)ز و  درو  روز  در  را(  فقیران  آن  کات  آوری 
نکنید، که خدا مسرفان را دوست   بدهید و اسراف

مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ «. درتفسیر  داردنمی أَنْشَأَ جَنَّاتٍ 
أُکُلُهُ   مَعْرُوشَاتٍ مُخْتَلِفًا  وَالزَّرْعَ  تنوّع  :وَالنَّخْلَ 

ها و محصوالت کشاورزى، آن هم از یک آب  میوه 
الهى است از .  وخاك، نشانه قدرت  این درختان 

 (نظر میوه و طعم با هم متفاوتند )مُخْتَلِفاً أُکُلُهُ
مى واحدى  زمین  از  که  این  با  هر  یعنى  رویند 

به خود  کدام طعم و عطر و خاصیتى مخصوص
نمى ]تنوع[دارند دیده  دیگرى  در  که   شود، 

مْ أَلَ  سوره مبارکه زمر: »  21آیه    (. 1383قرائتی،  (
تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَکَهُ یَنَابِیعَ فِى  
یَهِیجُ   ثُمَّ  أَلْوَانُهُ  مُّخْتَلِفاً  زَرْعاً  بِهِ  یُخْرِجُ  ثُمَّ  الْأَرْضِ 
لِکَ  ذَ  فِى  إِنَّ  حُطَاماً  یَجْعَلُهُ  ثُمَّ  مُصْفَرّاً  فَتَرَاهُ 

الْأَلْبَابِ  لَذِکْرَى  اى که خداوند یا ندیده  آ*  لِأُولِى 
از آسمان آبى فرو فرستاد، پس آن را به صورت  

آن،   چشمه با  سپس  داد،  راه  زمین  در  هایى 
رنگ که  مى زراعتى  بیرون  دارد  گوناگونى   هاى 

آورد، آن گاه آن کشت )و زراعت( با هیجان رشد  
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خشکد( پس آن را زرد    کند )تا آن که مى   مى 

ت کاه و خاشاك بینى، سپس آن را به صورمى  
در مى آورد، همانا در این )تغییر و تحوّل( براى 
خردمندان پند و یادآورى است )که بدانند دنیا  

است است،  ناپایدار  آمده  آیه  این  تفسیر  در   .»)
ها و گل ها که  هاى گوناگون گیاهان، میوه  رنگ

ها  ]تنوع گیاهان، میوه  رویداز یک آب و خاك مى  
گل مختلفاً    قدرت  نشانه   ها[و  »زرعاً  خداست. 
مبارکه  سوره    19آیه    .(1383قرائتی،  («  الوانه

رَوَاسِیَ   فِیهَا  وَأَلْقَیْنَا  مَدَدْنَاهَا  »وَاأَلرْضَ  حجر: 
زمین   در  و  مَّوْزُونٍ؛  شَیْءٍ  کُلِّ  مِن  فِیهَا  وَأَنبَتْنَا 

حفظ  همه منظور  که  رویاندیم«  موزون  را  چیز 
مندان در یستتوازن و پویایی است که در همه ز

شود، حفظ تنوع زیستی  شرایط طبیعی دیده می 
ارزشبه گونهدلیل  که  خاص  مختلف  های  های 

دارند،   فراوانی  اهمیت  دارند  جانوری  و  گیاهی 
شامل  ارزش اقتصادی  ارزش  قبیل  از  هایی 

استفاده برای خوراك، پوشاك، مواد خام و ... و  
ارزش فلسفی،  همچنین  آموزشی،  علمی،  های 

یک  تفرجی هر  که  و...  زیباشناختی  اجتماعی،   ،
از بررسی تفسیر این آیه .  1اهمیت بسیاری دارند

نمودمی  استفاده  را  گیاهی  زیستی  تنوع    .توان 
شیء«،   کل  »من  چیز  همه  از  گیاهان  رویاندن 

در به زمین  در  گیاهان  از  گفتن  سخن  معنای 
مقیاس وسیع و متنوع است که این همان تنوع  

معنای دیگر این آیه مستقیما به  به گیاهی است  
که  اشاره به این  .تنوع و تعدد گیاهی اشاره دارد

گسترده   طیف  به  مختص  سنجیدگی  و  نظم 
گیاهان، یک نظم و سنجیدگی است که در سیاق  

یابد، آن را سیاق ربط  آیه، معنای خود را باز می 
ها  ها و زندگی و حیات آندادن گیاهان به انسان

 
های زیستی؛ دیدگاه اسالم در مورد توازن در طبیعت/ انقراض گونه)  1

بشر  بزرگ برای  تهدید  قرآن ،  ترین  المللی  بین  خبرگزاری 

http://iqna.ir/fa/news.) 

که از رویاندن که خداوند بعد از آنیابیم؛ چرامی 
فرماید آورد، میگیاهان متنوع سخن به میان می 

وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ« بدین معنا که ما برای »
را   متنوع  گیاهان  آن  در  که  زمین  این  در  شما 

مایه دست  دادیمرویاندیم،  قرار  را  زندگی   های 
 حادیثا و یقرآن روایات در  . (1383قرائتی،  )

 و گیاهان حفظ و درختان غرس به بیشماری 
حیوانات همچنین  و است شده اشاره حقوق 

 این از صحیح استفاده به  را بشر زندگی تداوم
 ساده در زیستی دانسته است. تنوع حیات منابع
 روی  بر زندگی  مختلف سطوح به تعریف ترین

 از نوع این زیستی به گوناگونی همچنین زمین،
 گیاهی، های  گونه تعداد  دارد؛ اشاره حیات

 انگیز  شگفت تنوع ها، و میکروارگانیسم جانوری 
-اکوسیستم در بسیار تفاوت ها،گونه این در هاژن
موجوده  قبیل؛ از زمین سیاره سطح در  ای 

   ...و مرجانی های تپه بارانی، های جنگل  ها، بیابان
 هستند. تنوع زمین  زیستی تنوع از همه بخشی

محصول   هستیم،  آن شاهد  امروز که زیستی
 به که  است موجودات تکامل سال میلیاردها

 فزاینده طور  به البته  و طبیعی  فرآیندهای  وسیله
 زمانی  .است آمده وجود به انسان تأثیر ای تحت

 محصول واقع در  رود، می بین از گونه یک
 به منجر که انرژی  صرف و زمان سال هامیلیون
است.   رفته بین از است شده گونه آن تکامل

یک  و است  بازگشت بی  سفری  گونه، انقراض 
 برای  جهان های ثروت و ها  تالش همه

 انسان بنابراین، بود خواهد ثمربی بازگرداندن آن
 طور به و زیستی تنوع این از ناپذیر جدایی بخش
به  کامل  و زیستی  تنوع  .باشد می  آن وابسته 

 به توجه زمین با روی  بر زندگی مختلف سطوح
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 متعلق و عمومی ای  سرمایه زیستی تنوع که این
 در رفتار با سوء بشر متأسفانه است، همگان به

 نابودی  و زیستی تنوع انقراض زمینه طبیعت،
 فراوانی که مشکالت کرده ایجاد را ها زیستگاه

 آورده وجود به زمین در بقا و حیات  ادامه برای 
 مجموع، در ها تمام گونه عملکرد است. ترکیب

 افزایش و اکوسیستم توانایی افزایش باعث
 خسارات و مختلف صدمات انواع برابر در مقاومت

 خسارات بازسازی  و  بهبود همچنین احتمالی،
 ها  اکوسیستم ها، گونه  در تنوع .شوند  می وارده

 جذب عوامل ترین مهم از یکی طبیعی مناظر و
 منطقه  اقتصادی  رشد آن نتیجه در گردشگری و

 می زیستی تنوع حفظ دیگر، عبارت باشد. به می
 حفظ و زیست محیط به کمک بر تواند عالوه

 مناسب منبع یک  به وحش، حیات های  جمعیت
 نیز اقتصادی  منافع  ایجاد و گردشگر برای جذب 

 برای  را زیستی تنوع حفظ  که شود. آنچه  تبدیل
 نقش  کند می ای ویژه اهمیت دارای هاما انسان

تامین   غذا، تامین در زیستی تنوع کارکرد و
 صنعت،  و تجارت پزشکی، های  کاربرد معاش،
آن   دیگر های  کاربرد بسیاری  و کشاورزی  کاربرد

 مهم بسیار انسان برای  زیستی باشد. تنوع می
به   گیاهی های گونه افزایش و تنوع زیرا است
 و انسان برای  غذایی  محصوالت افزایش معنی
پایدار  معنی به جانوری های  گونه افزایش و تنوع
 می طبیعت تعادل جهت در زیست محیط بودن
 ها انسان ما برای  زیستی تنوع حفظ   .باشد 

 یک در نمونه برای   .دارد ای  ویژه اهمیت
 که  پرندگانی شکار  افزایش دنبال به اکوسیستم

 به ها  ملخ  کنند، جمعیت می تغذیه ها  ملخ از
 برای  ها ملخ و یابد می افزایش رویه بی طور

 
 معاونت:توسط شده اسالم،تهیه در زیست محیط های آموزه کتابچه)1

مردمی، سازمان حفاظت محیط   های  مشارکت و آموزش

 (. 1399سال ماه زیست،شهریور

 کشاورزی  به مزارع ای  دسته طور به  غذا تأمین 
 بر حاصل مزارع تخریب شوند. این می ور حمله

است.   اکوسیستم  و تعادل زیستی تنوع  زدگی هم
 از حد از بیش برداشت ها،زیستگاه ویرانی با

آب کشاورزی  های  زمین  و زیرزمینی هایو 
 جمعیت، رویه بی افزایش اثر در آنها آلودگی

 اثر در آمده مشکالت بوجود سایر و اقلیم  تغییر
 جهان زیستی تنوع نابودی  روند ها، توجهی  بی

رفتن  و دارد ادامه همچنان  آگاهی سطح باال 
 اهمیت از محلی جوامع ویژه به مختلف جوامع

 بسزایی آن نقش حفاظت از امر در زیستی،  تنوع
 . 1داشت خواهد
 گیری نتیجه 

کریم تنوع گیاهان را عامل معیشت و حیات   قرآن
ای  گونه نظم و سنجیدگی در گیاهان به   .داندمی 

آور بوده و غذا و ها برای انسان حیاتاست که آن
می  تأمین  را  انسان  همان  معیشت  این  کنند، 

تنوع   عنوان  با  علم  در  امروزه  که  است  چیزی 
می  شناخته  دیدگاه    .شودبیولوژیکی   قرآناز 

  .گیاهان طیف وسیعی از عوامل معیشت هستند
تنو که  اندازه  باشد،  هر  بیشتر  زیستی  ع 

های غذایی بیشتر و فراگیرتر خواهد شد زنجیره 
گردد چراکه  و در نتیجه، حیات انسان پایدارتر می 

 .حیات انسان به سالمت گیاهان گره خورده است
تنوع   که  دهیم  قرار  نظر  مد  را  نکته  این  اگر 
زیستی گیاهی نقش اساسی برای حیات و زندگی  

دیگر طرف  از  و  دارد  که    انسان  کنیم  توجه 
انقراض  خطر  معرض  در  گیاهان  از  بسیاری 
تنوع   حفظ  است  الزم  صورت  این  در  هستند، 

 .زیستی را به عنوان یک سیاست کلی قرار دهیم
استناد  به  و  گذشته  دهه  دو  طول  در  متاسفانه 
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اطالعات موجود، فعالیت های انسانی به تخریب 

ها  ها، گونهنگران کننده اکوسیستم ها، حذف ژن
قابلیت منجر شده و  زیستی  توسعه های  با  و  اند 

ضابطه و مغایر با اصول توسعه پایدار و مدیریت بی
و   کشاورزی  بخش  شهری،  مناطق  در  سبز 
صنعت، تهدیدات و فشار غیر متعارف و غیر قابل  
است.   آمده  وارد  زیستی  ذخایر  این  بر  قبولی 
در طول   زیستی  تنوع  روی  بر  انسانی  تهدیدات 

شته سرعت بسیار بیشتری نسبت به  گذ  های سال
است داشته  بشر  حیات  تاریخ  تنوع    .تمامی 

عنوان یک اصل مهم در تنها به   موجودات زنده نه 
شده پذیرفته  زمین  کره  روی  بر  حیات    ، تداوم 

به   فلسفی  نگاه  و  تفکر  یک  ایجاد  باعث  بلکه 
ترین ثروت  های خلقت نیز شده است؛ بزرگبنیان

تنوع  تنوعی  زیستی موجو  زمین  د در آن است، 
که انسان با اعمال خود در حال نابودی و کاهش  

است، راچنان   آن  خود  نگاه  وسعت    بیشتر   چه 
دارد،   وجود  کریم  قرآن  در   دیگری   آیات  کنیم

نمی  بیان  را  تنوع  مستقیماً  ولی  گرچه  کنند 
نشان  را  الهی  نشانه  این  از  ظریفی  مفاهیم 

گونه  .دهندمی  متعدد  روابط  شدن  های روشن 
ها در گیاهی و جانوری و لزوم حضور متقابل گونه 

گر نظم ذاتی یک سیستم برای بقای دیگری نشان
نظام   مدیریت  و  ایجاد  یگانه  اندیشه  و  خلقت 

در این رابطه باید خاطر نشان کرد    هستی است؛
روز به روز پیچیده تر    محیط زیستکه خطرات  

از محیط   نتیجه برای پشتیبانی  می شوند و در 
نیاز به کار    و بالطبع تنوع زیستی  زیست طبیعی 

و  قرآنهای  و فعالیت گسترده در سایه راهنمایی
در اسالم همه پدیده ها بر    باشد.ائمه اطهار می

محوری تفسیر و تبیین می شود و به   اساس خدا 
ن و جانوران به عنوان آیات  موجودات اعم از گیاها

شود و طبیعتاً این  و مخلوقات خدا نگریسته می
دار را  خودشان  خاص  احترام  بر نمخلوقات  د. 

ها هرگز مجاز به تخریب  اساس این دیدگاه انسان
طبیعت نبوده و نمی تواند حیوانات و گیاهان را  

با گذری بر تعالیم  د.  فدای امیال نفسانی خود کن
مهمتری و  اسالم  اسالمی  دین  آسمانی  کتاب  ن 

به تنوع   کریم  قرآنمی توان به نگاه    قرآنیعنی  
 نتیجه چنین  توان می بنابراینزیستی پی برد.  

 با استفاده از بایست ها میانسان که کرد گیری 
شرعی موجود  و  قانونی، اخالقی امکانات تمامی

آسمانی، کتاب  زیستی از در  تنوع   نابودی 
 .کنند  جلوگیری 

 
 منابع 

گیری تنوع زیستی«، انتشارات دانشگاه  های اندازه(: »روش1388اجتهادی، حمید، سپهری، عادل و عکافی، حمیدرضا ) .1
 فردوسی مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول.  
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 ص.   107پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرستان ساری«. 
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 . ، چاپ یازدهمقرآنمرکز فرهنگى درسهایى از انتشارات   ،«تفسیر نور » (:  1383، م. )قرائتی .5

(: »خالصه تفسیر المیزان عالمه طباطبایی«، مترجم فاطمه مشایخ، انتشارات اسالم، چاپ  1392مصطفی شاکر، کمال ) .6
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و علم    قرآن«، مجله  در زیست جانوری   قرآناعجازها و شگفتی هایی از  (: »1391نصیری، علی و نقدی، محمدرضا ) .8

 . 8شماره
 قرآن آیات  بر تکیه با زیست محیط مورد در انسان اخالقی هایمسئولیت (: »تحلیل1397آبادی، سیداحمد )هاشمی علی .9

 .و انگاره های علوم زیستی، ساری قرآنکریم«، اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای 
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 کریم قرآن اهمیت حفظ محیط زیست از منظر 

 
 4و رقیه رحیمی دادوکالیی 3، علی جعفری2، سیدعباس میراحمدی1علیرضا جعفری

 
 ( alirezajafari@sanru.ac.ir)نویسنده مسئول:  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -1

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -2
 اداره کل زندان های استان مازندران   -3

 دانشگاه پیام نور استان مازندران آموختهدانش -4
 

 چکیده: 
بی  کنیم.  استفاده ازآن تا  است  گرفته قرار ما اختیار در  که باشد  می متعال  خداوند سوی از  موهبتی زیست محیط

های جدی  تردید، موضوع آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین معتالتی است که انسان معاصر را با چالش
روبه رو کرده است. این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است، که عالئم تهدید کننده حیات، آشکار شده و  

 مطالعه ایننسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگیهای گسترده زیست محیطی، با تهدید مواجه ساخته است.  

 حفاظت برای آموزش اهمیت  بیان  و  بشر زندگی  در آن اهمیت  و قرآن   منظر  از زیست  محیط  بررسی جایگاه باهدف

، مدیریت منابع آب، بحران قرآن  سوم گ هزاره به  قدم شرایطی در . بشر امروزیاست  انجام شده  زیست  محیط  از
 پایبندی باشد. عدم می مواجه زیستی محیط مسائل رابطه با در ویژه به زیادی های چالش با که است ذاشته  آب

 زیست هاست. محیط بحران  و  مشکالت این  پیدایش  عوامل مهمترین  از  فتایل اخالقی، و  احکام و  الهی  قوانین به

از    هستند و واکنش  کنش  در  آن با و  کنند می  زندگی  آن  در زنده  موجودات  سایر و  انسان که  است و فتایی مکان
سوی دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستی امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی خود ادامه دهد.  
نیازهای   از مهمترین  به عنوان یکی  از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن،  به همین جهت، حفظ و حمایت 

 به اسالم خصوص به آسمانی ادیان. دراساسی برای ادامه حیات، مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته است 

 طبیعی،  مواهب و زیست ، محیطقرآن دیدگاه است. از توجه شده برجسته و  عمیق گونه به زیست محیط موضوع

 را به دنبال دارد.  تکالیفی حق، این باشد وها می دوران همه  در انسانها همه  حق
 

 ، اسالم، انسان، احکام قرآنواژگان کلیدی: محیط زیست،  
 

 :مقدمه
زیست   محیط  حفظ  درباره  رهبری  معظم  مقام 
برخوردار   اسالم،  متعالی  »هدف  فرمایند:  می 

های الهی و ایجاد  ها از نعمتساختن همه نسل
و  جامعه طبقاتی  فاصله  از  دور  به  و  سالم  ای 

الزامات  و  است  شکوفایی  و  رشد  برای  مستعد 
شرعی، برای حفظ تعادل و توازن در استفاده از 
مواهب طبیعی، با پرهیز از زیاده روی و تعبّد به 

محیط    عدم اضرار به غیر را فراهم آورده است«.
  زندگی   هاآن  در  که  هاییمحیط   ی هزیست به هم

 ای از عواملمجموعه شود.می   گفته  دارد،  جریان
هم   با  که  زنده  موجودات  و  خارجی  فیزیکی 
تشکیل  را  زیست  محیط  هستند،  درکنش 

دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می 
از .  گذارندمی  ترکیبی  عبارت  زیست  محیط 

شامل  دانش که  است  علم  در  متفاوت  های 
ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب  مجموعه

ی، شیمیایی(  محیط زیست و غیر زیستی )فیزیک 
تأثیر   گونه  یا  فرد  یک  زندگی  بر  که  است 

تبیین »محیط    پذیرد.گذارد و از آن تأثیر میمی 
آن،   تامین سالمت  به  اهتمام  زیست«، ضرورت 
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راه محیطی،  زیست  مبادی  به  اصول  نیل  های 

باالخره اهداف اصیل آن، از حقوق   محیط سالم و
اساسی بشر و جزء وظایف بشری است و تأمین  

قدرتآن   و  انسانی  علوم  مایه از  بشری  های 
عدم  می  اثر  در  نیز  آن  تخریب  چنانکه  گیرد. 

وظایف  ندادن  انجام  یا  بشر  حقوق  به  معرفت 
کریم آرایش نظام هستی را   قرآنباشد.  بشری می 

کند و زیبایی جهان پایه آرامش بشر معرفی می 
نظام در  را  اگر  آفرینش  و  دانسته  آن  بودن  مند 

ار آن برسد، هم او از نیل به هدف  آسیبی به ساخت
بازمیاصیل  او اش  فیض  از  را  دیگران  هم  دارد، 

می  آملی،    کندمحروم  حفظ  .  (1386)جوادی 
امروز  نیازهای  از  یکی  به  پاسخ  زیست،  محیط 
جامعه برای نگاهداری بیشتر از محیط زیست و  
محیط   تخریب  و  است  عمومی  حقوق  رعایت 

-عی و استفادههای اجتمازیست معلول نابرابری 
تضییع   عوامل  از  یکی  و  طبیعت  از  غلط  های 

-حقوق انسانهاست. با نگاهی به متون دینی می
توان دریافت که محیط زیست و توجه به تأمین  
سالمت آن و حرکت در جهت دستیابی به محیط  
سالم، از حقوق اساسی بشر است؛ همانگونه که  
تخریب محیط زیست در اثر نشناختن حقوق بشر  

موضوعات    ازمهمترین  (.1388)فیروزی،    است
-می  حفاظت ازآن  زندگی بشر، محیط زیست و

سـالم،  .  باشد  زیـست  محـیط  زمینه    داشتن 
است هرجامعه  وپیشرفت  افزایش . سازتوسعه 

توسعه تمدن صنعتی، سالمت محیط    جمعیت و
 معرض تهدید قرار  در  آینده را  های کنونی ونسل

مهم حفاظت ازمحیط  های  راه  یکی از. داده است
ارتقای سالمت آن، افزایش سطح آگاهی    زیست و

است حضرتی،    جامعه  و  (.  1390)عالیقدری 
نشأت  طبیعی  علوم  از  زیست  محیط  مفهوم 

گـیرد یا از علوم معماری و شهرسـازی ناشی  می 
مجموعه  .شودمی  به  زیست  از  محیط  ای 

های طبیعی و تعادل بین عناصر مؤثر در پدیده

اس و  طبیعت  گیاهان  بیولوژیکی  حیات  که  ت 
رابطه و    همچنینو    نمایدجانوران را تضمین می 

تعاملی است که بین تأسیسات و محیطی که در 
می ایجاد  محیط  آن  بنابراین  دارد.  وجود  شود 

برای خاك، آب و هوا )منابع طبیعی( و  زیست 
انواع حیوانات و گیاهان و تعادل بیولوژیک بین  

و   شهر  )طبیعت(  بهآنها  آن  کار  مناظر 
چراغی،  رودمی  ب1390)ابراهیم  تدبر(.  در ،  شر 

تغییرات شگرفی   دویست سال گذشته  از  کمتر 
در سراسر فضای زیست خود صورت داده است. 
با این همه، این آزادی، قدرت و دانش نو پدید،  

است کرده  پیدا  نیز  سیاهی  آلودگی  .  رویه 
شیمیایی، سرطان، گرم شدن خطرناك جهانی،  

برابر  کاه ما در  از  نازکی که  ازون )الیۀ  ش الیه 
می محافظت  بنفش  ماوراء  فواید اشعۀ  و  کند 

و   زمینی  موجودات  سایر  برای  دیگری  بسیار 
کلروفلورو   گاز  تولید  اثر  بر  دارد(  دریایی 

یخچال.کربن)سی.اف توسط  و سی(  ها 
های سرد کننده هوا، خطرات و تهدیدات  دستگاه 

اخالقی ضد  کاربست  از  هسته   ناشی  ای،  قدرت 
ای، تولید گاز سولفور دی های هستهانباشت زباله 

توسط سوخت  هوا  به اکسید  و  فسیلی  ویژه  های 
ای  های هستهزغال سنگ و به وجود آمدن باران

ها و درختان را در خطر ها و دریاچهکه رودخانه
های دهد، همگی از جمله شاخصه نابودی قرار می 

زیست محیطی هستند  ا بحران  عنوان  .  به  نسان 
اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روی زمین،  

های الهی استفاده کند؛ اما این حق دارد از نعمت
در   دیگران  که حق  باشد  آنچنان  نباید  استفاده 
قرار   خطر  در  الهی  نعمت  این  از  برداری  بهره 
گیرد. به عبارت دیگر، انسان همان گونه که حق 

از محیط   بهره مندی  را استفاده و  زیست سالم 
را   آن  از  استفاده کردن  دارد، مسؤولیت درست 
فعلی   وضعیت  به  نگاهی  با  دارد.  عهده  بر  نیز 

-ها در بهرهمحیط زیست، در می یابیم که انسان
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برداری از طبیعت و محیط زیست به مسؤولیت  
خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل  

وان  مجید به عن  قرآن (.  1388نکرده اند )فیروزی،  
را انسان  هدایت،  بـه    کتاب  نـسبت  احترام  به 

محیط    پاکیزگی  نیز  و  موجـودات پیرامـون خود
و ترغیب کرده  و  اطرافش  را  اصول  به    ضوابطی 

از  منظور مقررداشـته    حفاظت  زیست  محیط 
  م یکر قرآن(. 1390. )عالیقدری و حضرتی، است
کامل  نیترمهم  اله  نیترو  متضمن    ،یکتاب 

کل شناسا  ی دیواژگان  در  که    طی مح  ییاست 
شکل  ستیز عناصر  ارشادات  و  و  آن  دهنده 

. مربوط به آن موثر است  یو الزامات حقوق  یاخالق
خل  نیجانش  انسان استعمار،   فهیو  در  خداوند 

و خالفت   ینیاست؛ جانش  نیزم  یعمران و آبادان
  یی کویرا به ن  نی که او امانت زم  دینمایم  جابیا

از هر گونه تخرحفظ ک و فساد    بیرده و آن را 
مصون نگه دارد و با دانش و علم نسبت به بهره  

زم  ی ور عمران  فضا  نیو  و    ست یز  ی بکوشد 
و امکان    دینما  نی را تضم  گرید  داتموجو  یطیمح

هم  یهمگان  ی وربهره  برا  یشگیو  همه    یرا 
 ی هاانسان  تنها   فراهم آورد.  نیموجودات در زم

به    بندیو پا  عتی حاکم بر طب   ی هاعالم به سنت 
خو  آلوده  شیتعهدات  از  خالفت،    یسازدر 

ور  عت یطب بهره  اجتناب   ی و  آن  از  نادرست 
تمام  ورزندی م خو  یو  حفظ   شی همت  در  را 

گونه  و همان  رندیگی به کار م  ستیز  طیتعادل مح
و همه موجودات آن    عتیطب  ظیکه خداوند حف

)هود،    ظٌ«یحفِ  ءٍ یکلِّ ش   یعل  یاست، »... إِنّ ربِّ 
اعم    یعیمنابع و مواهب طب   دیبا  ز یاو ن  فهی( خل57
گ نابود  واناتیح  اهان،یاز  از  را  و    بیتخر   ،ی و... 

آب،    ن،یزم  گری د  ری. به تعبدیتلف شدن حفظ نما
است که به    یاله  ی ا عهیود  عتیآسمان و همه طب 
  ادل استفاده متع  ی رده شده و برادست انسان سپ

انسان مسئول    ی رو  نیاند. از اآمده  دیاز آنها پد
طب  )نصر،    عتیحفظ  اساس  (.  1382است  بر 

انسان   ریدر تسخ  عتیطب   میکر  قرآن  ی هاآموزه
آ  میکر  قرآناست.   تسخ  یاتیدر  همه   ریبر 

زم  در  »آ  دیتاک  نیموجودات    ی نیبینم  ایدارد: 
است مسخر شما    ن یزم  ی خداوند همه آنچه را رو

نها 65)حج،    د«یگردان در  و  از   تی(  خداوند 
 یو آسمان است برا  نیهر آنچه که در زم  ریتسخ

م خبر  زمدهدیانسان  در  آنچه  »خداوند  و   نی: 
با    .(13  ه،یآسمان است مسخر شما ساخت«)جاث

این همه، تصرف در محیط زیست باید به گونه  
نسان را در جهت دستیابی به حیات  ای باشد که ا

وضع  ارتقای  ضامن  که  متعادل  توسعه  و  طیبه 
جسمی و روحی بشر است، یاری کند. به عبارت 
دیگر، تصرف در محیط زیست باید به شیوه ای 
باشد که آدمی را به غایت و هدف خلقت برساند.  
بدین جهت، استفاده از آن به طور دلخواه و بدون 

ه این نعمتها وسیله اند نه  در نظر گرفتن این ک
از  انسان  انحراف  و  گمراهی  باعث  خود  هدف، 
مسیر حق خواهد بود. انسان به عنوان موجودی 
زمین   که  دهد،  تن  واقعیت  این  به  باید  مختار، 
جسمی   و  تکوینی  رشد  محل  که  گونه  همان 
اوست، باید محیط تکامل روحی و معنوی او نیز 

ل روحی اش،  باشد؛ و چون اسباب و مقدمات تکام
ای  شیوه  به  باید  پس  است،  اختیاری  و  ارادی 
عالمانه و مدبّرانه از محیط زیست، برای این هدف 

زیرا رسیدن به تکامل روحی   متعالی استفاده کند؛
و معنوی بدون بهره مندی از محیط زیستی امن  

  (. 1388و سالم امکان پذیر نخواهد بود )فیروزی،  
ور آسمان  ی بهره  زماز  و  آن    ن یها  موجودات  و 

ان همه  و   هاستسانحق  تصرف  گونه  هر  و 
 یگر ید  ی با حق بهره ور  د ینبا  عتیاز طب  ی وربهره 

باشد داشته  در   یع یطب  ستیز  طی مح  .منافات 
با تک  یآدم  ریتسخ از    ریبه حق تسخ  هیاست تا 

که موجب    ی ریگبهره   یموجودات بهره ببرند ول
ب گونه  نیاز  زنده    ی هارفتن  موجودات  مختلف 

را از استفاده از آنها محروم کند،    نده یشود و بشر آ
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اله  نعمت  مصاد  یکفران  از  و    ی قطع  قیاست 

حفاظت از   .دیآی سوءاستفاده از حق، به شمار م
طبیعت و محیط زیست یکی از سفارشات مؤکد  
روایات   و  آیات  در  که  است  اسالم  مبین  دین 

طوری که در  متعددی بر آن تأکید شده است به  
و  تأکیدات  اینچنین  دیگری  مکتب  هیچ 

امروزه نیز د.  سفارشاتی برای طبیعت وجود ندار
سودجویی سبب  و به  ظالمانه  های 

های بزرگ بیشتر از پیش  های قدرتخودکامگی 
آلودگی است.  نابودی  معرض  فزایندهدر   های 

خاك، آب و هوا بیش از پیش محیط زیست را 
جبران ناپذیری به آن    های تهدید نموده و آسیب 

تحقیق و ازطریق    این پژوهش  وارد نموده است. 
مختلف   منابع  در  موجود  اطالعات    ومطالعه 

 کریم در   قرآن  گیری ازبا بهره   و   مقاالت معتبـر
حق بهره مندی   زیست و  محـیط  خصوص حفظ

کریم مورد   قرآناز محیط زیست سالم، از دیدگاه  
 بحث و بررسی قرار می گیرد. 

 
و   زیست  محیط  بر  انسان  متقابل  اثرات 

 بالعکس:
طبیعت رو به پیشرفت مسائل بین المللی، اقتضا  
می کند که حفاظت از محیط زیست برای انسان 

های آینده، مورد توجه جدّی همگان  امروز و نسل
-قرار گیرد؛ اما این که چگونه این امر تحقق می
.  یابد، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود

محیط زیست طبیعی تأثیر زیادی بر روح و روان 
را  زندگی  خرّم،  و  پاك  محیط  و  داشته،  آدمی 
شاداب می سازد. آواز روح بخش پرندگان، ترنم  
ساران،   چشمه  دلربای  آهنگ  جویباران،  لطیف 
کوهستان،   لطیف  نسیم  زاران،  سبزسبزه  صفای 
رقص دلنشین درختان و زیبایی شهر و دیار تأثیر 

ب هر  بسزایی  دارند.  انسان  حیات  و  زندگی  ر 
و بیننده  امنیت  ونشاط،  آرامش  احساس  ای 

می  وآسایش  افسردگی  برعکس،  افزایش   کند. 

بدون  بیماری  امروز  انسان  روانی  و  روحی  های 
.  ارتباط به آسیب رساندن به محیط زیست نیست

جنگ زیانبار  نقش  و  امروزه  المللی  بین  های 
و اثرات سوء ای در تخریب محیط زیست  منطقه 

انسان زندگی  بر  نمیآنها  را  نمود.  ها  انکار  توان 
-که بشر از زیبائی  روند زندگی ماشینی سبب شد

با   مستقیم  رابطه  و  گرفته  فاصله  طبیعت  های 
طبیعت را از دست بدهد و برای جبران کمبودها 
رفع  طریق  این  از  تا  پرداخته  طبیعت  تاراج  به 

نماید.محرومیت  خویش  تمامی   تقریباً  های 
تشکیل تأثیر   دهندهعوامل  تحت  زیست  محیط 

عوامل متعددی  .  اندهای انسان قرار گرفته فعالیت 
محیط زیست انسان و سایر موجودات را تهدید 
این  همه  اینکه  اهمیت  حایز  نکته  اما  کند  می 
آن   مختلف  عملکرد  و  انسان  ناحیه  از  تهدیدها 

می مهمگیردسرچشمه  از  یکی  موارد .  ترین 
انسانفعالی زمین ها،  ت  خاك  های فرسایش 

ترین آثار  مهم باشد.  می   کشاورزی به دست انسان
بر  فعالیت  انسان  از:  عبارت خاك های  اند 

و   تخریب  موجب  که  فرسایش  و  مسمومیت 
زمین توان  زراعی میکاهش  هرچند  شوند.  های 

خاك به  پدیده فرسایش  که  است  طبیعی  ای 
و  های سطحیرواناب  د،با  چون  عواملی  ی هوسیل

های انسان فعالیت اما    گیردتغییرات دما انجام می 
های زراعی، زمین آبیاری از جمله زراعت مفرط،  

ها  ، چریدن بیش از حد دامکشتیتکمحصوالت  
باعث از بین   یزای بیابانو   زداییجنگل در مراتع،  

ایجاد   و  تخریب  روند  میان  تعادل موجود  رفتن 
می  آن  آلودگی  نهایت  در  و  مورد شودخاك،   .

بیش از حد ها، استفاده  دیگری از فعالیت انسان
های آب آلودگیو   منابع آبآب و از بین رفتن  

های سفرههای  آب  .باشدمی   زیرزمینیو   سطحی
ها منابع مهم تأمین  و رودها و دریاچه زیرزمینی

معرض  در  مستقیماً  که  هستند  شیرین  آب 
فعالیت  توسط  دارندآلودگی  قرار  انسان   .های 
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بع مهم  انسانمورد  فعالیت  محیط  دی  بر  ها 

عبارت است از  باشد که  میآلودگی هوا  زیست،  
ورود مستقیم یا غیرمستقیم هر عنصری توسط  
اثرات   ایجاد  احتمال  که  عامل طبیعی  یا  انسان 
را   زیست  محیط  و  انسان  سالمتی  بر  نامطلوب 

باش از جمله  انواع   د کهداشته  گازهای مختلفی 
حاصل غالباً  که  سمی  های واکنش  شیمیایی 

،  گرد و غبار و ذرات معلق در هوا،  هستند سوختن
گلخانه  کربن دی همچون   ای گازهای  ،  اکسید 

سنگین،  هافلوئوروکربنو   متان همچون  فلزات 
و  جیوه،  کروم،  مس،  روی ،  سرب،  آرسنیک
های صنعتی وارد هوا که در اثر فعالیت  کادمیوم

می شوندمی  را  برد.  ،  نام  و  توان  زیست  محیط 
توجه به بهداشت و سالمت آن و حرکت درجهت 
بشر   اساسی  از حقوق  سالم  به محیط  دستیابی 
است. محیط زیست سالم، تاثیر شگرفی برجسم 
، روح و روان آدمی دارد، زیبایی دل انگیز محیط  

نیلگ امواج   ، دلنواز  زیست  نسیم  و رود،  ون دریا 
از  او  و  دشت  و  زار  سبزه   ، جنگل  کوهستان، 
شگفت   تاثیر  همه  و  همه   ، پرندگان  دلنشین 
انگیزی برسالمت آدمی داشته و موجب خاطر او  
می شود. در آموزه های دینی به حق برخورداری 
و   اصولی  برداری  بهر  سالم  زیست  زمحیط  ا 

شده تاکید  زآن  ا  )مهر  عادالنه  و  است  ابیان 
عدم پیروی از اصول اخالقی،  کشاورز محمدیان(.  

اخالق فرایند  در  عارضه تنها  یک  یا  و  زدایی 
شود. بلکه از آنجا که اقتصادی صرف محدود نمی

تامین این نیازها از طبیعت و در طبیعت انجام  
پذیرد، به طور مستقیم با سالمت بهداشتی و  می 

و تاثیر    زیست محیطی جامعه و مردم ارتباط دارد
عمده   بخش  و  دارد  زیست  محیط  بر  مستقیم 

تصرف از  زیست  محیط  آلودگی  و  های تخریب 
می  ناشی  بشر  غیراخالقی  و    شود. غیرضروری 

چنان  از  آن  اعم  معنای  به  زیست  محیط 
عناصر  گستره  بر  عالوه  که  است  برخوردار  ای 

طبیعت و تعادل آن، مسألۀ کیفیت زندگی انسان  
می  شامل  انسارا  قدرت شود،  و  استعداد  با  ن 

آفرینندگی   قدرت  با  و  طبیعت  مسخرسازی 
با   طبیعت  عناصر  تلفیق  با  است  قادر  خویش 
زندگی،   زندگی خویش در محل  عناصر کیفیت 
خـویش  برای  را  زیستی  محیط  تفریح،  و  کار 

مندی از طبیعت،  سامان ببخشد کـه ضمن بهره 
ابعاد فرهنگی، تاریخی و معنوی را پدید آورد که  

و  شکل است  زیست  محیط  انسانی  بُعد  دهندۀ 
شایسته است از آن به بُعد معنوی محیط زیست 

انسان به  ، تدبر(.  1390)ابراهیم چراغی،    یاد شود
عنوان جزئی از این جهان، باید با دیگر مخلوقات  
باشد.   داشته  پایدار  و  سازنده  همکاری  خداوند 
محیط زیست و طبیعت، محلی است که انسان 

متول آن  و در  است  کرده  نمو  و  رشد  و  شده  د 
گهواره انسان محسوب می شود. بدین سبب، باید  

گونه ضمن  به  که  کند  برقرار  رابطه  آن  با  ای 
حفظ   در  طبیعی،  مواهب  از  شدن  برخوردار 

اندیشه زندگی    سالمت و پایداری آن نیز بکوشد.
برای  نعمت  و  برکت  با  محلی  در  آباد  و  مرفه 

باشد. چنان که انسان ها آرزویی منطقی می انسان
به امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیاز دارد، 

باشد تا سالمت  نیازمند امنیت بهداشتی نیز می 
ها و امراض  جسم و جان او از خطر انواع آلودگی

باشد تامین  و  امان  وظایف .  در  الهی  قوانین 
محیط انسان و  طبیعت  نظم  به  نسبت  را  ها 

اس کرده  بیان  صراحت  به  به  زیست،  انسان  ت. 
های موجب احکام شرعی، موظف است به انسان

دیگر کمک کند و نیازهای بینوایان را برآورد، از  
دیدگاه   از  کند.  پرهیز  و خاك  آب  کردن  آلوده 

می  زیست  طبیعت  در  که  انسانی  کند،  اسالم 
کند،   اقدام  آن  عمران  و  آبادانی  به  باید  همواره 

ر برای  اسالم  شده  تعیین  آداب  و  ابطه  احکام 
راه عنوان  به  طبیعت  با  در انسان  کارهایی 

 . گیردهای مختلف مورد ارزیابی قرار میحوزه
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 بعد معنوی حفظ محیط زیست: 

 زیست محیط بشر، زندگی موضوعات ازمهمترین
 زیست محیط  داشتن .  باشد می ازآن وحفاظت

 هرجامعه پیشرفت  و توسعه  ساز زمینه سالم،
 صنعتی،  تمدن وتوسعه جمعیت افزایش.  است

را  و کنونی های نسل محیط سالمت   در   آینده 
 مهم های راه  از یکی.  است قرارداده تهدید معرض

 آن، سالمت ارتقای   و زیست محیط  از حفاظت
 مجید  قرآن.  است  آگاهی جامعه سطح افزایش

 نسبت  احترام به   را انسان هدایت، کتاب عنوان به
محیط   پاکیزگی  نیز و خود پیرامون موجودات به

 به  را ضوابطی  و واصول کرده ترغیب اطرافش
 داشته   مقرر زیست  محیط  از حفاظت   منظور
همکاران،   است و   درادیان  (.1397)فتاحی 

 محیط موضوع به اسالم خصوص به آسمانی
شده برجسته و عمیق گونه به زیست  توجه 
 خلیفه را انسان خداوند کریم، قرآن در است؛

)آیه نموده معرفی زمین  در خویش   30 است 
 نماید می ایجاب خالفت و بقره(. جانشینی  سوره

 حفظ نموده نیکویی به  زمین را امانت  انسان که
 نگه مصون فساد و تخریب هرگونه از را آن و

 و استفاده عمران به نسبت علم و دانش با و دارد
 زیست محیط از بکوشد. حفاظت زمین از بهینه

ارزشمند عبادی  اعمال از بخشی  عنوان به  و 
 اسالم دستورات به کنندگان عمل برای  و است

 شده در نظرگرفته نیز مزد و پاداش زمینه این در
دقت  محیط اعتقادی  مبانی در تأمل و است. 

 این که پیروان دهد  می  نشان اسالم در زیست
 محیط از صیانت  و حفاظت برابر در واال  مکتب 
 آن بهبود نگهداشتن و پاك برای  تالش و زیست

 محیط مسائل رعایت هستند و مکلف و مسئول

 
 معاونت :توسط شده تهیه اسالم در زیست محیط های آموزه کتابچه 1

 مسوولیت و مردمی  های  مشارکت  دفتر   مردمی های  مشارکت  و  آموزش

 اجتماعی 

صرف موضوع یک تنها  نه  زیستی  به انسانی 
 دینی  و شرعی تکلیف یک بلکه رودمی حساب

 برابر آشکار در نافرمانی آن تخطی از که است
  . 1شود می محسوب هستی خالق  دستورات

همه  و  طبیعت  حفیظ  خداوند  که  همانگونه 
شیء   کل  عَلَی  ربّی  »إنَّ  است  آن  موجودات 

)هود/   و 57حفیظٌ«  منابع  باید  نیز  او  خلیفۀ   )
مواهب طبیعی اعم از گیاهان، حیوانات و ... را از  
نابودی، تخریب، تلف شدن حفظ نماید. به تعبیر  

ای  دیگر زمین، آب، آسمان و همۀ طبیعت ودیعه
است الهی که به دست انسان سپرده شده و برای 
از این  آنها پدید آمده است.  استفاده متعادل از 
پیامبر   است.  مسئول حفظ طبیعت  انسان  روی 
تأکید   زمین  بر  نهادن  حرمت  بر  )ص(  اکرم 

ورزد و آن را به منزلۀ مادری که انسان از آن می 
می می ارتزاق  معرفی  اعمال نماید  از  که  نماید 

دهد »تحفّظوا من األرض  نیک و بد انسان خبر می 
ها امّکم و إنّه لیس من احدٍ عاملٍ علیها خیراً  فانّ

الفصاحه،   )نهج  به«  مُخْبِره  هی  و  اال  شرّاً  أو 
خبر 226ص آن  از  زمین  که  اموری  جمله  از   )

وری و حفاظت انسان از خواهد داد کیفیت بهره 
(.  1390)ابراهیم چراغی،    عناصر و منابع آن است

مناسبات   و  حیوانات  گیاهان،  هوا،  خاك،  آب، 
ی روابط و نظام  بیولوژیک بین آنها، شکل دهنده 
های حال حاضر های زیستی طبیعی است. بحران

به   بیشتر  چه  هر  توجه  لزوم  زیست،  محیط 
کرده  را ضروری  طبیعت  و  انسان  بین  تعامالت 

کریم در آموزه های خود بر مصونیت    قرآناست.  
طبیعت، منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی از 

و تعدی تأکید ورزیده است و بر    هر گونه تجاوز
این اساس، تجاوز و تعدی به طبیعت را فساد در  
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مسئولیت   و  اخروی  عذاب  که  دانسته  زمین 
بر اساس آموزه   را در پی خواهد داشت.  دنیوی 
های دینی، انسان مسلمان نیز باید خود را در هر  
مکان و موقعیتی نگه دارنده و پاسدار امانت ها و  

جمله از  ها  بداند.    نعمت  انسانی  زیست  محیط 
دستورات  عرصه  این  در  اسالم  مبین  دین 
مشخص و موکدی دارد و حفاظت محیط زیست 
را که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن  
حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک 

 موضوعات جمله از وظیفه عمومی برمی شمارد.

 و کاربردی  اخالق زیست، حوزه در بحث مورد
با   انسان تعامل نبایدهای  و بایدها از بحث حقوق
 عنوان به نیز کریم  قرآناست.   زیست محیط

 و توصیفی های گزاره در  تشریع و  تکوین کتاب
خود صحیح الزامی   با را انسان تعامل  نحوه 

 بیان عمیق و دقت ظرافت، با  زیست محیط

محیط  (.  1397آبادی،  است )هاشمی علی نموده
به   گستره زیست  چنان  از  آن  اعم  ای  معنای 

و   طبیعت  عناصر  بر  عالوه  که  است  برخوردار 
تعادل آن، مسألۀ کیفیت زندگی انسان را شامل  

شود، انسان با استعداد و قدرت مسخرسازی  می 
طبیعت و با قدرت آفرینندگی خویش قادر است 
با تلفیق عناصر طبیعت با عناصر کیفیت زندگی  

کار زندگی،  محل  در  محیط    خویش  تفریح،  و 
زیستی را برای خـویش سامان ببخشد کـه ضمن  

و بهره  تاریخی  فرهنگی،  ابعاد  از طبیعت،  مندی 
دهندۀ بُعد انسانی  معنوی را پدید آورد که شکل

و شایسته است از آن به بُعد    محیط زیست است
)ابراهیم چراغی،   معنوی محیط زیست یاد شود

و    آلودگی   (.1390 خاك  آب،  از هوا،  بسیاری 
ترین عوامل بقای حیات موجودات زنده ضروری 

باشد  از دستاوردهای صنعت در دنیای معاصر می 
آلودگی این  کنار  در  آلودگیو  از  نباید  های  ها 

غافل  گرفت.   معنوی  کم  دست  را  آنها  یا    ماند 
ای از فساد در زمین به  آلودگی به این معنا جلوه

آیه   روشن  مصداق  که  بوده  بشر  شریفه دستان 
باشد: »ظهر الفساد فی البرّ والبحر بما  می  قرآن

الناس« ایدی  گذشته  .  کسبت  مردمان  برخالف 
که جدالشان با طبیعت برای زنده ماندن بود، در  
به منظور   با طبیعت  انسان  دنیای معاصر جدال 
دستیابی به رفاه بیشتر است، رفاهی که حاصل  
نابودی طبیعت و محیط زیست   به  آن سرانجام 

انجامد. مساله آلودگی محیط زیست هر چند ی م
منطقه  بحرانی  آغاز  میدر  نظر  به  اما  ای  رسید 

است  شده  تبدیل  جهانی  بحران  یک  به    امروزه 
تنفس در هوای پاك و لطیف مایه نشاط وشادابی  
است و در اهمیت و ارزش هوای پاك، همین بس  
که حیات آدمیان و حیوانات بدان وابسته است.  

کریم و سخنان معصومان )علیهم    قرآندر آیات  
که   است  آمده  کلیاتی  و  قواعد  اصول،  السالم( 

. آیدمساله آلودگی هوا از مصادیق آن به شمار می 
محیطی   زیست  تخریب  موارد  از  آبها  آلودگی 

باشد که نباید از آن غافل بود و به عنوان نمونه می 
جمله   از  دریاها  آلودگی  در  نفت  سهم  امروزه 

اسال و آنهاست.  رودها  کردن سواحل  آلوده  از  م 
آلوده چاه و  است  کرده  نهی  جاری  آبهای  و  ها 

تبدیل   و  زمین  در  فساد  مصادیق  از  آنها  کردن 
باشد. امام صادق)ع( های الهی به نقمت می نعمت

فرمود: ال یطیب السکنی الّا بثالث، الهواء الطیّب  
الخواره« واالرض  العذب،  الغزیر  زندگی    والماء 

از سه عامل حیاتی گوارا نیست: هوای بدون احر
پاك و تمیز، آب فراوان و گوارا، زمین حاصلخیز  
و قابل کشت و زرع. خداوند تمام عناصر محوری 

برداری  مورد نیاز زندگی بشر را تامین کرده و بهره 
از آنها را جزو حقوق بشر قرار داد و جامعه را به 

آن    صیانت آنها از آفت، انقراض، کمبودی و مانند
در  ملت  و  دولت  از  قاصرین  است.  کرده  مکلف 
به   عناصر  این  نگهداری  و  تحصیل  شناخت، 
الزم  یعنی  نکردند؛  عمل  خویش  دینی  وظیفه 
را  آنها  از  انتفاع  و  برداری  بهره  کیفیت  است 
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آنها   کردن  آلوده  در  که  چیزهایی  از  و  دانسته 

  عمل   اسالم  دستور  به  تاموثرند جلوگیری نمایند  
عن  .شود از  خاك  بسیاری  نزد  که  است  صری 

انسانها از ارزش واقعی برخوردار نیست، زیرا بدون 
کریم با    قرآنزحمت و منت در اختیار قرار دارد،  

تعابیر مختلف اهمیت و ارزش خاك را به انسان 
کردند هر ها گوش میکند و اگر انسانگوشزد می 

سال میلیاردها تن خاك حاصلخیز در جهان به  
 . گردیدچرخه انتفاع خارج نمی   سبب فرسایش از 

 
 دیدگاه اسالم در خصوص محیط زیست: 

 منابع در زیست محیط حفاظت از اصلی هدف
به   رساندن آسیب از پرهیز حقوقی، و اسالمی
 .تخریب آنهاست  از جلوگیری  و  طبیعی عناصر
استفاده   که الهی، است موهبتی زیست محیط
 رشدی  به رو اثرات تواند می آن از صیانت و مفید 

 انسانی داشته  کرامت  ارتقاء و انسان  زندگی  در
 قواعد به  حقوقی  اسناد و اسالمی احکام .باشد 

 حفظ هدف آنها که زیست محیط حفظ با مرتبط
 ای  ویژه توجه است بشریت مشترك منافع
 محیط زیست،  بر  حق که دارند می  ابراز و داشته
 به را زیست محیط برابر در مسئولیت و تکلیف

محیط زیست با مفهوم رایج و متداول .  همراه دارد
آن در عصر حاضر، بحثی کامالً نو و تازه است که  
نه در هیچ مکتب دیگری سابقه   نه در اسالم و 

توان قواعد و مقررات مورد  نداشته است؛ اما می
نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد؛ به طوری 

جامع را توان یک مکتب زیست محیطی  که می
)فیروزی،   کرد   اعتقادات در  (.1388ارائه 

 محیط نگهداری  و حفظ مسئول انسان اسالمی،
اعتقادات  و اصول که گذشته در باشد.می زیست

 و توازن تعادل را شهرها  زیست محیط  اسالمی،
این ناشی  بخشید،می اسالمی از   که بود تفکر 

 ریزان برنامه ازآنهادرتفکرات علمی برخی امروزه
 معماران و شناسان جامعه جغرافیدانان، شهری،

من   النظافه(نورانی باکالم اسالم. شود می دیده
 تمامی به را بهداشت و پاکیزگی االیمان( نقش

 اعالم بخش حیات مکتب این پیروان و مسلمانان
همکاران،   کرده و  )فتاحی   قرآن(.  1397است 
 برابر در متعال خداوند پیشگاه در  را انسان کریم

 است داده شده او به دنیا این در که هاییموهبت
موهبت  این از داند. یکی  می گو پاسخ و مسوول

پیرامون و زیست محیط الهی، ای ه  طبیعت 
 مندی بهره کنار در آن از حفاظت با که اوست

 می نیز حفظ جامعه سالمت منابع،  از صحیح
اگر از را طبیعت انسان  شود.   سوی  امانتی 

 رفتار آن با خود ملک مثابه به هرگز بداند خداوند
 نکرده روی آن زیاده از برداری بهره در و کندنمی

فراوانی سازد.  نمی آلوده را آن و روایات  و  آیات 
وجود دارد که نشان می دهد خداوند، طبیعت و 
حق   او  و  آفریده  انسان  برای  را  زیست  محیط 

دیگر   سوی  از  اما  دارد؛  را  آن  در  تأکید تصرف 
بهره می حق  که  زیست،  کند،  محیط  از  مندی 

اختصاص به یک نسل ندارد. از این رو، باید بهره  
برداری از آن اصولی و عادالنه باشد؛ به طوری که 

های آینده بتوانند در  هم نسل حاضر و هم نسل
بنابراین،   باشند.  داشته  سالمی  زندگی  آن  پناه 

آلوده سازی،  سوء استفاده از این حق که منجر به  
تخریب و نابودی محیط زیست شود و در نتیجه 

های آینده در استفاده  به حق دیگران بویژه نسل
تفکر اسالمی   از آن خللی وارد کند، ممنوع است.

مورد   را در  نظریه  ترین  و منطقی  ترین  درست 
کند، چنانکه  طبیعت و محیط زیست معرفی می

عت را  کریم اجازه نمی دهد انسان، طبی  قرآن در  
و  بداند  خود  خدای  بزرگی  و  عظمت  علت  به 

-ای بیهوده و بیستایش کند، و نه آن را آفریده
های طبیعی را جان که خرابش کند؛ بلکه جلوه 

از عظمت پروردگار یکتا میآیه با  هایی  داند که 
هستند خود  خالق  گوی  تسبیح  نسبی،    .شعور 

هستی   نظام  اینکه  بر  تأکید  با  عالم  پروردگار 
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انسان براس نیاز  و  مصلحت  شده  اس  آفریده  ها 

است، آنها را از فساد و تخریب در این نظام به 
بی   استفاده  که  زیرا  است؛  کرده  نهی  شدت 
حساب و بی تعقل از منابع طبیعت و زیاده روی  
در   فتنه  و  تباهی  باعث  آن  از  برداری  بهره  در 

تخریب محیط زیست در سراسر  زمین می شود.  
دغه اصلی انسان است. در  جهان یکی از سه دغ

نتیجۀ حوادث آثار گسترده که منجر به خسارات 
یا تغییرات وسیع در   فیزیکی، تخریب حیات، و 

می زیست  میمحیط  رخ  وقایع  شود،  این  دهد. 
زندگی،  می اموال،  به  زیادی  خسارات  توانند 

اقتصاد و فرهنگ مردم وارد کند. بیشتر این وقایع 
د نتیجه  آنها  تمامی  نه  لجام اگر  تصرف  و  خل 

کشی بی  گسیخته انسان در محیط زیست و بهره
راد،  حد و حصر او از منابع طبیعی است )اکبری 

و   ازدیدگاه سالم زیست محیط(.  1392 علما 
 توجه مورد هم غیراسالمی  و دینی دانشمندان

آنان  گرفته قرار که است.   شرایط معتقدند 
 درزندگی جغرافیایی وشرایط وهوا آب زندگی،

 سزایی به تاثیر شخصیت گیری  شکل ودر انسان
 محیط و انسان کیه بود باور دارد. ارسطو براین

 نظر یکدیگرند. به  از جدا ناپذیر چیز دو زیست
جغرافیایی از هم انسان وی،  محیط(عوامل 

پذیرد  می  تاثیر سیاسی  نهادهای  از هم  و  )طبیعی
و   پستی سینا، است. ابن  صادق نیز  آن و برعکس

 تن یابی سامان چگونگی در را زمین  های  بلندی 
 کوهستانی دانست. وی  می موثر آدمی روان و

 چاالکی سبب را  سکونت انسان ی منطقه بودن
 که بود باور این بر متقابالب و دانسته دلیری  و

 و افسردگی سکونت، منطقه خفگی  و پستی
را همکاران،   پی در بیماری  و  )فتاحی  دارد 

از این رو سنت جاری الهی نیز بر این    .(1397
های  تعلق گرفته که هر گاه ملتی به خوشگذرانی

سرمایه و  منابع  و  شدند  مشغول  ها افراطی 
وامکانات خود را فدای شادخواری و لذت پرستی  

بحران انواع  با  کنند،  اجتماعی، خود  های 
می  رویاروی  اخالقی  و  در بهداشتی  و  گردند 

ها را نابود  ی همه انساننتیجه خود و محیط زندگ
می  تباه  زیست  قرآنسازند.  و  برای  های کریم 

مصرف تجمل اشرافی  و  طبقات  گرایانه  گرایانه 
را   مترفین«  و  »اتراف  مفهوم  جامعه  برخوردار 

زدگی مصرف  زیرا  نمود،  کل    استفاده  بر  اینها 
منابع خاکی و  تاثیر    -محیط زیست  زمین،  آبی 

است.   گذاشته   که اموری  رینمهمت ازویرانگر 
 و دنیا در انسان کمال و سعادت ساز زمینه
انسان   که سالم محیطی داشتن است، آخرت 
 خویش روح و جسم ترتیب  به آن،  پناه در بتواند 

 عظیم بسیار ای  مجموعه زیست بپردازد. محیط
 است مختلفی  ترکیبات و از اجزا پیچیده هم در و

 و گرفته قرار انسان های فعالیت تاثیر تحت که
 زندگی انسان مایه است. خمیر گذار تاثیر آن بر
 است. برخالف گرفته شکل طبیعت با برخورد در

 برای  طبیعت با  جدالشان که گذشته های انسان
 طبیعت با  انسان جدال بود، امروزه ماندن زنده 

 است. رفاهی  بیشتر رفاه به دستیابی منظور به
 مواهب طبیعی تسخیر با  صرفا که ناپذیر پایان

 در آن حاصل که  یافت  دست آن به توان می
 و زیست محیط و طبیعت نابودی  به نهایت

موجودات بسیاری  انقراض  خواهد نعمات و از 
امروز در   درجهان زیست محیط انجامید. بحران

 آگاهی عدم و  اخالقی بحران حاصل  حقیقت 
انسانبی به که است هاانسان می تعهدی   باز 

 نخست بحران، این از خروج رو، ایناز   گردد.  
یعنی می  اخالقی حل راه  امروز بشر  طلبید. 

 ی  کننده تنظیم که است نیازمند اصولی اخالقی
 که باشد. اصولی زیست محیط با  رفتار  ی  نحوه

 انسانی از لحاظ هم و مناسب طبیعی لحاظ از هم
و  آفرین مسئولیت اجتماعی، و )فتاحی  باشد 

اصول  انسان  (.1397همکاران،   برخالف  ها 
مذاهب،   و  ادیان  از سوی  اخالقی سفارش شده 
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اند و مسئولیت خود را سرگرم منافع خویش شده 

در برابر طبیعت و سایر همنوعان خود فراموش  
در کرده آبادانی  و  عمران  ایجاد  رسالت  که  اند 

است  عرصه .  زمین  این  در  اسالم  مبین  دین 
دارد   موکدی  و  مشخص  حفاظت دستورات  و 

محیط زیست را که نسل امروز و نسل های بعدی  
باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته 

برمی عمومی  وظیفه  یک   قرآن  شمارد.باشند، 
آموزه در  دستوری کریم  حتی  و  توصیفی  های 

خود بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل 
زیست محیطی از هرگونه تجاوز، تعدی و فساد  
در آن تأکید ورزیده است و بر این اساس، تجاوز  
و تعدی به طبیعت را فساد در زمین دانسته که  
عذاب اخروی و مسئولیت دنیوی را در پی خواهد  

 وبررسی مطالعه(.  1393داشت )رجبی باقرآباد، 
 زیست محیط که  است آن نشانگر کریم قرآندر

 نظم  رعایت  .است الهی کتاب ویژه  عنایت مورد
 همگانی طبیعی، مواهب از استفاده در واعتدال

 توجه زیست، محیط از حفاظت مسئولیت بودن
 پاك جویی، صرفه(آن بهداشتی  آب وجوانب به

 آب نکردن آلوده گوارا، آب اهمیت آب، کنندگی
بهداشتی های  ویژگی ،)... و  تامین(مسکن 

 مکان پاکیزگی ،)آن گیربودن آفتاب و آرامش
 محیط  عناصراصلی به توجه عمومی، های 

 ،)... و گیاهان خاك، هوا، باد، زمین،  آب،(زیست
 احیای  زمین، آبادانی امربه حیوانات، از حمایت

وفرهنگ مهم  بسیار نقش طبیعت،  آموزش 
مسئولیت  دانش سطح باالبردندر   یقرآن  و 

جامعه پذیری  برابر  در  محیط افراد   زیست، و 
 درخصوص کریم قرآنرهنمودهای   ترین ازمهم

 زندگی در آن اهمیت و زیست محیط  جایگاه
کاربردی  های  آموزه کریم قرآنباشد.   می  بشر

 کرده بیان زیست محیط ی  درزمینه فراوانی
انسان استفادهمی است.  با   هاواناییازت تواند 

سرشت هاییوخالقیت در  خداوند   قرار او که 

 باشد داشته زیست محیط با منطقی رفتار داده،
خردورزی و را با  وسرمایه  آخرت مزرعه دنیا 

و  قرار خویش اخروی  زندگی )فتاحی  دهد 
کریم در آیات متعددی   قرآن(.  1397همکاران،  

انسان را به توجه و دقت در جهان آفرینش فرا  
به   که  دارد  آیاتی  دیگر خود  از سوی  و  خوانده 
رمز   و  راز  از  را  اشاره، حقایقی  یا  صورت صریح 
به الیه   اگر چه رسیدن  بیان کرده است.  جهان 

کاری دشوار و از مرحله ای به    قرآنهای عمیق  
ال است، اما این دریای  بعد، برای بشر عادی مح

به   را  شناخت  و  معرفت  شیفتگان  همواره  ژرف 
خود مجذوب کرده است. از جمله زوایایی که به 
و   توجه محققین  خصوص در قرن حاضر، مورد 
میان   مباحث  است،  گرفته  قرار  نظران  صاحب 

و علم است که سر انگشت اشاره    قرآنرشته ای  
جها  قرآن از  حقایقی  به  را  محققان  ن  کریم، 

است   کرده  رهنمون  حوزه،  این  در  آفرینش 
-جنگل از کریم قرآن(.  1391)نصیری و نقدی،  

یاد  انفال عنوان تحت مراتع و طیعی  منابع ا،ه
 و الهی  مهم های نعمت از یکی را آن و کندمی

تاریخمی ها انسان برای  حیاتی  نشان شمارد. 
 الگوی  شیعه  امامان  اسالم و پیامبر که دهدمی

 و زیست محیط و انفال از درحفاظت ای شایسته
اند.  بوده مسلمانان برای  زندگی محیط بهداشت 

سوره   58آیه   در  طبیعت اثر درباره مجید قرآن
می مبارکه سرزمین اعراف   پاکیزه، فرماید: 

می به گیاهش پروردگار   اما روید،فرمان 
 ناچیز  گیاه جز ،)زارشوره( بدطینت های سرزمین

 مبارك آیه این روید. از نمی آن از ارزش بی و
استنباط می  که طوری  همان که شود چنین 

 بهینه  پرورش و رشد در پاك، سرزمین و طبیعت
 انسانی و تکامل رشد در هستند،  موثر گیاهان

 زمین از که گونه همان و باشند می موثر نیز
-نمی چیزی  ارزش بی گیاهان جز ر  زاشوره های 

 زیان اثرات و منفی  تأثیر نیز آلودهمحیط   وید،ر
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و همکاران،  انسان تربیت بر باری  )فتاحی  دارد 

ها  فرماید ما آسمانمی  قرآنخداوند در  . (1397
سرآمد  آن  برای  و  آفریدیم  حق  به  را  زمین  و 
معینی قرار دادیم و در حفظ زمین و اجزای آن  
انسان را از اسراف برحذر داشت. آنجا که فرموده  

و است   خودرو  های  باغ  و  درختان  که  خدایی 
خداوند  که  نکنید  اسراف  بیافرید،  ناخودرو 

کاران را دوست ندارد )عرفانزاده و بهرامی،  اسراف
به نظرات دینی تعالیم(.  1391 و  منحصر  فرد 
 موضوعات و طبیعت  درمورد را متمایزی  کامالً

ادیان  .نمایند می ارائه آن با مرتبط  در 
 زرتشت، یهود، آیین یت، مسیح اسالم،(مختلف

 توصیه کاری  بردرخت   )ها آیین از بسیاری  و بودا
 درخت به را ازسال روزهایی استوحتی شده

 می جشن را دهندوآن می اختصاص کاری 
بزرگ، آیین و الهی ادیان درهمه .گیرند   های 
 دینی وظایف جزو آلودگی عدم و تمیزی  پاکی،

 بیان ضمن اسالم دین .است شده شمرده
 این خدادادی، کران بی نعمتهای  و ها موهبت 

 ایین به توجهی بی که شود می یادآور  را نکته
 سازی محیط آلوده  مانند  هایی راه از ها  نعمت

 بردن بین از حیوانات، ی رویه بی شکار زیست،
 می عموم نیاز میورد که وآنهه درختان،گیاهان

تجاوزبه باشد در  که است دیگران حقوق واقع 
و .  است شده شمرده حرام و قبیح )فتاحی 

در (.  1397همکاران،   انسان  وظیفۀ  مهمترین 
قبال طبیعت اصالح در زمین و اجتناب از فساد  
در آن است. یکی از وجوه اصالح زمین، عمران و 
تأمین   زمین،  در  عمران  از  منظور  است.  آبادی 
اصول زیست محیطی برای حیات همه موجودات  

د اسالم  احکام  است.  زیست زنده  محیط  ربارۀ 
فراوان و متنوع است. انسان به موجب این احکام  
هوا   و  خاك  و  آب  کردن  آلوده  از  است  موظف 
پرهیز کرده، درخت کاشته و با حیوانات با رأفت  
و مهربانی رفتار کرده، از آنها حمایت کند و تنوع  

)اکبری  نزند  برهم  را  آب،    (.1392راد،زیستی 
مناسبات بیولوژیک   خاك، هوا، گیاهان،حیوانات و

متعادل بین آنها شکل دهنده ی محیط زیست 
موهبتی   طبیعی  ی  سرمایه  این  است.  طبیعی 
ارزانی   بشر  به  متعال  خداوند  که  است  بزرگ 
داشته تا در تمامی ادوار تاریخ با عمران و آبادانی 
زمین همه ی انسان ها و موجودات از آن بهره 

از آنرا باید  مند باشند؛ از این رو حق بهره مندی  
نمود، که   یاد    قرآن از مصادیق مهم حقوق بشر 

این  یادآوری  ضمن  خود  های  آموزه  در  کریم 
و   طبیعی  منابع  و  طبیعت  مصونیت  بر  مطلب، 
تعادل زیست محیطی از هر گونه تجاوز و تعدی  
تأکید ورزیده است و بر این اساس، تجاوز و تعدی  
عذاب  که  دانسته  زمین  در  فساد  را  طبیعت  به 
خواهد  پی  در  را  دنیوی  مسئولیت  و  اخروی 

حیات    .داشت که  طبیعی  زیست  محیط 
شکـل  آن  در  جانوران  و  گیاهان  بیولوژیکی 

می استمرار  و  اهمیتی  گـرفته  چنان  از  یابد 
به  که  است  موضوع  برخوردار  مهمترین  عنوان 

زیستی انسان و دیگر موجودات زنده مورد توجه 
تمد دیگر  طرف  از  است  گرفته  صنعتی  قرار  ن 
مکان و  بناها  و  تأسیسات  از  محل  ناشی  و  ها 

ها و تمدن مدنی مربوط به مناسبات  زندگی انسان
زیست   محیط  متقابل  تأثیر  و  انسانها  اجتماعی 

پژوه را به  طبیعی با محیط زیست انسانی هر دین
مطالعه عمیق متون دینی جـهت دریافت موضع  

می فرا  زمیـنه  این  در  م کری  قرآنخواند.  دین 
در  اسالم  دین  موضع  شناخت  منبع  مهمترین 
است  انسانی  و  طبیعی  زیست  محیط    زمینه 

چراغی،   مالک  (1390)ابراهیم  اسالم  منظر  از   .
و   متعال  خداوند  مخلوقات،  و  طبیعت  مطلق 
و  خلیفه  است.  زمین  روی  بر  او  خلیفه  انسان 
نماینده بودن انسان اقتضا میکند که تصرف او در  

ا تصرف  همانند  باشدزمین  دار  طبیعت   .مانت 
ملک خاص هیچ یک از نسلهای بشری نیست تا 
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بلکه   کند،  تصرف  آن  در  خواست  که  طور  هر 
میراث همه بشر است که از نسلی به نسل دیگر  
به ارث میرسد. الزمه امانت داری انتقال محیط  

  قرآنپاك و سالم به نسلهای بعدی است. از منظر  
ت است، همۀ  کریم همانطور که انسان دارای کرام 

موجودات طبیعت نیز مقدسند زیرا همه اجزای  
طبیعت تسبیح گوی حق هستند. بر این اساس، 
و  از جمله حیوانات  مقابل همه چیز،  در  انسان 
مهمترین  دارد.  مسئولیت  خود  اطراف  طبیعت 
وظیفۀ انسان در قبال طبیعت اصالح در زمین و  
اجتناب از فساد در آن است. یکی از وجوه اصالح 
زمین، عمران و آبادی است. منظور از عمران در  
زمین، تأمین اصول زیست محیطی برای حیات 
دربارۀ   اسالم  احکام  است.  زنده  موجودات  همه 
به   انسان  است.  متنوع  و  فراوان  زیست  محیط 
موجب این احکام موظف است از آلوده کردن آب  
با   و  کاشته  درخت  کرده،  پرهیز  هوا  و  خاك  و 

رأف با  آنها حیوانات  از  رفتار کرده،  مهربانی  و  ت 
-حمایت کند و تنوع زیستی را برهم نزند )اکبری 

 ساز زمینه که اموری  مهمترین از(.  1392راد،  
 است، آخرت و دنیا در انسان کمال و سعادت
 پناه در انسان بتواند کیه سالم محیطی داشتن

بپردازد.  خویش روح و جسم ترتیب به آن،
 هم در و عظیم بسیار ای  مجموعه زیست محیط
 تحت که است مختلفی ترکیبات و از اجزا پیهیده

 تاثیر آن بر و گرفته قرار انسان های  فعالیت تاثیر
 برخورد در زندگی انسان مایه است. خمیر گذار

 های  انسان است. برخالف گرفته شکل طبیعت با
 ماندن زنده برای  طبیعت با جدالشان که گذشته

 منظور به طبیعت با انسان جدال امروزهبود،  
 ناپذیر پایان است. رفاهی بیشتر رفاه به دستیابی

 به توان می مواهب طبیعی تسخیر با صرفا که
 نابودی  به نهایت در آن حاصل که یافت دست آن

از   بسیاری  نقراض ا و زیست محیط  و طبیعت 
 محیط انجامید. بحران خواهد نعمات و موجودات

 بحران حاصل امروز در حقیقت درجهان زیست
 بی به که است ها انسان آگاهی عدم و اخالقی

 از خروج رو، از این گردد.  باز می تعهدی انسان
طلبید.   می اخالقی حل راه نخست بحران، این

 که است نیازمند اصولی اخالقی امروز بشر یعنی
 زیست محیط  با رفتار ی  نحوه ی  کننده تنظیم 
 و مناسب طبیعی لحاظ از هم که اصولیباشد.  

 آفرین مسئولیت  اجتماعی، و انسانی از لحاظ هم
متون مختلف (.   1397باشد. )فتاحی و همکاران،  

و  به طبیعت  گوناگون  انحای  به  اسالمی  تعالیم 
عناصر آن و همچنین به فواید و اثرهای آن اشاره 

اند و در کنار این اشارات به لزوم حفاظت  نموده
 انسان  کریم  قرآن  از  آیاتی  .اندن نیز پرداختهاز آ

  دستورهایی  به  را  او  یا  و  داده  قرار  سوال  مورد  را
ارز این سواالت  ب  مصادیق  از  یکی  که  اندکرده  امر

تواند محیط زیست باشد. این در عین  و اوامر می
کریم به بسیاری از اصول و   قرآنحالی است که  

حیات عالم هستی  قوانین که ضامن بقا و تداوم  
اشاره   است،  کمال  سوی  به  آن  حرکت  و 

ای  فرماید که مراعات این قوانین خود مرحلهمی 
نمونه   برای  است.  زیست  محیط  از  حفاظت  از 

توان به موزون بودن عالم هستی و خلق عالم می 
کرد اشاره  توازن  اساس  حجر،  ]بر  سوره  ر.ك:   .

عملی    [٫19آیه نباید  انسان  که  معنا  این  به 
مرتکب شود که سبب برهم خوردن این توازن و 

 قرآن  در  شده  اشاره  بعدی   د. موضوعتعادل گرد
 این   خوردن  برهم  سبب  آن  به  تجاوز  که  کریم
به     است.  قدر  و  اندازه  گردد،می  محیط  تعادل

بهره  با طبیعت و  از  بیان دیگر، در تماس  گیری 
ای رفتار شود که اواًل قدر  منابع آن باید به گونه 

تغییرات  ثانیاً  و  گیرد  قرار  عمل  مالك  واندازه 
ها به حدّی نباشد که سبب تخریب محیط اندازه

گونه  رفتن  بین  از  و  گردد.زیست  انسان    هایی 
عمران و   جانشین و خلیفه خداوند در استعمار،

است زمین  ایجاب    .آبادانی  خالفت  و  جانشینی 
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نیکویی حفظ  می  به  امانت زمین را  او  نماید که 

نموده و آنرا از هرگونه تخریب و فساد مصون نگه  
وری و عمران  دارد و با دانش و علم نسبت به بهره

زمین بکوشد و فضای زیست محیطی موجودات 
گانی همه  وری دیگر را تضمین نماید و امکان بهره

زمین  در  موجودات  همۀ  برای  را  همیشگی  و 
فراهم آورد. ذکر خداوند متعال و یادآوری خالفت  
و جانشینی او در زمین و درك محیط بودن آن  
ذات مقدس بر همه چیز »... و کان اهلل بکل شیءٍ  

وری از طبیعت با ( رمز بهره 126نساء/) «مُحِیطاً
نهای عالم  حفظ تعادل زیستی آن است. تنها انسا

های حاکم بر طبیعت و پایبند به تعهدات به سنت 
آلوده  از  خالفت  در  و  خویش  طبیعت  سازی 

میبهره  اجتناب  آن  از  نادرست  و  وری  ورزند 
محیط   تعادل  در حفظ  را  تمامی همت خویش 

(.  1390)ابراهیم چراغی،    گیرند زیست به کار می 
حق بودن خلق الهی و یا به باطل و بازیچه آفریده 

نیز موضوع مهم دیگری است که به بشر  ی  نشدن
آموزد تا از انهدام طبیعت و عناصر طبیعی در  می 

بر   عالوه  نماید.  احتراز  بیهوده  و  باطل  راههای 
اینها قواعد فقهی متعددی همچون قاعده الضرر  

توان به ضمان، اتالف، تسبیب و عدالت را نیز می 
در  زیست  محیط  حقوق  برای  بستری  عنوان 

نمود.  فرهنگ معرفی  اینکه    اسالمی  بر  مضافاً 
بسیاری از اصول که به ظاهر به عنوان یک ارزش  

می تلقی  می اخالقی  و  قلمروی  شوند  در  توانند 
حیات مصداق خاص خویش را داشته باشند، مثل  

  نیز قناعت، خودکفایی، احتراز از اسراف و تبذیر  
از حقوق محیط    حمایت  در  محکمی  های پشتوانه

هستند  محیط  .  زیست  و  سالم  فضای  تأمین 
های ناشی  زیست مناسب مقدم بر جبران خسارت

عده  اما  است،  آلوده  زیست  محیط  برای از  ای 
زیست  اصول  همه  به  خویش  منافع  تامین 
رعایت   را  حریمی  هیچ  و  کرده  پشت  محیطی 

به  نمی استعمارگر  کشورهای  امروزه  کنند. 

مختلفگونه   طرح  و  لشکرکشی  از  اعم   -های 
 آلوده  را  بشر  زیست  محیط  -استعماری   های نقشه 

  به   نسبت   بشر  نافرمانی   مهمترین  این  و  کنندمی 
ات خداوند در نظام هستی است که نتیجه  دستور
بی  آور خواهد این  رنج  و  زندگی سخت  اعتنایی 

 محیط در زیستن با جز روان، و جسم حفظ   بود.
 و طبیعت  در نیست. خداوند پذیر امکان سالم

 داده قرار الهی حکمت و نظم آفرینش جهان
بیش   توحیدی  های  بحث در مجید قرآنو   است

 نماید. می تاکید نظم  برهان روی  چیزی  هر از
 عناصر طبیعی ترکیب و اوصاف در دگرگونی

 در آلودگی باعث محیط زیست بر موثر و حیاتی
همکاران،  می زیست محیط و  گردد)فتاحی 
تسخیر    (.1397 و  طبیعت  تصرف  در  مدبرانه 

تامین   بر  عالوه  که  است  ومیانه  متعادل  تصرف 
نیازهای زندگی منجر به آبادانی و عمران طبیعت  
می شود ولی چنانچه تصرف از اعتدال و عدالت  
خارج شود و منافع زودگذر ترجیح پیدا کند بر  
روال   از  هم  طبیعت  عملکرد  بلندمدت،  منافع 

این صورت   شود و درعادی و سالم خود خارج می
خطر  به  را  خود  سالمت  خود،  دست  با  انسان 
انداخته و به عبارت فرهنگ دینی »کفران نعمت 
و اسراف« کرده است و عواقب وخیمی در انتظار  

بر    قرآن.  اوست کریم سند نهایی وحی مشتمل 
هایی توصیفی از طبیعت و دستوری نسبت  گزاره

 به رابطه انسان با طبیعت است که از مجموع آنها
نظر  می  مورد  حقوقی  و  اخالقی  قواعد  به  توان 

انسانی    قرآن و  زمینۀ محیط زیست طبیعی  در 
یافت ارایه  .  دست  نوشتار  این  در  آنچه  بنابراین 

از طبیعت و محیط    قرآنگردد نگاه توصیفی  می 
 زیست طبیعی و الگوی تعامل مطلوب با آن است

 منابع  با ی انسانرابطه(.  1390)ابراهیم چراغی،  
 آبی  منابع ها،جنگل  گیاهان، هوا، مانند  تیحیا

رابطه وجانوران  هر به که نیست مالکانه هرگز 
 قرآن کند. در تصرف شکل دلخواه بتواند در آن
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 بیانی با که شود می یافت قاطعی تعبیرهای 

 ال »سازد.   می محدود  را تصرف حدود روشن،
 به را یکدیگر اموال :بالباطل بینکم اموالکم تاکلوا
نکنید«   اسراف:والتسرفوا «مخورید«، باطل
 بهره حق است، زنده  که تا روزی  آدمی   مانند

 هم و دارد را طبیعی مواهب  و امکانات از برداری 
بهره حیات ی دوره در که ندارد  حق اینکه  و 

 اثر که کند وارد طبیعت  به آسیبی خود برداری 
 سالمت آسیب،  این مستقیم  غیر  یا مستقیم
نسل حاضر نسل و طبیعت   به را بعدی  های و 

آلوده    (.1397بیندازد )فتاحی و همکاران،   خطر
و  طبیعت  نابودکردن  و  زیست  محیط  ساختن 

های زیان زدن  ترین نمونهمنابع طبیعی از واضح
به دیگران است که اسالم با قاطعیت آن را مردود  
شمرده است. قاعده الضرر در قالب حدیث در حد 

به   این  تواتر  به  نیز  سنت  اهل  و  رسیده  اثبات 
قاعده اهتمام دارند. پس با توجه به قاعده الضرر 

توانند به دلیل  ها نمیانو الضرار فی االسالم، انس
برداری افراطی از طبیعت به دیگران ضرر و بهره 

برداری و سودجویی بی اگر بهره  .زیان وارد کنند
وجب  ها و جانداران مرویه از محیط زیست انسان

اسالم  نظر  از  باشد،  دیگران  یا  و  خود  به  اضرار 
مردود است، پس آلودگی صوتی، هوا، خاك و آب  

می  دیگران  به  ضرر  موجب  جایز  چون  شود 
با پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش    باشد.نمی

فن بهره وری اتوان  در  طبیعی  ها  منابع  از  برداری 
زیست محیطی، در دو قرن حاضر به زیان   تعادل

پدیدهط بر هم خورده است که  نگران بیعت  ای 
می ناپذیر  جبران  گاه  و  رو  کننده  این  از  نماید. 

را   معضل  این  از  رفت  برون  الملل  بین  جامعه 
این راه   از محیط زیست دانسته و در  محافظت 

. با  مایل به معاضدت و مددرسانی دین می باشد
کریم می   قرآننگاهی به متون دینی و از جمله  

افت که محیط زیست و تالش برای به  توان دری
حفظ و حمایت از آن، برای بهره مندی بشر از 

محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال،  
 مورد اهتمام اسالم است. 

 
  :حفاظت از محیط زیست به قرآن سفارش 

فرمایند:  سوره مبارکه انعام می  38خداوند در آیه  
»ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ« یعنی: ما در این 
کتاب از بیان هیچ چیز فروگذار نکردیم. در آیه  

اسالم   89 پیامبر  به  خطاب  نحل  مبارکه  سوره 
نَزَّلْنا  صلی اهلل علیه و آله می عَلَیْکَ  فرمایند: »وَ 

الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ«یعنی: کتابی به سوی تو  
فرستادیم که بیان کامل هر چیزی در آن هست. 
اسالم   جامعیت  بر  نیز  السالم  علیه  صادق  امام 

هر    قرآنتأکید کرده و می فرمایند: خداوند در  
چیزی را بیان کرده است. به خدا سوگند، چیزی 

نیاز مردم ب تا را که مورد  نکرده است،  وده، رها 
 قرآنکسی نگوید اگر فالن مطلب درست بود، در  

را   بشر  نیازهای  همه  باشید  آگاه  شد.  می  نازل 
خداوند در آن نازل کرده است. از امام باقر علیه  
السالم نیز روایت شده که فرمودند: خداوند متعال  
چیزی را که مورد نیاز این امت است، در کتابش  

است و برای رسولش تبیین نموده  فروگذار نکرده  
است و برای هر چیزی حدّی قرار داده و دلیل 
روشنی بر آن نهاده است و برای هر کسی که از  
این حدّ تجاوز کند، حدّ و مجازاتی قرار داده است 

فعالیت  (.1388)فیروزی،   اوقات  های گاهی 
موجب   رفاه  و  توسعه  به  رسیدن  برای  انسانی 

شود و حیات موجودات  طبیعت می ضربه زدن به  
اندازد به حدی که امروز زنده دیگر را به خطر می 

بحران محیط زیست وجود دارد و برای رهایی از  
این بحران نیز باید به اصول اخالقی و متون دینی  

کنیم مراجعه  آیه    .خود  مائده    87در  سوره 
یُحِبُّ    خداوند فرموده است: »... لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

حد  از  خدا  که  مگذرید  حد  ؛...از  الْمُعْتَدِینَ 
گذرندگان را دوست نمى دارد« و بر این اساس  
کسانی که رفتار ناشایست با محیط زیست دارند 
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همچنین  .  از رحمت خداوند محروم خواهند بود

آیه   »...    27در  فرماید:  می  خداوند  بقره  سوره 
 هُمُ الْخَاسِرُونَ؛... و در  وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِکَ

پردازند آنانند که زیانکارانند« زمین به فساد مى
کند و ضرر  پس هر کسی که در زمین فساد می

به طور کلی  .  زند، خودش زیانکار خواهد شدمی 
در دین اسالم حفاظت از محیط زیست که نسل 

نسل و  حیات  امروز  آن  در  باید  بعدی  های 
شته باشند، یک وظیفه  اجتماعی رو به رشدی دا

عالوه بر اینها در روایاتی از    .شوددینی تلقی می 
درباره   سفارشاتی  نیز  معصومین)ع(  و  پیامبر 

است  شده  زیست  مثال    .محیط  عنوان  به 
فإنها   االرض  من  »تحفظوا  فرمودند:  پیامبر)ص( 
أمکم«؛ یعنی از زمین حفاظت کنید به درستی  

ز فرمود: که آن مادر شماست و در جای دیگری نی
»ان قامت علی احدکم القیامه و فی یده فسیله 
فلیغرسها«؛ یعنی اگر قیامت برپا شود و در دست 

بکارد را  آن  باید  باشد  دیگر   .نهالی  سوی  از 
گردی پایدار نوعی از گردشگری است که  طبیعت 

طبیعت   به  طبیعی  مواهب  از  استفاده  عین  در 
یعی  رساند البته در سفر به مناطق طب آسیبی نمی 

از   مثال  عنوان  به  کنیم.  رعایت  را  نکاتی  باید 
در   و  کنیم  خودداری  در جنگل  آتش  افروختن 

های صحرایی با اطمینان  صورت استفاده از اجاق
کنیم.   ترك  را  محل  آن  شدن  خاموش  از 
نیز  را  دارویی  گیاهان  و  جنگلی  محصوالت 

نکنیم   .(1397آبادی، علی )هاشمی  برداشت 
محیط طبیعت به اسالم مانند مکتبی هیچ  و 

 در کریم قرآناست.   نداده اهمیت زیست
 طبیعت ی مطالعه ها را بهانسان آیات از بسیاری 

 بسیاری  است. همچنین  فراخوانده آن عناصر  و
سوره قرآن های سوره از )مانند   بقره، ی  کریم 

 خوانده طبیعت  عناصر از یکی نام و ...( به  رعد
 ای  گونه  به را بشر  سرنوشت  است. خداوند، شده
 و کند رشد  در دامان طبیعت که  است زده رقم

 همه کریم، قرآن حکم باشد. به نیازمند آن به
 عدالت و نظم ی پایه بر آفرینش جهان در چیز

 است شده آفریده الزم ی  اندازه به هر چیزی و
  قرآن ای از آیات که در  دسته(.  44آیه قمر سوره(

دارند و آن این که فراوان هستند، همه یک پیام  
آنچه از عناصر محیط زیست در روی زمین است،  
برای انسانهاست و همه انسانها حق دارند از این  

تواند  مند شوند و هیچ کس نمیالطاف الهی بهره 
در آیات   این حق خدادادی را از آنها سلب کند. 

سوره قمر »إِنَّا کُلَّ    49کریم همچون آیه    قرآن
بِقَدَر؛ ماییم که هر چیزى را به اندازه شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ  

ایم« که حکایت از نظم حاکم بر جهان و  آفریده
آید  طبیعت دارد و از آن این نتیجه به دست می 

نابسامانی  و  که  طبیعت  در  موجود  های 
وری نادرست از  های زیستی ناشی از بهره آلودگی

است آن  منابع  و  اوقات   .طبیعت  گاهی 
رای رسیدن به توسعه و رفاه های انسانی بفعالیت 

می طبیعت  به  زدن  ضربه  حیات موجب  و  شود 
اندازد به حدی موجودات زنده دیگر را به خطر می

بحران محیط زیست وجود دارد و برای    هکه امروز
رهایی از این بحران نیز باید به اصول اخالقی و  

سوره   87در آیه    .متون دینی خود مراجعه کنیم
ه است: »... لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ مائده خداوند فرمود

لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ؛...از حد مگذرید که خدا از حد  
نمى را دوست  اساس  گذرندگان  این  بر  و  دارد« 

کسانی که رفتار ناشایست با محیط زیست دارند 
همچنین  .   از رحمت خداوند محروم خواهند بود

آیه   فرما  27در  می  خداوند  بقره  »...  سوره  ید: 
وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛... و در  

پردازند آنانند که زیانکارانند« زمین به فساد مى
کند و ضرر  پس هر کسی که در زمین فساد می

به طوری که    .زند، خودش زیانکار خواهد شدمی 
ترین شیوه  ترین دیدگاه و جامعکریم کامل قرآن

محیط زیست را بیان نموده است. آیاتی   تعامل با
به    یمکر  قرآن از   زیست  محیط  تخریب  از  که 
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عنوان اعتداء )تجاوز( نام برده شده است و کسانی  
که رفتار ناشایست با محیط زیست داشته باشند  
بود  از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند 

کریم تخریب محیط    قرآنهمچنین   (.86)مائده، 
زیست را فساد در زمین دانسته و می فرماید و ال 

)اعراف،   اصالحها  بعد  االرض  فی  .  (85تفسدوا 
 قرآناستفاده از طبیعت و محیط زیست ازمنظر  

دورانهاست  یمکر تمام  در  انسانها  همه    . حق 
منابع  موزهآ و  طبیعت  مصونیت  بر  دینی  های 

تاکید تعدی  و  تجاوز  هرگونه  از  نموده    طبیعی 
تعدی به طبیعت را فساد در زمین    است و تجاوز و

لوده سازی محیط  آ  دانسته است تخریب نابودی و
فساد  رفتارهای  مهم  مصادیق  از  یکی  زیست 

باشد مهرابیان و کشاورز  )  انگیزی در زمین می 
 امانت خصوص در همچنین (.1391محمدیان ،

 211 آیه بقره، سوره در زیست محیط از داری 
 را خدا فرماید: هرکس نعمت می متعال خداوند

 خدا کند بدل کفران به آمد او برای  آنکه از پس
خصوص   در مجید قرآن در است. کیفر سخت
 می 20 آیه بقره، درسوره  زمین آبادانی و عمران
 زیان از کنندمی  فساد زمین در آنانکه فرماید:
 آباد و آبادسازی  ،قرآنآیه   این در . کارانند

 از را جانوران و  انسان زیست محیط  نگهداری 
  (. 1397است)فتاحی و همکاران،   خواسته انسان

انسان   برای  را  زیست  و محیط  خداوند طبیعت 
را   آن  از  استفاده  و  تصرف  انسان حق  و  آفریده 

-ها در همه زماندارد و این حق برای همه انسان
سوره مبارکه    29ها وجود دارد. خداوند در آیه  

فِی  ما  لَکُمْ  خَلَقَ  الَّذِی  »هُوَ  فرماید:  می  بقره 
آن   اوست  و  یعنی:  جَمِیعاً«  )آفریننده  اأْلَْرْضِ 

ای( که همه آنچه در زمین است برای شما آفرید. 
را   زمین  منافع  و  منابع  از  برداری  بهره  آیه  این 

ها می داند؛  ها، در همه زمانمتعلق به همه انسان
که باید به طور اصولی و صحیح، در جهت رفع 

ها در همه دوره  نیازها و رعایت حقوق دیگر انسان 

مجید   قرآن  (.1388ها صورت پذیرد )فیروزی،  
دارد.  طبیعت  به  عمیقی  و  جالب  بسیار  نگاه 
و   کرده  معرفی  خدا  مخلوق  را  طبیعی  مظـاهر 

و مـن آیاتـه  " انسان را متوجـه آن مـی سـازد.  
... القمـر  و  الشـمس  و  النهـار  و    "الیـل 

های خداونـد شـب و روز و  از نشانه  37فصـلت/
از نظر  خورشـید و مـاه اسـت. موجـودات طبیعی  

خـدا    قرآن آفریـده  و  مخلـوق  چنـد  هر  کریم 
هسـتند، موجوداتی بی روح و بی جان نیستند  
بـا طبیعت مأنوس   میتوانند  بلکه جان داشته و 
آن  بـه  نسـبت  و  نشسـته  گفتوگـو  به  شوند، 

)اکبری  بورزند  آیه    (.1392راد،عشـق    10در 
لَقَدْ  سوره مبارکه اعراف خداوند می فرماید: »وَ 

کَّنّاکُمْ فِی اأْلَْرْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِیها مَعایِشَ«  مَ
یعنی: شما را از امکانات زمین بهره مند ساختیم  
و وسائل معیشت شما را در آن فراهم کردیم. این 
آیه نیز، بیان کننده توانایی و امتیازی است که 
انسان روی زمین دارد، تا جایی که در آن وسائل  

شد فراهم  او  که  زندگی  است  روشن  است.  ه 
حقوق   اولین  جزء  سالم،  زیستی  محیط  داشتن 
انسان برای زندگی در روی زمین است. بر همین  
زیستگاه   را  طبیعت  پهنه  نیز،  خداوند  اساس، 

)فیروزی،   است  داده  قرار    (. 1388انسانی 
الرحمن در همچنین فرماید:   می  15 آیه سوره 

 مبنای  بر داد.   قرار همگان برای  را زمین خداوند
 آن، حق زیست محیط و زمین کریمه، آیه این

 مندبهره آن از دارند حق همه و است همگانی
-گونه  به باید حق  این از استفاده شوند. بنابراین

 آن از برداری  بهره  و امکان استفاده  که باشید  ی ا
از حفظ آینده و حاضر های  نسل برای   شود. 

 نهی مورد که زمین در فساد بارز مصادیق
 قطع ها، جنگل تخریب است، سبحان خداوند
 نسل و کشتزارها بردن مراتع، بین از و درختان
 گروهی  توصیف در متعال است. خداوند حیوانات

سوره مبارکه    250االرض در آیه   فی مفسدان از



 

1384 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
کند   فساد زمین در کوشد تا فرماید: میمی بقره

حرث نسل و   را فساد وخداوند کند رانابود و 
همکاران،  نمی دوست و  )فتاحی   (1397دارد 

مقـدس هسـتند    قرآنموجودات طبیعی از نظـر  .
منفـک   آنها  از  معنویت  و  قداست  گـاه  و هـیچ 
همواره  طبیعـت  اجـزای  همـه  شـود.  نمـی 

هستند.   حق  گوی  فی  "تسبیح  ما  اهلل  یسبح 
االرض.... فی  ما  و  جمعه/"السموات   قرآن(.  1) 

و ان مـن شیء  "کریم با صـراحت مـی گویـد :  
بحمـده   یسـبح  /  "اال  همـه 44)اسـراء   .)

گویند. کوه و دشت  موجـودات تسـبیح خـدا می
تجربـی  علـوم  نظـر  در  کـه  درختان  و  دریا  و 
موجوداتی گنگ و خاموش بوده که فقط به عنوان 

بهره بـرای  و  خام  انسان مواد  بیرحمانۀ  برداری 
و عاطفه پدید آمـده انـد، از نظـر اسـالم درك  

احد   کوه  به  اشاره  با  )ص(  خدا  رسول  دارند. 
این   "هـذا احد، جبلُ یحبنا و نحبه"میفرمایـد:  

دارد و ما نیز آن کوه احد است، ما را دوست مـی
داریم. این کلمـات نشـان دهنـدۀ را دوست می

قلب  در  موجود  هماهنگی  و  الفت  و  دوسـتی 
با   )ص(  محمـد  حضـرت  مسلمان  نخستین 

دارد    طبیعتی و خشن  ظاهری سخت  که  است 
آیه    (.1392راد،)اکبری  مبارکه    10در  سوره 

لِألَْْنامِ«   اأْلَْرْضَ وَضَعَها  الرحمن آمده است:»وَ 
یعنی: و )خداوند( زمین را برای همگان قرار داد. 
بر مبنای این آیه کریمه، زمین و محیط زیست 
از آن   آن، حق همگانی است و همه حق دارند 

وند. بنابراین، استفاده از این حق، باید مند شبهره
به گونه ای باشد که امکان استفاده و بهره برداری 

های آینده حفظ  از آن، برای نسل حاضر و نسل
(. تصرف انسان در طبیعت  1388شود )فیروزی، 

بلکه   نیست؛  نامحدود  و  مطلق  زیست  محیط  و 
چارچوب به  را  مقید  آنها  باید  که  است  هایی 

از جمله: عدم اضرار به غیر، رعایت  رعایت کند.  
آینده.   نسلهای  حقوق  حفظ  و  دیگران  حقوق 

عواملی همچون ایمان و اخالق اسالمی از اموری 
رابطه تواند  می  که  مسالمتاست  بین  ای  آمیز 

انسان و محیط زیست برقرار کرده و به سالمتی  
بر   انسان و محیط زیست منجر شود.  و شادابی 

طور  ریم، خداوند همانک  قرآنهمین اساس، در  
برداری از محیط زیست و طبیعت را  که حق بهره 

برای انسان قرار داده، مسؤولیت عمران و آبادانی 
 61زمین را هم بر عهده او گذاشته است. در آیه 

مِنَ   أَنْشَأَکُمْ  »هُوَ  است:  آمده  هود  مبارکه  سوره 
را اأْلَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها« یعنی: خداوند شما  

شما   به  را  آن  آبادی  و  آورد  پدید  زمین  از 
که   شود  می  استفاده  آیه  این  از  واگذاشت. 
از  آباد کردن محیط زیست  محافظت، عمران و 
آبادانی  با  که  عملی  هر  و  است  انسان  وظایف 
محیط زیست منافات داشته باشد، ممنوع است.  
نکته ظریفی که در این آیه وجود دارد آن است 

د، خداوند زمین را آباد کرد و  گوینمی  قرآنکه  
در اختیار شما گذاشت؛ بلکه می فرماید: عمران 
و آبادانی زمین را به شما واگذار کرد. پس انسان  
مسؤولیت عمران و آبادانی زمین را بر عهده دارد 
و مفهوم آیه این است که تخریب محیط زیست  
و نابودی آن، مخالف عمران و آبادانی است، پس  

حضرت (.  1388پرهیز نمود )فیروزی،  باید از آن  
اتّقوا ااهلل فـی عبـاده و بـالده  "علی )ع( فرمود:  

البهائم  و  البقاع  عن  مسولون حتی  )ابن  "فـانکم 
الحدید،   بندگان  1378ابی  میان  در  یعنـی  ق(. 

خدا و شهرها بر پایه تقوا عمل کنید زیرا همـه 
بقعه به  نسبت  حتی  هستید  مسئول  و  شـما  ها 

پس اطاعت کنید از فرمان الهی و گناه   حیوانات.
نکنیـد. در واقـع در ایـن حـدیث هـم بـه اصـل  

ای کـه از مسئولیت اشاره شده و هم بـه وظیفـه
سان که انسان  گیرد. بدینایـن اصـل نشـأت می

در مقابل همه چیز و از جمله حیوانـات و طبیعت 
اطراف خود مسـئولیت دارد و بایـد در برخـورد 

ا محـیط زیست و مردم تقوای الهی را رعایت  بـ
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خالل  در  که  وظایفی  مهمترین  جمله  از  کند. 
بـرای  شـرع  نبایـدهای  و  بایـد  و  دسـتورات 
و   زمین  در  اصالح  شده،  مشخص  مسـلمانان 
اجتناب از فساد در آن است. آیـات متعددی از  

بر حذر    قرآن زمین  در  فساد  از  را  انسان  کریم 
در آن که همانا عمل صالح   داشته و بـه اصالح

می امر  آیـۀ  است  در  جمله  از  اعراف    56کند. 
بعد  "میفرماید:   االرض  فی  تفسدوا  ال  و 
مصادیق    "اصالحها......  جمله  از  بعدی  آیۀ  در 

و   هـا  روئیـدنی  بـاران،   ، را  زمـین  اصـالح 
می ذکر  دار  میوه  نشان درختان  آیه  بافت  کند. 

در  می فساد  از  منظـور  کـه  از  دهد  بعد  زمین 
اصالح آن با باران و روئیدنیها .....نابود کـردن و 

)اکبری  است  زیست  محیط  بردن  بین  -از 
از    (.1392راد، است  آن  در  آنچه  و  طبیعت 

های الهی برای بشر است. »و ما  مصادیق نعمت
)نحل/   اهلل«  فمن  نعمه  من  خداوند 53بکم   )

تا  است  داده  قرار  انسان  اختیار  در  را  نعمت 
نحو مطلوب استفاده  زار باشد یعنی از آن بهشکرگ
درصورتیکه از آن به نحو مطلوب استفاده    .نماید

نماید زیادت نعمت به شکل تداوم آن نعمت یا  
پاداش عملکرد  عنوان  به  نعمت دیگر  اختصاص 

بهره  در  خویش  بهره صحیح  نعمت  از  مند  وری 
)ابراهیم/  می  ألزیدنکم«  شکرتم  »إن  ( 7گردد. 

بهره  با  اگر  محیط  ولی  و  طبیعت  خود،  برداری 
تخریب نماید او نسبت به نعمت زیست را آلوده و  

عقاب   مستحق  و  ورزیده  کفر  طبیعت  بزرگ 
الهی   موهبت  و  نعمت  این  از  محرومیت  دنیوی 

« می  لشدید  عذابی  إنَّ  کـفرتم  لَئِن  و   « شود 
نعمت7)ابراهیم/ از  محـرومیت  در  (  الهی  های 

حقیقت ناشی از ویژگیهای درونی مانند حرص و 
های ا و پیمانهورزی و نادیده گرفتن سنت طمع

نِعْمَه  مُغیّراً  یک  لم  اهلل  بأنّ  »ذلک  است  الهی 
اَنْعَمَها علی قومٍ حتی یُغیّروا ما بأنفُسِهِم« )انفال/  

ها ( لذا بحران محیط زیست ریشه در انسان52

عملکرد   و  آنها  درونی  و  اخالقی  بحران  یعنی 
های نامشروع آنها نسبت به طبیعت و دیگر نعمت

»فکف  دارد.  لِبَاسَ الهی  اهلل  فأذاقها  اهلل  بانعم  رت 
(  112الجُوعِ وَ الخَوْفِ بِمَا کانوا یَصْنَعُون« )نحل/  

سنت و  حدود  رعایت  مقابل  و  در  الهی  های 
پایبندی به اصول زیست محیطی و زیست انسانی  

آموزه پایه  و  بر  شکوفایی  موجب  آسمانی  های 
بهره  امکان  و  زیست  محیط   مندی طراوت 

طب از  می حـداکثری  پایداری  یعت  چنانچه  شود 
مندی از آب فراوان  در مسیر مستقیم سبب بهره 

الطَرِیقَۀِ  می  عَلَی  اسْتَقَامُوا  لَوِ  أنْ  »و  شود. 
( و ایمان و عمل 16لَاَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً« )جن /

از   برخورداری  موجب  الهی  دستورات  به 
اَنَّهُمْهای آسمانی و زمینی می نعمت  شود. »وَلَو 

اَقَامُوا التَّوْراه وَ الْاِنْجِیلَ وَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ  
(.  66مائده/  «)لَاَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

گزاره مجموع  حداقل از  ایجابی  و  سلبی  های 
احکام  یا  اخالقی  و  ارشادی  نبایدهای  و  بایدها 

اس  کراهت  و  استحباب  می تکلیفی  شود  تظهار 
آموزه  قرآن از  برخی  در  و  کریم  باید  خود  های 

به   است  نموده  مطرح  هم  کنار  در  را  نباید 
مندی از محصول طبیعت امر نموده و از عدم  بهره 

تعادل در مصرف آن نهی فرموده و اسراف را عامل 
از دست دادن محبت خداوند دانسته است. »... و 

اهلل انّ  تسرفوا  ال  و  اشربوا  و  یحبّ  کلوا  ال   
( و آنان را از اهل آتش 31المسرفین« )اعراف/  

جهنم معرفی نموده است »و أنّ المسرفین هم  
( با تأمل در این دسته  43اصحاب النار«. )مؤمن/  

توان قواعد الزامی و حقوقی و احکام  از آیات می
تکلیفی حرمت تخریب طبیعت و استفاده ناروای 

ب را  زیست  محیط  حفظ  وجوب  و  آن  دست  از 
کریم، تجاوز به حریم طبیعت و ضایع    قرآن  .آورد

ساختن و تخریب منابع زیستی را اعتداء دانسته  
می چنانکه  منابع  است  مکنید  »ضایع  فرماید 

داده پاکیزه  قرار  شما  اختیار  در  خداوند  که  ای 
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که   چرا  خویش،  حدود  از  نکنید  تجاوز  و  است 
متجاوزین مشمول محبّت خداوند نخواهند بود«.  

( برخی از محققان از آیه شریفه نتیجه  86مائده/  )
بشری که از طریق فساد   قرآناند که از نظر  گرفته 

و تباهی و تجاوز از حدود و مرزها، پیمان الهی را 
بشکند و رابطه با خدا را از هم بگسلد و تعادل  
شمول  از  زند  برهم  را  محاط  با  محیط  میان 

  قرآن .  گرددرحمت، محبت و رأفت الهی دور می 
ضمن شناسایی  سوره مبارکه طه    81در آیه  کریم  

بهره  از حق  زمین  در  نهفته  ارزاق  از  مندی 
بهره  در  استسرکشی  نموده  نهی  آن  از   .وری 

فِیهِ » تَطْغَوْا  ال  وَ  رَزَقْنَاکُمْ  مَا  طَیِّبَاتِ  مِنْ  کُلُوا 
دْ  فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِی وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَ

مسلمانی که از  (.  1390)ابراهیم چراغی،  هَوَی«  
گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت  وحی الهام می 

کند و دارد، از تخریب طبیعت دوری میپاس می 
داند چرا که نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می 

فساد در زمین   ،آلوده کردن هوای محیط زیست
می مِّ...»  .شودمحسوب  أَنشَأکُم  وَ هُوَ  األرضِ  نَ 

خداوند شما را از (  61استَعمَرکُم فِیهَا...«؛ )هود،  
 .زمین خلق کرد و شما را مأمور آبادانی آن کرد

 جمله  از   عوامل زیست محیطی مانند آب و هوا،
شیعه    جوامع  در  باید  که  هستند  مهمی  مسائل

طرح و بستر مناسب خود را بازیابند؛ در مکتب  
شویم که بعضی جنبه    اسالم با احکامی روبرو می

فِی  جلوگیری  تُفسِدُوا  ال  »...وَ  مثل  دارد  کننده 
کُنتُم   إِن  لَکُم  خَیرٌ  ذَلِکُم  إِصالحِهَا  بَعدَ  األرضِ 

  ، )اعراف  ؛  اصالح   (85مؤمِنینَ«  از  بعد  یعنی 
زمین در آن فساد به پا نکنید که این برای شما  

بعضی از این .  نیکوتر است اگر مؤمن بوده باشید 
جنبه آمرانه و ایجابی دارد، مثل »قل سیروا   آیات

فی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق«؛ یعنی بگو در  
خلقت   پیدایش  که  بنگرید  و  کنید  سیر  زمین 
کیفیت   نیز  آیات  از  بعضی  است،  بوده  چگونه 

را شکل مردم  ارتزاق  در  زمین  اهمیت  و  گیری 

هَا  کند: »وَ األرضَ مَدَدناها وَ ألقَینَا فِییادآوری می
رَواسِیَ وَ أنبَتنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیءٍ مَّوزُونٍ وَ جَعَلنَا 

( ما زمین  20و  19لَکُم فِیهَا مَعایِشَ...«؛ )حجر ، 
ها را قرار دادیم و در را امتداد داده و در آن کوه 

آن از هر شیء موزون رویاندیم و روزی شما را  
اندن در زمین قرار دادیم و بعد از نزول باران و روی

میوه  انواع  و  بستان گیاهان  پیدایش  و  که ها  ها 
سخن  است،  حیوانات  و  انسان  ارتزاق  محل 

گوید و بعد نسبت به خطر ظالمین در زمین  می 
و می فِی  اشاره کرده  سَعَی  تَوَلَّی  إِذَا  »وَ  فرماید: 

األرضِ لِیُفسِدَ فِیهَا وَ یُهلِکَ الحَرثَ والنَّسلَ وَاهللُ  
زمانی که ظالمین  (  205ادَ«؛ )بقره ،  ال یُحِبُّ الفَسَ

مستولی بر زمین گردند تالش در هالکت نسب  
  .کنند و خداوند فساد را دوست نداردو مزارع می 

می آیه  این  از  وضوح  که  به  کرد  برداشت  توان 
ویرانگری در نسل و محیط زیست حرام است. در 

ای که زمان وقوع طوفان اهمیت حفظ نسل نمونه 
جل برای  حیوانات، نوح،  نسل  انقراض  از  وگیری 

حضرت نوح)ع( به امر خدا، از هر نوع حیوان یک  
می قرار  خود  کشتی  در  نسل  جفت  تا  دهد 

انسان  همانند  نیز  نشودحیوانات  منقرض  از   .ها 
و   طبیعت  که  شود  می  معلوم  شد  گفته  آنچه 
محیط زیست در متون دینی، حق همه انسانها  

در بنابراین،  دورانهاست.  همه  حق   در  مقابل 
محیط   در  انسان  برای  خداوند  که  ای  استفاده 
زیست و طبیعت قائل شده است، وظیفه ای نیز  
بر عهده او گذاشته است که آن، حفظ و حمایت  
و بهره برداری صحیح از محیط زیست است؛ زیرا  
هدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای 
انسان این است که جهت رفاه، آسایش و تکامل  
در   اگر  بنابراین،  شود.  مند  بهره  آن  از  خود 
استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته،  
زیاده روی کند، بر خالف آن هدف متعالی اقدام 
کرده که نتیجه اش به خطر افتادن حیات خود 
او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر 
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مثال،    سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. به عنوان

در   انسان  تصرف  ابزار  مهمترین  فناوری،  و  علم 
طبیعت است. تالش علمی و به کارگیری فناوری  
برای این است، که   در طبیعت و محیط زیست 
و طبیعت، جهت   از محیط زیست  بتواند  انسان 
با  فراهم آوردن یک زندگی سعادتمندانه همراه 
اما اگر انسان در   امنیت و آرامش استفاده کند؛ 

فاده از علم و فناوری برای تصرف در محیط  است
زیست زیاده روی کند، ثمره ای جز مقهوریت و 
و   ماشینی  زندگی  سلطه  مقابل  در  او  مغلوبیت 
صنعتی نخواهد داشت. این همان چیزی است که  
امروزه شاهد آن هستیم و به طور قطع هم خالف  
دستورات و تعالیم اسالم است؛ زیرا اسالم، تسلط 

را می خواهد، اما زیاده روی در این بر طبیعت  
امر باعث شده که کار از دست انسان خارج شود؛ 
به گونه ای که سالمت، امنیت و انسانیت او در 
و   صنعتی  زندگی  این  های  مهره  و  پیچ  میان 

 (. 1388ماشینی گم شده است )فیروزی، 
 گیری نتیجه

 بی انسانها، زیست محیط به نسبت اسالم دین
 پیش مانعی و جامع احکام آن برای  و نبودهتوجه  
 انسانها همه به متعلق را وآن است  کرده بینی

داند  به توجه با و صحیح طور به باید که می 
 منابع باقی  و کنند استفاده آن از شانسهم  میزان

برای   نابود از و نمایند محافظت گانآینده را 
 بسیاری  آیات در خداوند   .بپرهیزند آن کردن
 برخورداری  و الهی  مواهب متوجه را ها انسان

 و بشارت هشدارها با  و است  کرده آنها از مناسب
 درست راه پیمودن و یافتن  به را او بسیار  های 
 های  سفارش است. همچنین  کرده  دعوت الهی

حفظ فراوانی  تنظیم  و زیست محیط  درباره 
 شده ارایه  قرآن در پیرامون محیط با انسان رابطه
 خلقت موجودات، فرآیند الهی، آیات طبق .است

 .دارد قرار عدالت چارچوب در و موزون
 خاص نسل یک به  طبیعی  مواهب از برخورداری 

و نیافته اختصاص  دینی، های  آموزه در است 
 شده  گرفته نظر در نیز حیوانات حقوق حتی
 های فعالیت هماهنگی،  فساد از اجتناب است.
 اساسی در عامل طبیعت،  بر حاکم نظام  با انسان

 فساد و تخریب از را او و بوده او زیستن بهتر راه
 ی زمینه زیست دارد. محیط بازمی طبیعت در

 اسالم باشد. نگرش می مادی انسان های فعالیت
 با متفاوت و روشن بسیار محیط انسان رابطه به

 مروری  با باشد. می اخیر قرون در غرب دیدگاه
 قبیل از موضوعاتی به عنایت  و اسالمی  تعالیم بر

 آگاهانه آبادی  و اصالح و  طبیعت نظام  شناخت 
 در انسان خطیر و وظیفه  نقش آن در که زمین 
 مشخص محیط به  بخشی  کمال و ارتقای  جهت
 فرد به منحصر ای  نسخه به توان می است  شده

 وخلیفه مخلوقات اشرف انسان  .رسید از پایداری 
 محیط و طبیعت خداوند  .است زمین در خداوند
 آفریده سایر موجودات و انسان برای  را زیست
 برعهده را تکلیفی و حق آن مقابل  در و است

انسان گذاشته انسان  حفظ جهت در است. 
دارد.  دانش و بینش آگاهی، به زیست نیاز محیط

 در قرآن ورهنمودهای  دستورات از استفاده
 این منابع در تریناصلی از زیست محیط زمینه
 یقرآن فرهنگ نقش  گردد. لذا  می  قلمداد زمینه 

 این برای  و بوده مهم زیست محیط سالمت در
 های  آرمان بر نظر که هستیم نیازمند اصولی کار

 و توسعه حال عین در و باشد داشته اخالقی
 تبیین  .برگیرد در نیز را مادی  زندگی بهبود
 باورها، بر مبتنی بایستی محیطی زیست اخالق
 صورت به تا باشد جامعه اعتقادات و هاارزش

فنی، و قابلیت   در نگرشی و تخصصی توانایی 
 نابسامانی اصلی ریشه که چرا شود،  ظاهر افراد
به   طبیعی،  منابع از حفاظت  در موجود های 

 محیط به نسبت انسان باورهای  و درك چگونگی 
و   گردد. برمی زیست بشر  دانش  گیری  اوج  با 
زیست  توانائی تعادل  تکنولوژیکی،  و  علمی  های 
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می  برهم  طبیعت  زیان  به  به  محیطی  خورد، 

ناپذیر گونه  جبران  گاه  وارده  لطمات  که  ای 
طبیعت.  نمایدمی  دیگر  سوی  پایدار از  گردی 

نوعی از گردشگری است که در عین استفاده از  
نمی  آسیبی  طبیعت  به  طبیعی  رساند  مواهب 

منا به  سفر  در  را  البته  نکاتی  باید  طبیعی  طق 
به طور کلی در دین اسالم حفاظت   رعایت کنیم.

های بعدی از محیط زیست که نسل امروز و نسل
باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته 

می  تلقی  دینی  وظیفه  یک   قرآن .  شودباشند، 
کریم مشتمل بر گزاره های توصیفی در زمینه ی  

ولیت اخروی محیط زیست است و عالوه بر مسئ
و محرومیت وضعی ناشی از تجاوز به طبیعت و  
محیط زیست، مسئولیت کیفری و مدنی متجاوز  
است.   تأکید  و  شناسایی  قابل  اسالم  حقوق  در 
قوانین الزم و امور کشف شده مهمی که انسان را  
و  زیست  محیط  نگهداری  و  حفظ  جهت  در 
بهداشت فردی و اجتماعی به بهترین شکل یاری  

به صورت   می رساند اسالم  آموزه های دین  در 
ساخت   درخت،  کاشت  به  مسلمانان  تشویق 
فضاهای سبز، ایجاد و پاکیزه نگه داشتن آب های 

است شده  بیان  زندگی  های  محل  در    .روان 
کریم نشانگر آن است    قرآنبررسی در  مطالعه و

است.    خداوندکه محیط زیست مورد عنایت ویژه  
مـی و توانایی  ازاستفاده    با  تواندانـسان   ها 

سرشت او قرار داده،   در  هایی که خداوندخالقیت
محیط با  منطقی  داشته  رفتار   زیست 

سرمایه   را مزرعه آخرت و  خردورزی دنیا  با  باشد و
دهد قرار  خویش  اخروی  از .  زندگی  انسان  اگر 

محیط زیست استفاده می کند، باید استفاده او،  
به گونه ای باشد که به حقوق دیگران در استفاده  

نشود.   وارد  ای  خدشه  آن  تخریب از  بنابراین 
محیط زیست، افساد در زمین، ظلم به نوع بشر  
و موجودات زنده است و از مصادیق برجسته ظلم،  

اك، هوا که سازی آب، خاثم و جرم است. آلوده

دیگر   موجودات  و  انسانها  به  زیان  ایراد  موجب 
و می  آورد  شمار  به  حرام  و  ظلم  باید  را  شود 

های جبران خسارت را  مجازات متناسب و روش
با روش اجتهادی از ادله و منابع فقه استخراج و 

انسان ضمن برخوردار شدن از مواهب    .ارائه نمود
ن آن  پایداری  و  سالمت  حفظ  در  یز طبیعی، 

که   دارد  وجود  فراوانی  روایات  و  آیات  بکوشد. 
دهد خداوند، طبیعت و محیط زیست را نشان می

برای انسان آفریده و او حق تصرف در آن را دارد؛  
بهره  تأکید می کند، که حق  از سوی دیگر  اما 
نسل   به یک  اختصاص  از محیط زیست،  مندی 

و  ندارد. از این رو، باید بهره برداری از آن اصولی 
عادالنه باشد؛ به طوری که هم نسل حاضر و هم  

های آینده بتوانند در پناه آن زندگی سالمی  نسل
داشته باشند. بنابراین، سوء استفاده از این حق  
که منجر به آلوده سازی، تخریب و نابودی محیط  
بویژه  دیگران  حق  به  نتیجه  در  و  شود  زیست 

کند،  نسلهای آینده در استفاده از آن خللی وارد  
است. این  کارآمدی  و  زیبایی، اهمیت،  ممنوع 

 کوچکتر اجزای  که است  جهت آن  از بیشتر نظام
 خود نوبه به کدام هر ها، نظام خرده همان یا آن،

سایر هدفمندانه و هوشمندانه  موجودات با 
 سامان را احسن نظام و شده منسجم و هماهنگ

 های توصیه هاانسان همه اگر تردید بی اند. داده
 با ارتباط در را قرآن خصوص به الهی ادیان

 شاهد ما امروزه کردندمی عمل زیست محیط
 و نبودیم محیطی زیست سهمگین  های  بحران
 از.  کردیم می تجربه را شادتری  و سالمتر زندگی
 طبیعی، مواهب و زیست محیط ،قرآن دیدگاه

 این و است  دور آنها همه در هاانسان همه حق
 طور همان یعنی آورد؛می پی را در تکالیفی حق،

 خدادادی  های نعمت از مندی بهره حق آدمی که
 هم دیگران را برای  این حق است مکلّف دارد، را
 حق که رفتارهایی از و بشناسد رسمیت به

 سالم محیط زیست از برخورداری  در را دیگران
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کند، حمایت    .ورزد اجتناب پایمال  مجموع  در 

در خصوص حمایت از محیط    قرآناسالم به ویژه  
زیست روشن و مبرهن است.  در این رابطه باید 

های محیط زیست روز به متذکر شد که آلودگی
روز بیشتر می شوند و در نتیجه برای حمایت از 
محیط زیست طبیعی عمل کردن به احکام دین 

یداد مبین اسالم در خصوص مقابله با چنین رو
با گذری بر تعالیم اسالمی  .  باشدمهم نیازمند می 

  قرآن و مهمترین کتاب آسمانی دین اسالم یعنی  
نگاه   به  توان  محیط  به    کریم  قرآنمی  حفظ 

 نتیجه چنین توان می بنابراینپی برد.    زیست
 با استفاده از بایست ها میانسان که کرد گیری 
موجود شرعی   و  قانونی، اخالقی امکانات تمامی

مانع از نابودی محیط زیست   در کتاب آسمانی،
 .شوند
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کریم و ضرورت آموزش حفاظت از آن به دانش آموزان مقطع   قرآن اهمیت آب از دیدگاه 

 ابتدایی در درس مطالعات اجتماعی
 

 3مائده خوشحال پهمدانی ، 2، عاطفه انواری1پری موسی پورمیاندهی
 

 ( Dr_parimosapour@yahoo.com)نویسنده مسئول:  استادیار، دانشگاه فرهنگیان-1
 ان ی دانشگاه فرهنگ دانشجوی کارشناسی،-2

 ان ی دانشگاه فرهنگ ،یکارشناس  یدانشجو-3
 

 ده یچک
نیز به صورت گسترده به آن توجه شده   قرآنبه آب است،  و در    از آنجا که حیات تمامی موجودات زنده وابسته

کند. آموزش حفاظت از آب از زمان ریزی درست برای حفاظت از آب ضرورت پیدا میاست، مدیریت و برنامه
تواند بسیار تأثیرگذار باشد. یکی از دروسی که در انتقال این کودکی و در مقطع ابتدایی به دانش آموزان می 

بر اساس   یاز نوع سنت  یمطالعه مرور  نیابه دانش آموزان موثر است، درس مطالعات اجتماعی است.  مسئله  
و ضرورت آموزش حفاظت از آن   م کری  ¬قرآن  دگاهیآب از د   تیبر اساس موضوع پژوهش اهم  ی هدف توسعه ا

ات مختلف در مورد آب در این مقاله ابتدا آی  باشد.  یمیدر درس مطالعات اجتماع  ییآموزان مقطع ابتدا به دانش
را بررسی کرده و سپس با توجه به محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی،    قرآنو اهمیت آن از دیدگاه  

ضرورت آموزش حفاظت از آب به دانش آموزان را بیان کردیم. متأسفانه آن طور که باید به مسئله آب توجه 
ی مرتبط با آب نیز تنها یکبار در  قرآن. همچنین از آیات  شود، در محتوای کتب مطالعات اجتماعی یافت نشد 

کتاب پایه ششم استفاده شده بود. بنابراین الزم است در محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی، در  
ی درباره آب و تأکید خداوند به  قرآنمورد مسئله اهمیت حفاظت از آب بیشتر توجه شود، و استفاده از آیات  

 تواند اهمیت این مسئله را بهتر به دانش آموزان نشان دهد. هم در کتب درسی میاین نعمت م
 

 کریم، آب، حفاظت از آب، آموزش، مطالعات اجتماعی، مقطع ابتدایی  قرآن: یدیکل کلمات
 

 مقدمه 
ی احترام به ترین عوامل در توسعهیکی از اصلی

حفظ  محیط و  آموزهزیست  و  قرآنهای  آن،  ی 
(.  1388پیشوایان دین است )دودمان کوشکی،  

کریم نسبت به ادیان دیگر،    قرآندر دین اسالم و  
به طور جامع تری به نقش اساسی آب در تداوم  
حیات انسان ها پرداخته شده است و در آن بعد 

گرانبها آب،  عنصر  انسان،  ترین خلقت  از خلقت 
)محم است  شده  معرفی  دیگران، خداوند  و  دی 

-(. از دیدگاه دین اسالم، آدمی و محیط1394
-یست مکمل یکدیگرند و از هم جدا نیستند بناز

جامع شامل  اسالم  در براین  سفارشات  ترین 

محیطحوزه از  مراقبت  و همهی  است  ی زیست 
های انسانی را در ارتباطی هماهنگ با مسیر  جنبه

نیا    کریم نشان داده است )محمدی   قرآنالهی در  
کریم، کلمه    قرآن(. خداوند در  1391و دیگران،  

   63»ماء« و مشتقات آن یعنی )الماء، ماءّ، ماءٍ( را  
)کاظمی،   است  کرده  بیان  وجود 1395دفعه   .)

آب برای بشریت الزامی است و بدون آن حیاتی 
در جهان وجود نخواهد داشت. خداوند استفاده  

دات دیگر  از آب را عالوه بر انسان، بر سایر موجو
عهده  بر  را  وظیفه  این  و  دانسته  ضروری  نیز 
بشریت قرار داده که با مدیریت درست این منبع  

)عالیحیات بکوشند  آن  حفظ  در  پور  بخش 
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های  اشاره  قرآن(. در  1398هفشجانی و دیگران،  

-زیست مطرح شدهمتعددی در ارتباط با محیط
تعادل   بردن  بین  از  و  زدن  برهم  هرگونه  است. 

ای که  و تسخیر آن توسط انسان به گونه  طبیعت 
برداری نادرستی از طبیعت صورت بگیرد، در بهره 

با   نعمت  قرآنتضاد  از  ناسپاسی  و  های بوده 
می تلقی  )نورائخداوند  وجود 1391ی،  گردد   .)

که خداوند آن را به صورت    آب، یک نعمتی است
متاسفانه   اما  است.  داده  قرار  پاکیزه در طبیعت 

می آلوده  نامناسبی  شرایط  در  آب  گردد.  این 
در   ماده  قرآن خداوند  را  و  آب  نامیده  طهور  ای 

الزم است انسان از آلوده کردن این منبع پاکیزه  
کند   کوشکجلوگیری  (.  1388  ی،)دودمان 

به حدی است که  اهمیت آب برای ادامه حیات  
تلقی   بقا  برای  موجودات  تمامی  نیاز  دومین 
در   را  ای  گسترده  نقش  هوا  از  بعد  و  میشود. 

به عهده دارد )رونقی،   تصور  (.  1395زندگی ما 
خود را    اتیبدون داشتن آب،  ح  یکه آدم  ی روز

  ی اساس  یآب نقش  نیبگذراند محال است، همچن
  ،ی مختلف مانند صنعت، کشاورز  های ¬در حوزه

آشام نظ )کاظم  دنیافت،  دارد   ... (.  1395  ،یو 
  ی و زندگ  اتیرفتن ح   ¬نیآب باعث از ب  یآلودگ

 ریبر سا  یآلودگ  نیشده و ا  ن زمی  ¬موجودات کره
خواهد گذاشت    ریتاث  ستزی¬طی مح  های ¬بخش

د1393  ،ی)چراغعل نظر  از  اله  ین ی(.  در    ،یو 
  گونه¬چی ه  ستزی ¬طیحفاظت از مح  ی ¬حوزه

از آن   یدرست و اصول  ی بردار¬با بهره   ی مخالفت
توسعه واقع  در  ندارد.  معنا  دارپای¬وجود   ی به 

  ن ی زم  ی است که به بقا  عت یاستفاده از طب  ینوع
کوشک  ی بیآس )دودمان  از  1388،  ینرساند   .)

 م یکر  قرآنشناخته شده در    ی ادیعوامل مهم و بن 
و    شیبه آسا  دنیانسان، در جهت رس  یو زندگ

مصرف    تیریو تمدن، مد  آرامش، قدرت، ثروت
از کشور های   (.1395  ،یآب است )کاظم یکی 

ایران   کشور  جهان،  در  خشک  نیمه  و  خشک 

است، بنابراین مدیریت مصرف آب در کشور ما، 
)کاظمی،   است  حیاتی  و  ضروری  مسائل  از 

ما، یک (. با اینکه میزان بارندگی در کشور1395
نظر   از  و  است  در جهان  بارندگی  متوسط  سوم 

رافیایی، کشوری گرم و خشک محسوب می جغ
شود هر شهروند ایرانی چند برابر متوسط الگوی 
مصرف درست و تعیین شده در سازمان بهداشت  

کند )رجاییان و دیگران، جهانی، آب مصرف می
نظر 1396 از  ایران  کشور  شرایط  بررسی  با   .)

بینی  توان این مسئله را پیش دسترسی به آب، می
های آینده شرایط نامطلوبی را از کرد که در سال

این منبع طبیعی حیاتی مهم خواهیم داشت. و  
متاسفانه عوامل انسانی متعددی در تشدید این  
دیگران،   و  )مریدی  است  گذاشته  تاثیر  شرایط 

نظر 1395 از  ایران  کشور  اینکه  دلیل  به   .)
-دسترسی به آب، با کمبود مواجه است، باید راه

برای کمک به حل این    حل ها واقدامات متنوعی
)رونقی،   گیرد  صورت  حل 1395مشکل  (.برای 

کرد.  آغاز  مدارس  از  است  بهتر  مشکل  این 
از جمله سازمان نهادمدارس،  و  هایی هستند  ها 
زیست دارند. ی محیطکه تاثیر بسزایی بر مسئله

دانش   در  انگیزه  ایجاد  توانایی  دلیل  به  مدارس 
راف خود آموزان نسبت به محافظت از محیط اط

بسیار   نقش  آیندگان،  برای  آن  از  مراقبت  و 
زیست دارد  اساسی و بنیادی در حفاظت از محیط

در  1396)مومنی،   باید  پرورش  و  آموزش   .)
های درسی خود از محتواهایی استفاده کند  کتاب

مند به حفاظت از منابع  آموزان را عالقهکه دانش
ائل  ها را درگیر مسطبیعی از جمله آب کرده و آن

پیرامون خود کند تا درباره آن به تفکر و فعالیت  
(.  1395پورمقدم و علی پور مقدم،  بپردازند )علی

های درسی، بایستی  ریزان  و مولفان کتاببرنامه
نظام که  را  یادگیری  مطالبی  خواستار  آموزشی 

-آنان توسط کودکان و نوجوانان است، در کتاب
های کتاب  های درسی قرار دهند زیرا در کشور ما
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جهت در  اساسی  نقش  کالس  درسی،  به  دادن 

درس و معلم برای آموزش مفاهیم دارد )خموشی 
و دیگران،   از آن جا که بخش  1398بیدگلی   .)

آموزان در مدارس  مهمی از دوران زندگی دانش
سپری میشود، باال بردن آگاهی و کسب دانش و  
مهارت الزم در برخورد با طبیعت در کتب درسی  

ها را برای حفاظت از منابع  اند شخصیت آنمی تو
و  ساخته  آماده  آینده  در  آب  جمله  از  طبیعی 

در نهابت با توجه   (.1394پرورش دهد )شبیری،  
به نقش مهمی که آب در زندگی تمام موجودات  

بارها به آن   قرآنکره زمین دارد و خداوند نیز در  
اشاره کرده است، مسئله حفاظت از آب و نحوه 

می  استفاده پیدا  ضرورت  آن  از  کند.  صحیح 
است،  ضروری  بشریت  حیات  برای  بنابراین 

-های الزم در زمینه حفاظت از آب و بهرهآموزش
دانش به  آن  از  درست  مقطع  برداری  آموزان 

دهند، انجام  ابتدایی که نسل آینده را تشکیل می
به  با توجه  شود. مقاله حاضر درصدد آن است، 

پژوهش به این سوال   مطالب عنوان شده در این
دیدگاه   از  آب  اهمیت  آیا  که  دهد    قرآن پاسخ 

کریم و ضرورت آموزش حفاظت از آن به دانش  
دوره  اجتماعی  مطالعات  دروس  در  آموزان، 

ی مرتبط با آب قرآنابتدایی آمده است؟ و از آیات  
در  طبیعی  منبع  این  اهمیت  دادن  نشان  برای 

است؟ شده  استفاده  مذکور  جمله    دروس  از 
گرفته   صورت  زمینه  این  در  که  هایی  پژوهش 

فتح عالیاست:  همکارانش اهلل  و  هفشجانی  پور 
( در مقاله خود تحت عنوان بررسی علمی  1398)

آب  درباره  قرآندیدگاه   بخش  نقش سالمتی  ی 
های در زندگی بشر، آیاتی را بر اساس کلیدواژه

مختلف مربوط به آب انتخاب کرده و سپس به  
پرداختند و با   قرآن ب از منظر  بررسی اهمیت آ 

استفاده از متون علمی خواص و ضرورت آب را  
(  1393در زندگی اثبات نمودند. لیال چراغعلی )

در پایان نامه خود با عنوان جایگاه آموزش اخالق  

کتابمحیط در  مطالعات  زیست  درسی  های 
اسالمی(، به بررسی  _اجتماعی )با رویکرد ایرانی  
مط درسی  کتب  پایه  محتوای  اجتماعی  العات 

مولفه و  پرداخته  هشتم  تا  مختلف سوم  های 
محیط  به  تحلیل  مربوط  را  آب  جمله  از  زیست 

نمود. و در نهایت به این نتیجه رسید که میزان 
کتب آموزش در  زیست  محیط  به  مربوط  های 

شش پایه مطالعات اجتماعی در حد کافی نبوده  
ی خویش  ( در مقاله1395است. مرتضی کاظمی)

مدیریت  و  آب  منزلت  بر  نگرشی  عنوان  تحت 
در   آن  ضرورت،  قرآنمصرف  تعریف،  بیان  به   ،

مدیریت  و  نقش  تشکیل،  چگونگی  و  اهمیت 
ها و آیات کریم با بیان سوره قرآنمصرف آب در 

و  محمدی  جواد  محمد  است.  پرداخته  متنوع 
( مقاله1385همکارانش  در  تحت (  خویش  ی 

کریم   قرآناه  عنوان بررسی اهمیت آب از دیدگ
و   دادن  شکل  در  آب  نقش  و  اهمیت  بیان  به 

ی زندگی بشر، زبان، فرهنگ و ... در طول  توسعه
آیات   و  روایات   قرآنتاریخ  و  احادیث  کریم، 

مرضیه   پرداختند.  آب  اهمیت  به  راجع  اسالمی 
( پایان1395مقیسه  در  عنوان  (  با  خود  نامه 

بررسی قداست آب و ضرورت حفاظت از آن در 
ه با اهمیت آب پرداخته و ضرورت حفاظت رابط

برداری درست سازی مناسب بهره از آن و فرهنگ
و آیات مربوط به    قرآناز این منبع را با توجه به  

قرار داد. سیده زهره محمدی  بررسی  آب مورد 
مقاله1394) در  و (  آب  عنوان  تحت  ی خویش 

کریم، به   قرآناهمیت حفاظت از آن از دیدگاه  
، قرآنی آب، تکرار این واژه در  واژهبیان معنای  

های متفاوت و  آیات مشتمل بر این آیه از سوره 
 پردازد. تفسیر آن می

 مواد و روش پژوهش:   
بر اساس هدف    یاز نوع سنت   ی مطالعه مرور  نیا

آب   تیبر اساس موضوع پژوهش اهم  ی توسعه ا
و ضرورت آموزش حفاظت    میکر  قرآن  دگاهیاز د
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به دانش آن  ابتدا از  مقطع  در درس    ییآموزان 

اجتماع استخراج  .باشد  یمیمطالعات  منظور  به 
جو   و  جست  کشور،  در  شده  انجام  مطالعات 

پایگاه در  شامل:  مقاالت  فارسی  اطالعاتی  های 
Sid  ،Ensani  ،Noormags  ، Ganj.irandoc  انجام

اهداف   با  پژوهش  شد. شناسایی مقاالت مرتبط 
پایگاه از  در  استفاده  با  جو  و  جست  مورد  های 
مجموع  کلیدواژه در  گرفت.  صورت  مرتبط  های 

مقاله جست و جو شد که از این تعداد،   74تعداد  
مقاله  Ganj.irandoc   ،27مقاله در پایگاه داده  10

پایگاه   پایگاه  Sid   ،18در  در  و    Ensaniمقاله 
پایگاه  19 در  شدند  Noormagsمقاله  .  یافت 

از یک    مکری  قرآن  دگاهیآب از د  تی اهمبررسی  
آموزان   به دانش  بآموزش حفاظت از آطرف، و  

شرط ورود مقاالت به این مطالعه    از سویی دیگر،
مقاالت،  کردن  غربال  مرحله  در  بود.  مروری 
مقاالتی که از نظر عنوان معیار ورود به مطالعه 
ارتباط موضوعی نداشتند یا عناوین جست و جو  
مجموع   از  گردید.  حذف  بودند،  تکراری  شده 

تعداد74 شده،  جو  و  جست  به  22مقاله  مقاله 
خ مطالعه  از  شده  ذکر  تعداد دالیل  شدند.   ارج 

بررسی  52 مورد  محتوا  نظر  از  مانده  باقی  مقاله 
تعداد نیز  مرحله  این  در  از 18قرار گرفت.  مقاله 

در   شدند.  حذف  که  نبودند  منطبق  محتوا  نظر 
و 34نهایت   گرفت  قرار  بررسی  مورد  مقاله 

 اطالعات الزم مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. 
 بحث-2

 اهمیت آب-2-1
از عوامل مه و  یکی  م در تشکیل جوامع بشری 

های گوناگون، آب است زیرا یکی پیدایش تمدن
یابی شهری در تمام  ترین عوامل در مکاناز مهم
،  1394ها، عنصر آب بوده است )کالنتری،  تمدن
آبراه5ص   ایجاد  دوران  (.  در  سنتی  های 

های عمومی، امپراتوری ایران و روم، ساخت حمام
ها  سفالینی و چاه  های های کوچک، لوله کشیسد

های  هایی از شاهکارهای باقی مانده، نمونهو قنات
وسیله به  بشر  )محمدی، مهندسی  است  آب  ی 

(. از منابع اصلی جهت تامین آب، 72، ص  1385
است   آسمان  از  تگرگ  و  برف  و  باران  نزول 

-(. از لحاظ ذخایر منابع9، ص  1394)کالنتری،  
هاست که به  سبی، بزرگترین آن، دریاها و اقیانو آ

امالح وجود  نمی  دلیل  انسان  آن،  در  تواند زیاد 
های صورت از آن استفاده کند. بعدی، یخهمینبه

کوه و  آنقطبی  از  که  هستند  یخی  هم  های  ها 
به توان  تنها  همیننمی  کرد.  استفاده  صورت 

زنده اعم از انسان، گیاهان و  بخشی که موجودات
از    7/0ببرند، تقریبا  توانند از آن بهره  جانوارن می
ذخایر است)دودمان تمام  زمین  روی  بر  آب 

ص  1388کوشکی،   بایستی    (. 49،  انسان،  هر 
لیتر آب از طریق نوشیدن و غذا خوردن   3روزانه  

مهم آب،  زیرا  کند،  مادهمصرف  غذایی ترین  ی 
غذایی   مواد  ارزشمندترین  جزء  آب،  است. 

انه شود و استفاده از آن به صورت روزمحسوب می
(.  50.، ص1388  ی،)دودمان کوشکضروری است  

فعالیت در  آشامیدن  بر  عالوه  مختلف  آب  های 
بسیار   و...  نظافت  صنعتی،  کشاورزی،  اقتصادی، 
حائز اهمیت است و نقش مهمی در زندگی بشر  

ها  دارد. بنابراین مدیریت منابع آب توسط دولت
رئیسی،   و  زاده  )امامقلی  است  ضروری  مردم  و 

ص. 1391 عامل 37و 36،  کاراترین  و  بهترین   .)
محیط  و  طبیعت  برای  شستشوی  زیست 

توسط   ماده  این  زیرا  است  آب  زنده،  موجودات 
)دودمان  است  شده  آفریده  پاك  ذاتاً  خداوند، 

ص  1388کوشکی،   تأمین 57،  برای  آبزیان   .)
اکسیژن خود به آب نیاز دارند. از سویی آلودگی  

ب آبزیان  تنفس  برای  را  مشکالتی  وجود  آب،  ه 
ها میشود. همچنین  آورده که منجر به مرگ آن

-های متعدد گیاهی وابسته به آب میوجود گونه
نماید باشد که شرایط ادامه زندگی را فراهم می

ی (. آب، ماده51  ، ص.1388  ی،)دودمان کوشک
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ارزشمندی است که از لحاظ خواص شیمیایی و  
مهم   از  یکی  دارد.  برتری  مواد  سایر  بر  فیزیکی 
ترین آن، حالل بودن آب است که حتی آب را 
یک حالل جهانی می دانند، به این دلیل که اکثر  
مواد شیمیایی موجود در جهان، بدون اینکه بعد  
از انحالل، خاصیت شیمیایی آنان تغییر پیدا کند،  

اندازه میدر  محلول  آب  در  متفاوت  شوند.  های 
ویژگی از  دیگر  فوقیکی  ارزشمندهای  و   العاده 

-کنندهکننده بودن آن است که از پاكآب، پاك
با  بشر  امروزه  آید.  می  شمار  به  اصلی  های 

ای  پیشرفت علم و تکنولوژی هنوز نتوانسته ماده
ویژگی  این  کند.  آب  جایگزین  لحاظ  این  از  را 

کریم بیان شده است    قرآنمنحصر به فرد عیناً در  
بخار آب به وسیله ی   (.77، ص  1385)محمدی،  

محیط جذب   حرارتی  تعادل  سبب  تشعشعات، 
شود همچنین به شکل مایع، فرسایش  زندگی می

ارمغان  خاك و شکل گرفتن کره به  را  ی زمین 
و  شیمیایی  می مواد معدنی  آورد. دفع و حمل 

فعالیت از  و حاصل  کشاورزی  و  صنعتی  های 
است   نیز  دیگر  موارد  از  مفید،  خاك  تشکیل 

ص  1385)محمدی،   د76،  امروزه  انشمندان (. 
علم هیدرولوژی پی برده اند که بخار آب از جو  
زمین خارج و وارد فضای کیهانی نمی شود بلکه  

ی آب در طبیعت، بخار به  به دلیل وجود چرخه
ها و  دریاها، به وجود آمده از آب سطح اقیانوس

گردد. شکل می  بر  زمین  به  باران  و  برف  های 
تغ بدون  زمین  روی  در  آب  حجم  ییر  بنابراین، 

شود  ی آب و هوا کم نمیماند و ذخیرهباقی می
ی متقابل میان  (. رابطه 79، ص  1385)محمدی،  

ی اطراف آن وجود  زندهزیست و هر موجودمحیط
با   که  است  موجودی  انسان  بین  این  در  دارد. 
استفاده از نیروی تفکر قادر به تسلط بر طبیعت  

ست و در نتیجه تغییر آن مطابق با نیازهای خود ا
(. به تدریج با  46، ص  1388)دودمان کوشکی،  

-گذشت زمان، منابع آب پاکیزه و سالم چه آب

های زیر زمینی و چه سطحی به خصوص منابع  
شیرین، با مواد شیمیایی جدید آلوده شده که  آب

افزایش آن،  مهم  عوامل  نتیجه  از  در  و  جمعیت 
،  1385نیاز به مواد اولیه است )محمدی،  افزایش

نیازمند   (.73ص   جهان،  در  جمعیت  افزایش 
منبعی  آب  است.  آبی  منابع  از  استفاده 

ریزی تجدیدپذیر بوده و اگر در مصرف آن برنامه
و مدیریت صحیح اعمال شود، نه تنها آب هدر  

مقدار نمی دادن چرخه خود،  ادامه  با  بلکه  رود، 
ثابت خود را بر روی کره زمین حفظ خواهد کرد.  

از   می  قرآنسفارشات  استفاده  امر  این  تواند در 
)علیخانی،  کمک باشد  (.  113، ص.1392کننده 

های در جهان همانند مکتب  هیچ یک از مکتب
اسالم در ارتباط با آب اینگونه گسترده صحبت  

  قرآن نکرده است. و الزم است از سفارشات دین و  
جویی در مصرف آب  در ارتباط با حفاظت و صرفه

مختلف کشورهای اسالمی   های گیری در تصمیم
(. ایران  105، ص.1392استفاده شود )علیخانی،  

از اهمیت   قرآنکشوری اسالمی است و به وسیله  
باید   بنابراین  است.  آگاه  کامال  آب  از  حفاظت 
سایر  به  نسبت  بیشتری  حساسیت  و  توجه 
کشورها به این مسئله داشته باشد. آلوده نکردن  

د توجه قرار بگیرد  منابع آبی در وهله اول باید مور
های مختلفی که جزء تخریب و  و از انجام فعالیت

زیست ثمری ندارد، جلوگیری شود  نابودی محیط
  قرآن در    (.237، ص. 1388)محمدزاده و دیگران،  

مورد   در  زیادی  آیات  آسمانی  کتاب  این  کریم 
ارتباط با آب، اهمیت آب آورده شده اما در  آیات  

ا  ل یبتدا اصل تشکبه دو اصل توجه شده است. 
آن به کمک    ی بقا  گر،یموجود زنده از آب و اصل د 

)جعفر است  ص.1397  ،ی آب  خداوند 24،   .)
راجع به   م،کری¬ قرآن  اتیاز آ  هیآ  33متعال در  

ا آب،  مهم  از دفرمای¬ی م  گونه¬نیعنصر  بعد   :
را   ا م  نزمی   و  ها¬آسمان  نشیآفر آب 

زم  میفروفرستاد ح  نیتا  را  بخشد.   اتیمرده 
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 اهان، یهمه گ  اتیبر اساس آن، منشا و ح  نیبنابرا

عنصر آب است. )عرفت پور و   یو هست  واناتیح
ص  1396  گران،ید در 84،  خداوند   .)

  ، ی هنر  پردازی ¬ریبا استفاده از تصو  م،کری¬قرآن
بهره  نیهمچن موس  ی رگی¬با  حرکت،    ، یق یاز 

  از، ی در صورت ن  ی هنر  ی ماهنگو ه   یحس  لیتخ
و    اتیآ رزق  منشا  عنوان  به  را،  آب  به  مربوط 

ب   ی هنر  با،یبه صورت ز  ،ی روز   ان یو قابل درك 
د و  پور  )عرفت  است  ص  1396  گران،یکرده   ،

 ی ¬درباره  یاز اصول کل  یکی  ،ینی(. از نظر د109
بهره  طب  برداری ¬مسئله  »الضرر«    عت،یاز  اصل 

به    بی آس  سببرا که    یاست که هر عمل و حکم
نه   عتیطب کوشک  یم  یشود،  )دودمان    ، یکند 

  اریبس   م،یکر  قرآن(. خداوند در  47، ص  1388
هشدار داده   نیفساد در زم   جادی ا  ی ¬نهیدر زم
 جادیکه سبب ا  یاسالم هر عمل  ن یدر د  جهیدر نت

شود،    ستزی¬ط یمح  ی ¬در عرصه  بیفساد و آس
م  د  این   ی )محمد  شود¬ی خطا شمرده    گران،یو 

  ی مصرف ب  ،یسالم (. در دستورات ا1، ص  1391
منابع آب شد  هیرو آلوده کردن  شده    ی نه  دایو 

(. از  5، ص  1391  گران،یو د  این  ی است )محمد
تقسقرآنمنظر   دسته  سه  به  آب    بندی ¬می، 

 شود¬ یباران نازل م  له یکه به وس  یآب _1:  شودیم
  ی آب-2.  بردیم  ن یرا از ب  ها¬یاز آلودگ  ی اریو بس

رود در  وس  ستا  جاری   ها¬که   ی برا  ای ¬لهیو 
- 3.  است  ها¬انسان  اجاتیاحت  ریو سا  دنیآشام

انجام امور مختلف   ی برا  ای ¬لهیکه وس  ادری  بآ
مورد )عال  ازنی  ¬و  هفشجان  یاست  و   یپور 

ص.1398  گران،ید کردن  153،  مشخص  با   .)
صرفه  تیاهم و  از    جویی¬آب  آن  مصرف  در 

فرهنگ را در جوامع    نیتوان ا-ی م  قرآن  دگاهید
گسترش داد که با توجه   رانیاز جمله ا  یاسالم
منبع    نیخداوند به استفاده درست از ا  دیبه تاک

فرهنگ را به    ن یدر حفظ آن بکوشند و ا  ،یاتیح
زندگ در  مستمر  دهند   یصورت  ادامه  خود 

در جدول زیر سعی   (.142، ص.1395  سه،ی)مق
است آب  با  مرتبط  که  آیاتی  تمامی  و   کردیم 

های کریم در جنبه  قرآناهمیت آن را از دیدگاه  
دهد، با ذکر سوره و آیه مربوطه مختلف نشان می

 جمع آوری کرده و بیان کنیم. 

 
 اهمیت آب  درباره  می کر قرآن اتی(، آ1جدول شماره )

السَّمَاء مَاء َفأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ 
 جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ 

رنگارنگ   ییهاوهیآن م لهیفرو فرستاد که بوس یخداوند از آسمان آب یدیند ایآ
 دهیآفر ییها)به لطف پروردگار( جاده  ز یها نو از کوه می( خارج ساختنی)از زم

 !اهیمختلف و گاه به رنگ کامالً س ی و سرخ و به رنگها دیشده سف

 27آیه سوره فاطر 

  الْمُنزِلُونَ نَحْنُ أَمْ  الْمُزْنِ مِنَ  أَنزَلْتُمُوهُ أَأَنتُمْ (68)أََفرَأَیْتُمُ الْمَاء الَّذِی تَشْرَبُونَ 
 (70تَشْکُرُونَ ) َفلَوْلَا أُجَاجًا جَعَلْنَاهُ  نَشَاء لَوْ (69)

  ای دیاشما آن را از ابر نازل کرده  ای( آ68! )د؟یادهیشیاند دینوش یکه م یبه آب ایآ
آب گوارا را تلخ و شور قرار   نیا م،ی( هرگاه بخواه69! )م؟یکنی ما نازل م

 (70! )د؟یکنی پس چرا شکر نم  م؛یدهیم

 70تا68آیه  سوره واقعه 

أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا َففَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء  
 کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ

بودند، و ما آنها را از   وستهیبه هم پ نیکه آسمانها و زم دندیکافران ند ایآ
 !آورند؟ی نم مانیا ای! آم؟یرا از آب قرار داد یازنده  زیو هر چ م؛ی دباز کر گریکدی

 
 سوره انبیاء 

 
 30آیه
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اللَّهُ الَّذِی سخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلُْک فِیهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن َفضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ  

 تَشْکُرُونَ 
بفرمانش در آن   هایرا مسخّر شما کرد تا کشت  ایاست که در  یخداوند همان کس

را بجا   شیشکر نعمتها دیو شا د،یریحرکت کنند و بتوانند از فضل او بهره گ
 !دیآور

 
 سوره جاثیه

 
 12آیه

ذِی  الَّ  وَهُوَ (47)وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا 
 ( 48)أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا 

استراحت، و   هیداد، و خواب را ما شما لباس قرار ی است که شب را برا  یاو کس
  شیپ  یاست که بادها را بشارتگران ی( او کس47! )اتیحرکت و ح له یروز را وس

 (48... )میکننده نازل کردپاك  یاز رحمتش فرستاد، و از آسمان آب

 49-48آیه سوره فرقان 

رُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ  ثُمَّ کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ َفاسْلُکِی سُبُلَ رَبِِّک ذُلُالً یَخْ
 مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ِفیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ ِفی ذَلَِک آلیَۀً لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

تو   یرا که پروردگارت برا ییهاگلها( بخور و راه  ره یسپس از تمام ثمرات )و ش
  یبا رنگها یدن ی! »از درون شکم آنها، نوشمایبپ یکرده است، براحت نییتع

امر،   نیدر ا نیق یمردم است؛ به  یکه در آن، شفا برا  شودی مختلف خارج م
 .شندیاندیکه م  یتیّجمع  یاست برا ینشانه روشن

 69آیه سوره نحل 

 ارْکُضْ بِرِجْلَِک هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ 
شستشو   ی خنک برا  یچشمه آب  نیبکوب! ا نیخود را بر زم  ی :( پامی)به او گفت

 است!   دنیو نوش
 42آیه سوره ص 

إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَۀً مِّنْهُ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّیُطَهِّرَکُم بِهِ وَیُذْهِبَ  
 عَنکُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلَى ُقلُوبِکُمْ وَیُثَبِّتَ بِهِ األَْقدَامَ 

خدا بود،   ی آرامش از سو هیکه ما یرا که خواب سبک  ی( هنگام دیآور ادیو )
فرستاد، تا شما را با آن پاك کند؛ و    تانیاز آسمان برا یشما را فراگرفت؛ و آب 

را محکم، و گامها را با آن استوار   تانیرا از شما دور سازد؛ و دلها  طانیش یدیپل
 دارد!

 11آیه سوره انفال 

 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَکًا َفأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ
را که درو   ییهاآن باغها و دانه لهیو بوس م، یپربرکت نازل کرد یو از آسمان، آب

 م یاندیرو کندیم
 9آیه سوره ق 

اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء َفأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
 رِزًْقا لَّکُمْ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْفُلَْک لِتَجْرِیَ ِفی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَکُمُ األَنْهَارَ 

نازل   یو از آسمان، آب  د؛یرا آفر نیاست که آسمانها و زم  یخداوند همان کس
آورد؛ و   رونی( بنیشما )از زم ی روز ی مختلف( را برا ی) هاوه یکرد؛ و با آن، م

به فرمان او حرکت کنند؛ و   ایتا بر صفحه در د،یرا مسخّر شما گردان هایکشت
 ( مسخّر شما نمود زینهرها را )ن

 32آیه سوره ابراهیم 
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الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَۀً تَلْبَسُونَهَا  وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ 

 وَتَرَى الْفُلَْک مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن َفضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ 
و    د؛یرا مسخّر )شما( ساخت تا از آن، گوشت تازه بخور ای است که در  یاو کس

را   هایو کشت د؛ی( از آن استخراج کندی)مانند مروار دن یپوش ی برا ی وریز
و( از فضل خدا   دی تا شما )به تجارت پرداز شکافندی را م ایدر نهیکه س ینیبیم

 ! دیاو را بجا آور  یشکر نعمتها  دیشا د؛یریبهره گ

 14آیه سوره نحل 

 الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن َفضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا رَّبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ ِفی 
تا   آورد، ی شما به حرکت درم  یبرا ایرا در در یاست که کشت  یپروردگارتان کس

 او نسبت به شما مهربان است.   د؛یمند شواز نعمت او بهره 
 66آیه سوره االسراء 

  (10)هُوَ الَّذِی أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّکُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ 
الثَّمَرَاتِ إِنَّ ِفی ذَلَِک   کُلِّ  وَمِن وَاألَعْنَابَ  وَالنَّخِیلَ  وَالزَّیْتُونَ الزَّرْعَ بِهِ لَکُم یُنبِتُ

 (11) آلیَۀً لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ 
شما از آن است؛ و   دنیفرستاد، که نوش یاست که از آسمان، آب  یساو ک
از   زین د،یبری خود را در آن به چرا م واناتیکه ح یو درختان اهانی( گنی)همچن

و نخل و   تونیشما زراعت و ز  ی( خداوند با آن )آب باران(، برا10آن است. )
  ی برا یروشن شانهن ن،یمسلماً در ا اند؛یروی م هاوه یانگور، و از همه م

 (11است. )   شمندانیاند

 11_10آیه سوره نحل 

 وَجَعَلْنَا ِفیهَا رَوَاسِیَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَیْنَاکُم مَّاء ُفرَاتًا 
 ! میگوارا به شما نوشاند یو آب م،یقرار داد  یاستوار و بلند یهاو در آن کوه 

 27آیه سوره مرسالت 

لَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء َفسَلَکَهُ یَنَابِیعَ ِفی الْأَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا  أَلَمْ تَرَ أَنَّ ال
مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ یَهِیجُ َفتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ ِفی ذَلَِک لَذِکْرَى لِأُوْلِی  

 الْأَلْبَابِ 
در   ییهافرستاد و آن را بصورت چشمه  یکه خداوند از آسمان آب یدیند ایآ

مختلف   یکه رنگها سازدی را خارج م  یوارد نمود، سپس با آن زراعت نیزم
 ؛ینیبی م روح یکه آن را زرد و ب  یا بگونه شود، یخشک م اهیدارد؛ بعد آن گ

  ی است برا یرمثال تذکّ ن یدر ا کند؛ی و خرد م شکندیسپس آن را در هم م
 (! ایدن یداریخردمندان )از ناپا

 21آیه سوره زمر 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ ِفی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ َفِإنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَۀٍ 
نَ لَکُمْ وَنُقِرُّ ِفی الْأَرْحَامِ مَا  ثُمَّ مِنْ عَلَقَۀٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَۀٍ مُّخَلَّقَۀٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَۀٍ لِّنُبَیِّ

نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَمِنکُم مَّن یُتَوَفَّى  
أَرْضَ هَامِدَۀً  وَمِنکُم مَّن یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الْ

 َفِإذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ
که:( ما شما را   دینکته توجّه کن نی)به ا د، یشک دار زیمردم! اگر در رستاخ یا

سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از »مضغه«   م،یدیاز خاك آفر
شکل و خلقت است و   ی دارا  ی[، که بعضشده   دهیگوشت جو هیشب یز ی]= چ

(! و  میرقاد  زی)که بر هر چ میشما روشن ساز  یبدون شکل؛ تا برا یبعض
)و   م؛یدهی در رحم )مادران( قرارم ینیّتا مدّت مع میرا که بخواه ییهانیجن

 5آیه سوره حج 
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  م؛یآوری م رونی( بعد شما را بصورت طفل ب م؛یکنی ساقظ م میآنچه را بخواه

  یبعض انیم نی. در ادیبرس شیاست که به حدّ رشد و بلوغ خو  نیسپس هدف ا
)و   یمرحله زندگ نی به بدتر که کنندیآن قدر عمر م  یو بعض رند؛یمی از شما م

  ی! )از سودانندی نم یزیچ ،یآنچنان که بعد از علم و آگاه رسند؛ی ( میریپ
که آب   یاما هنگام  ،ینیبی را )در فصل زمستان( خشک و مرده م نی( زمگر،ید

  اهانیو از هر نوع گ د؛یروی و م دیآی به حرکت درم م،یفرستی باران بر آن فرو م 
 !اندیروی م بایز

 أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا
 م یختیما آب فراوان از آسمان فرو ر

 25آیه سوره عبس

وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّۀٍ مِن مَّاء َفمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى  
رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ  

 َقدِیرٌ
  روند،ی از آنها بر شکم خود راه م  یگروه د؛یآفر یرا از آب یا خداوند هر جنبنده

خداوند هر چه را   روند؛ی بر چهارپا راه م یخود، و گروه  یبر دو پا ی و گروه
 تواناست!   ز یخدا بر همه چ  رایز ند،یآفری بخواهد م

 45آیه سوره نور 

اشْرَبُواْ واَلَ تُسْرُِفواْ إِنَّهُ الَ یُحِبُّ  یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَ
 الْمُسْرِفِینَ

! و )از  دیخود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردار نتیفرزندان آدم! ز ای
که خداوند مسرفان را   دیاسراف نکن یول  د،یاشامیو ب دی( بخوریاله  هاینعمت

 ! داردی دوست نم

 31آیه سوره اعراف 

اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ َفقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ َفانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَۀَ  وَإِذِ  
عَیْناً َقدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ کُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَالَ تَعْثَوْاْ ِفی األَرْضِ  

 مُفْسِدِینَ
نی را که موسی برای قوم خویش، آب طلبید، به او دستور  و )به یاد آورید( زما

دادیم: »عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن!« ناگاه دوازده چشمه آب از  
گانه بنی اسرائیل(، چشمه  گونه که هر یک )از طوایف دوازده آن جوشید؛ آن 

های الهی بخورید و  »از روزی( و گفتیم:)شناختند! مخصوص خود را می
 «!د! و در زمین فساد نکنیبیاشامید

 60آیه سوره بقره 

 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ َفأَسْکَنَّاهُ ِفی الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ 
و از آسمان، آبی به اندازه معیّن نازل کردیم؛ و آن را در زمین )در جایگاه  

 از بین بردن آن کامالً قادریممخصوصی( ساکن نمودیم؛ و ما بر 
 18آیه سوره مومنون 

لَى  وَیَا َقوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْکُم مِّدْرَارًا وَیَزِدْکُمْ ُقوَّۀً إِ 
 ُقوَّتِکُمْ وَالَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِینَ

رزش کنید، سپس به سوی او بازگردید،  و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آم
تا )باران( آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و  

 «گنهکارانه، روی )از حق( بر نتابید

 52آیه سوره هود 
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مَکِّن لَّکُمْ  لَمْ یَرَوْاْ کَمْ أَهْلَکْنَا مِن َقبْلِهِم مِّن َقرْنٍ مَّکَّنَّاهُمْ ِفی األَرْضِ مَا لَمْ نُ

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَیْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا األَنْهَارَ تَجْرِی مِن تَحْتِهِمْ َفأَهْلَکْنَاهُم  
 بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ َقرْنًا آخَرِینَ 

دتر یا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هالك کردیم؟! اقوامی که )از شما نیرومنآ
درپی  های پی هایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم؛ بارانقدرت بودند؛ و 

های( آنها، نهرها را جاری ساختیم؛ )اما  برای آنها فرستادیم؛ و از زیر )آبادی
هنگامی که سرکشی و طغیان کردند،( آنان را بخاطر گناهانشان نابود کردیم؛ و  

 . یمجمعیت دیگری بعد از آنان پدید آورد

 6آیه سوره انعام 

إِنَّ ِفی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتاِلَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلِْک الَّتِی تَجْرِی ِفی  
الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء َفأَحْیَا بِهِ األرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 

 ِفیهَا مِن کُلِّ دَآبَّۀٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَیْنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ  وَبَثَّ
 آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ 

هایی که در دریا  ها و زمین، و آمد و شد شب و روز، و کشتیدر آفرینش آسمان
آسمان نازل کرده، و با آن،  ند، و آبی که خداوند از ابه سود مردم در حرکت

زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و  
)همچنین( در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند،  

هایی است )از ذات پاك خدا و یگانگی او( برای مردمی که عقل دارند و  نشانه
 !اندیشندمی

 164آیه سوره بقره 

الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ األَرْضَ ِفرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء َفأَخْرَجَ بِهِ مِنَ  
 الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّکُمْ فاَلَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

ن سقفی باالی  [ را همچوجو زمین  =ن کس که زمین را بستر شما، و آسمان ]آ
ها را پرورش  سر شما قرار داد؛ و از آسمان آبی فرو فرستاد؛ و به وسیله آن، میوه

داد؛ تا روزی شما باشد. بنابراین، برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که  
 .(دهنداند، و نه شما را روزی می دانید )هیچ یک از آنها، نه شما را آفریدهمی

 22آیه سوره بقره 

هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء َفأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَیْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  وَ
نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاکِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا ِقنْوَانٌ دَانِیَۀٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ  

مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ إِنَّ ِفی   وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 ذَلِکُمْ آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

او کسی است که از آسمان، آبی نازل کرد، و به وسیله آن، گیاهان گوناگون  
های  ؛ و از آنها دانههای سبز، خارج ساختیمها و شاخه رویاندیم؛ و از آن، ساقه

های باریک بیرون فرستادیم؛ و  هایی با رشتهمتراکم، و از شکوفه نخل، شکوفه 
شباهت! هایی از انواع انگور و زیتون و انار، )گاه( شبیه به یکدیگر، و )گاه( بی باغ

هنگامی که میوه می دهد، به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن،  
 !خدا( برای افراد باایمان استهایی )از عظمت نشانه

 99آیه سوره انعام 

وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ الْسَّمَاء مَاء َفأَحْیَا بِهِ األَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ِفی ذَلَِک آلیَۀً لِّقَوْمٍ  
 یَسْمَعُونَ 

داوند از آسمان، آبی فرستاد؛ و زمین را، پس از آنکه مرده بود، حیات بخشید!  خ
 !نشانه روشنی است برای جمعیّتی که گوش شنوا دارنددر این، 

 65آیه سوره نحل 
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اللَّهُ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ َفتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ ِفی السَّمَاء کَیْفَ یَشَاء وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا  

نْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ  َفتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ َفِإذَا أَصَابَ بِهِ مَن یَشَاء مِ
 یَسْتَبْشِرُونَ
فرستد تا ابرهایی را به حرکت در  خداوند همان کسی است که بادها را می 

گستراند و متراکم  آورند، سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد می 
بینی که از ال به الی آن خارج  های باران را میسازد؛ در این هنگام دانه می
بخش( را به هر کس از بندگانش که ، هنگامی که این )باران حیاتشودمی

 شوند رساند، ناگهان خوشحال می بخواهد می 

 48آیه سوره روم 

 وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ َفأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِینَ
ر ساختن )ابرها و گیاهان( فرستادیم؛ و از آسمان آبی نازل  ما بادها را برای بارو

کردیم، و شما را با آن سیراب ساختیم؛ در حالی که شما توانایی حفظ و  
 !نگهداری آن را نداشتید

 22آیه سوره حجر 

وَاألَرْضِ وَلَـکِن   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء
 کَذَّبُواْ َفأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یَکْسِبُونَ 

کردند، برکات  آوردند و تقوا پیشه میها، ایمان می و اگر اهل شهرها و آبادی
گشودیم؛ ولی )آنها حق را( تکذیب کردند؛ ما هم  آسمان و زمین را بر آنها می

 .کردیم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات 

 96آیه سوره اعراف 

وَهُوَ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أََقلَّتْ سَحَابًا ثِقَاالً سُقْنَاهُ 
الْموْتَى  لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ َفأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء َفأَخْرَجْنَا بِهِ مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ کَذَلِکَ نُخْرِجُ  

 لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ 
)باران( رحمتش   شیشاپیاست که بادها را بشارت دهنده در پ  یاو کس

  یرا )بر دوش( کشند؛ )سپس( ما آنها را به سو بارن یسنگ ی تا ابرها فرستد؛یم
و  م؛یکنی ( را نازل ماتبخشیآنها، آب )ح لهیو به وس م؛یفرستی مرده م ینهایزم

  ینهایگونه )که زم  ن یا م؛یآوری م رونی( ب رهی)از خاك ت یاوهی م با آن، از هرگونه
)با توجه   دیشا م،یکنی( زنده مامتیدر ق  زی( مردگان را )نم، یمرده را زنده کرد

 ! دیمثال( متذکّر شو نیبه ا

 57آیه سوره اعراف 

 بَلْدَۀً مَّیْتًا کَذَلَِک تُخْرَجُونَ وَالَّذِی نَزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ َفأَنشَرْنَا بِهِ 
مرده  نیآن سرزم لهی و بوس ن،یّفرستاد بمقدار مع یکه از آسمان آب یهمان کس

 !سازندی از قبرها( شما را خارج م امتیگونه )در ق  نیهم  م؛یدیبخش اتیرا ح
 11آیه سوره زخرف

 َفتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّۀً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء 
)بر اثر آن( سرسبز و خرّم    نیفرستاد، و زم یخداوند از آسمان، آب یدیند ایآ

 و آگاه است.  فی! و خداوند لطگردد؟یم
 63آیه سوره حج 

أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ  وَِفی األَرْضِ ِقطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ  
یُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ِفی األُکُلِ إِنَّ ِفی ذَلَِک لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ  

 یَعْقِلُونَ 
(  زیدر کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند؛ و )ن یقطعات ن،یزم یو در رو 

  هیپا ک یگوناگون( که گاه بر  وهیز انگور و زراعت و نخلها، )و درختان ما  ییباغها
  رابیآب س ک یآنکه( همه آنها از  ترب ی)و عج ه؛یو گاه بر دو پا ندیرویم

 4آیه سوره رعد 
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  یبرتر یگر یبر د وهیم  جهتاز آنها را از  ی حال، بعض ن ی! و با اشوندیم
را به کار   شیکه عقل خو  یگروه ی است برا ییهانشانه نها یدر ا م؛یدهیم

 !رندیگیم

  مِن  نَسْلَهُ جَعَلَ ثُمَّ ( 7)الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِْإنسَانِ مِن طِینٍ 
 (8)  مَّهِینٍ  مَّاء مِّن  سُلَالَۀٍ

گِل  انسان را از  نشیو آفر د؛یآفر کوین  دیاست که هر چه را آفر  یاو همان کس
 (8. )دیآفر قدری و ب ز یاز آب ناچ یا ( سپس نسل او را از عصاره 7آغاز کرد؛ )

 8_7آیه سوره سجده

 وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا َفجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَکَانَ رَبَُّک َقدِیرًا 
سپس او را نسب و سبب قرار داد )و   د؛ یرا آفر یاست که از آب، انسان  یاو کس

 گسترش داد(؛ و پروردگار تو همواره توانا بوده است.  قیدو طر ن ینسل او را از ا
 54آیه سوره فرقان 

أَنْعَامُهُمْ  أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ َفنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْکُلُ مِنْهُ 
 وَأَنفُسُهُمْ أََفلَا یُبْصِرُونَ

  ییآن زراعتها لهیو بوس میرانی خشک م  ینهایزم  یکه ما آب را بسو دندیند ایآ
 کنند؛ ی م هیو هم خودشان تغذ خورند یاز آن م   انشانیکه هم چهارپا میانیرویم

 !نند؟یب ینم ایآ

 27آیه سوره سجده

الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ ُفرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن کُلٍّ  وَمَا یَسْتَوِی  
تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَۀً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَْک فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا  

 مِن َفضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ 
و    نیریاست که آبش گوارا و ش یی ایدر  یکی نی: استندین ن کسای ایدو در

)امّا( از هر دو   ر؛یشور و تلخ و گلوگ ی کیخوشگوار است، و آن  دنشینوش
را   هایو کشت د؛یپوشی استخراج کرده م  ینتیز لیو وسا دیخور   یتازه م یگوشت

از  روند( تا  یم  شیمقصد پ ی)و به سو شکافندی که آنها را م ینیبی در آن م
 !دیاو را( بجا آور  یشکر )نعمتها دیو شا د،یریگفضل خداوند بهره

 12آیه سوره فاطر 

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا کَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء َفاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ األَرْضِ مِمَّا یَأْکُلُ  
ضُ زُخْرَُفهَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ َقادِرُونَ  النَّاسُ وَاألَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ األَرْ 

عَلَیْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَیْالً أَوْ نَهَارًا َفجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِاألَمْسِ کَذَلَِک  
 نُفَصِّلُ اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ 

آن،   یکه در پ م؛یاکه از آسمان نازل کرده است  یهمانند آب ا،یدن یمثل زندگ
تا   د؛یروی م -خورندی از آن م   انیکه مردم و چهارپا- نی)گوناگون( زم اهانیگ

و اهل آن مطمئن   گردد،ی و آراسته م افتهیخود را  ییبا یز ن،یکه زم یزمان
  ایهنگام ( فرمان ما، شب گهانمند گردند، )نااز آن بهره  توانندی که م شوندیم

را بر آن مسلّط   یاصاعقه ای)سرما  رسد؛ی آن( فرام ینابود  ی در روز، )برا
  نیهرگز )چن روزید ییکه گو میکنی ( و آنچنان آن را درو مم؛یسازیم

 شند،یاندیکه م  یگروه یخود را برا  اتیگونه، آ نی( نبوده است! ایکشتزار
 !میدهی شرح م

 24آیه سوره یونس 



 

1402 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء َفاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ  

 َفأَصْبَحَ هَشِیمًا تَذْرُوهُ الرِّیَاحُ وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا 
کن که از آسمان فرو   هیتشب یآنان به آب ی را برا ایدن  ی!( زندگامبریپ  ی)ا

.  رودیو( در هم فروم شودی )سرسبز م  نیزم اهانیآن، گ لهیو بوس م؛یفرستیم
و خداوند   کند؛یو بادها آن را به هر سو پراکنده م   خشکد؛ی م یامّا بعد از مدت

 تواناست! زیبر همه چ

 45آیه سوره کهف 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَکُم مِّنَ السَّمَاء مَاء َفأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ  أَمَّنْ خَلَقَ  
 بَهْجَۀٍ مَّا کَانَ لَکُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ َقوْمٌ یَعْدِلُونَ 

را   نیو زم که آسمانها یکس ایکه معبود شما هستند بهترند(  ییبتها ای)آ
  زیو سرورانگ بایز یی فرستاد که با آن، باغها یشما از آسمان، آب ی ! و براده؟یآفر
با   یگری معبود د ا ی! آدیانیدرختان آن را برو دیشما هرگز قدرت نداشت م؛یاندیرو

مخلوقات را( همطراز   ، ینادان ی رو  زهستند که )ا ی خداست؟! نه، بلکه آنها گروه
 !دهندی)پروردگارشان( قرار م

 60آیه سوره نمل 

  أَمْرٍ عَلَى الْمَاء  َفالْتَقَى عُیُونًا  الْأَرْضَ وَفَجَّرْنَا (11)َففَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ 
 (12ُقدِرَ) َقدْ

  نی( و زم11) م؛یگشود یدرپی فراوان و پ یآسمان را با آب یهنگام درها  نیدر ا
دو آب به اندازه مقدّر با    نیو ا م؛یفرستاد رونیب ی ادیز یهاو چشمه  میرا شکافت

 (12شد(! ) یوحشتناک یای)و در ختندیهم درآم

 12_11آیه سوره قمر 

أَلْفَاًفا   وَجَنَّاتٍ (15) وَنَبَاتًا حَبًّا  بِهِ لِنُخْرِجَ (14)وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًا 
(16) 

  اریبس اهیآن دانه و گ لهی ( تا بوس14) م،ی فراوان نازل کرد یزا آب باران  یو از ابرها
 ( 16پردرخت! ) یی( و باغها15) م،یانیبرو

 16تا14آیه سوره نبأ 

زَبَدًا رَّابِیًا وَمِمَّا یُوِقدُونَ  أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء َفسَالَتْ أَوْدِیَۀٌ بِقَدَرِهَا َفاحْتَمَلَ السَّیْلُ 
ا  عَلَیْهِ ِفی النَّارِ ابْتِغَاء حِلْیَۀٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ کَذَلَِک یَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ َفأَمَّ

یَضْرِبُ اللّهُ  الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ ِفی األَرْضِ کَذَلَِک 
 األَمْثَالَ 

 یالبیبه اندازه آنها س یافرستاد؛ و از هر درّه و رودخانه یخداوند از آسمان آب
ها،( حمل کرد؛ و از آنچه )در کوره  یخود کف ی بر رو لیشد؛ سپس س   یجار

آن روشن   یآتش رو  ،یزندگ لی وسا ایآالت  نتیبه دست آوردن ز یبرا
  نیباطل را چن وخداوند، حق  - دیآیبه وجود م  مانند آن ییکفها زین کنندیم

آنچه به مردم سود   یول شوند،یپرتاب م   رونیامّا کفها به ب  -!زندیمثل م
 !زندیمثال م نینچنیخداوند ا ماند؛یم  نیفلز خالص[ در زم ای]= آب  رساندیم

 17آیه سوره رعد 

یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکَامًا َفتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِی سَحَابًا ثُمَّ 
خِلَالِهِ وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ ِفیهَا مِن بَرَدٍ َفیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاء وَیَصْرُِفهُ عَن  

 مَّن یَشَاء یَکَادُ سَنَا بَرِْقهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ 
  وند یآنها پ انی سپس م راند،ی م یرا به آرام  یی که خداوند ابرها یدیند ایآ

  ینیبی باران را م یهاحال، دانه   نی! در اسازد؟ی و بعد آن را متراکم م دهد،یم
که در آن است   ییهااز کوه - و از آسمان  شود؛ی آن خارج م  یالکه از البه

و   کند،ی تگرگ نازل م یهادانه  -اند[ها انباشته شدهکه همچون کوه یی ]=ابرها
را   انیز  نیو از هر کس بخواهد ا رساند،ی م انیآن ز لهیهر کس را بخواهد بوس

 برق آن )ابرها( چشمها را ببرد!  یاست درخشندگ ک ی نزد کند؛ی برطرف م

 43آیه سوره نور 
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السَّمَاء مَاء   الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلََک لَکُمْ ِفیهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ 

  لَآیَاتٍ  ذَلَِک ِفی إِنَّ أَنْعَامَکُمْ وَارْعَوْا  کُلُوا   (53)َفأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى 
 ( 54)ىالنُّهَ  لِّأُوْلِی

در آن   ییهاقرار داد؛ و راه  شیشما محل آسا یرا برا  نیکه زم ی همان خداوند
را )از   اهانیفرستاد!« که با آن، انواع گوناگون گ یکرد؛ و از آسمان، آب جادیا

را در آن به   انتانیو هم چهارپا  د؛ی( هم خودتان بخور53. )م ی( برآوردرهیخاك ت
 (54)خردمندان است! ی برا یشن رو یهانشانه نهای! مسلّماً در ا دیچرا بر

 54_53آیه سوره طه 

نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء َفأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَیَقُولُنَّ اللَّهُ  وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن 
 ُقلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ 

را   نیآن زم لهیفرستاد و بوس  یاز آسمان آب ی : »چه کسیو اگر از آنان بپرس
مخصوص   شیللّه«! بگو: »حمد و ستا: »اندیگوی پس از مردنش زنده کرد؟ م

 .دانندی آنها نم  شتریخداست!« امّا ب

 63آیه سوره عنکبوت 

وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوًْفا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَیُحْیِی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
 ونَ مَوْتِهَا إِنَّ ِفی ذَلَِک لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُ 

ترس   هیکه هم ما دهدی است که برق و رعد را به شما نشان م نیاو ا  اتیو از آ
فرو   یبه نزول باران(، و از آسمان آب دیاست )ترس از صاعقه، و ام  دیو هم ام

  نیدر ا کند؛ی آن زنده م لهیرا بعد از مردنش بوس   نیکه زم فرستدیم
 !شندیاندی که م یتیّجمع یاست برا  ییهانشانه

 24آیه سوره روم 

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَن تَمِیدَ بِکُمْ وَبَثَّ ِفیهَا 
 مِن کُلِّ دَابَّۀٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء َفأَنبَتْنَا ِفیهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ

افکند   ییهاکوه نی و در زم د،یآفر دینی که آن را بب ی)او( آسمانها را بدون ستون
آن   ی رو یاشما آرام باشد( و از هر گونه جنبنده گاهیتا شما را نلرزاند )و جا

انواع    نیزم یآن در رو لهیو بوس می نازل کرد یمنتشر ساخت؛ و از آسمان آب
 .میاندیپر ارزش رو  اهانیگ ی از جفتها یگوناگون

 10آیه سوره لقمان 

وَهُوَ الَّذِی خَلَق السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ ِفی سِتَّۀِ أَیَّامٍ وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِیَبْلُوَکُمْ  
أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَماَلً وَلَئِن ُقلْتَ إِنَّکُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ  

  مُّبِینٌإِنْ هَـذَا إِالَّ سِحْرٌ
و   د؛ی[ آفررا در شش روز ]= شش دوران  نیاست که آسمانها و زم  یاو کس

که   دیازمای( تا شما را بدیآفر ن یعرش )حکومت( او، بر آب قرار داشت؛ )بخاطر ا
: »شما بعد از مرگ،  ییعملتان بهتر است! و اگر )به آنها( بگو ک یکدام

 آشکار است!«  یحر س  نی: »اندیگوی! »، مسلّماً« کافران م دیشوی م ختهیبرانگ

 7آیه سوره هود 

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنََّک تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَۀً َفِإذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِی  
 أَحْیَاهَا لَمُحْیِی الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ َقدِیرٌ

که   یامّا هنگام ،ینیبی ( مجانی را خشک )و ب نیاست که زم نیاو ا  اتیو از آ
  یهمان کس کند؛ی و نموّ م دیآی به جنبش درم میفرستیآب )باران( بر آن م 

 تواناست!  ز یاو بر هر چ کند؛یزنده م   زیکه آن را زنده کرد، مردگان را ن

 39آیه سوره فصلت 

 
 آموزش حفاظت از آب-2-2

برای اینکه بتوانیم از آب استفاده درستی انجام 
ریزی درست دهیم، الزم است عالوه بر یک برنامه

تمامی  دولت،  توسط  مناسب  سازی  فرهنگ  و 
بهره  برای  جامعه  و  مردم  آب  از  درست  برداری 

حفاظت از آن با صرفه جویی در مصرف آب، با  
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جهت در  و  داشته  مشارکت  آن   یکدیگر  حفظ 

)حرّ،   ص.1390بکوشند  وجود  139،  امروزه،   .)
مشخصه از  جوامع،  در  آب  توسعه منابع  های 

(.  76، ص  1385ها است )محمدی،  جانبه آنهمه
انسان حیات،  حفظ  و برای  حفظ  در  باید  ها 

اسراف   آن  مصرف  در  بکوشند،  آب  نگهداری 
های آب را فراهم نسازند.  نکنند و زمینه آلودگی

ه آب حق تمامی موجودات زنده است، از آن جا ک
بزرگ  بهره  گناه  یک  آن  از  نامناسب  برداری 

، ص.  1388  ی،)دودمان کوشک شود  محسوب می
ترین عوامل شکرگذاری نعمت یکی از مهم  (.61

ی صحیح از آن است  آب، عدم اسراف و استفاده
(. صرفه جویی،  62، ص  1388)دودمان کوشکی،  

درجه چیزی،  هر  مصرف  معنای  نیاز  به  رفع  ت 
اساسی و الزم خود است نه به معنای کم مصرف  

(. مقابله با صدمه  9، ص  1395کردن )کاظمی،  
عناصر به  آسیب رسیدن  زیست  طبیعی محیطو 

پیگیری  و  زنده(  موجودات  و  هوا  خاك،  )آب، 
اصلی   اهداف  از  آن،  با  مخالف  اعمال  جدی 

محیط از  ابراهیمی،  حفاظت  )میر  است  زیست 
منابع  (148، ص  1389 از  بتوانیم  اینکه  برای   .

طبیعی از جمله آب حفاظت کنیم، باید عادات و 
ای را از زمان کودکی رفتارهای مناسب و سازنده

درونی   طبیعی  منابع  درست  کارگیری  به  برای 
بستر  باید  بنابراین  دهیم.  آموزش  و  کرده 

سازی مناسبی را فراهم کرده تا با آموزش  فرهنگ
محیط در  درست  این زیست،  نگهداری  و  حفظ 

پور پورمقدم و علیمنابع موفق عمل کنیم )علی
 (. 31، ص. 1395مقدم،  

الگوی   و  جامعه  هر  شریعت  و  دین  فرهنگ، 
مصرف آن، بایستی با هم هماهنگ باشد، بنابراین 
در کشور ما ایران، الگوی مصرف صحیح توسط  
با   متناسب  بایستی  پرورش  و  آموزش  نظام 

گو شود )خزایی علی آبادی، فرهنگ، دین و ... باز
(. از جمله اقدامات و راهکارهایی  35، ص  1397

می آب که  نگهداری  و  حفظ  جهت  در  تواند 
انسان تعلیم  و  تشویق  زمان استفاده شود،  از  ها 

کودکی برای بهره برداری و نگهداری درست از 
آب است. تا از آلودگی و تخریب بیشتر این منبع  

)صفری  گردد  جلوگیری  و    طبیعی  چافی  پور 
(. یکی از عوامل مهم جهت  8، ص.1388امانی،  

اندیشه و  مفاهیم  )کودکان، انتقال  افراد  به  ها 
تصویرسازی   همچنین  و  جوانان(  و  نوجوانان 

ی بادوام ذهنی در یادگیری اجتماعی آنان، رسانه
تاثیرگذارترین  نهاد خانواده،  از  بعد  است.  کتاب 

جامعه مسئول  که  دانش  نهادی  آموزان  پذیری 
ترین  است، نهاد مدرسه است. در مقابل، از مهم

کتاب مدارس  در  آموزشی  را منابع  درسی  های 
)افخمی،  می برد  نام  نقش  1، ص  1387توان   .)

به محیط زیست،    آموزش در جلوگیری از آسیب 
هایی که به  بسیار مهم است زیرا بخشی از آسیب

شود، به دلیل عدم آگاهی  زیست وارد میمحیط
د زیست  و  مسائل  به  نسبت  مردم  عموم  انش 

، ص  1391محیطی است )رمضانی قوام آبادی،  
و    زیستیطآموزش مسائل مربوط به مح(.  234

ندارد.   یادی سابقه ز  یرانحفاظت از آن در کشور ا
هم آموزش  دانش  مسئله،  ینو  به   و  مربوط 

محدودیت کرده   را دچار  یعی حفاظت از منابع طب
)شبیری،   ص. 1392است  در 127،  آموزش   .)

گیری دانش، نگرش، سنین پایین منجر به شکل
شود. آموزش های الزم میارزش و کسب مهارت

زیست در سنین کودکی، منجر  حفاظت از محیط 
به   مربوط  مختلف  اعمال  شدن  کاربردی  به 

گردد )خارستانی،  حفاظت در زندگی روزمره می
 (.  41، ص.1398

آموزش ایران  مدارس  در  در  متاسفانه  که  هایی 
زمینه حفاظت از منابع طبیعی است، به صورت  

توان آن صحیح و منطقی عمل نشده است و می
در   که  است  ضروری  و  کرد.  ارزیابی  ضعیف  را 

تر به این مسئله  محتواهای کتب درسی گسترده
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-یعلتوجه شود تا به درونی سازی منجر گردد )

عل و  مقدم،  یپورمقدم  ص1395پور  در 35.،   .)
صرفه  زمینه آب،  آموزش  مصرف  در  جویی 

-هایی انجام شده که نتیجه آن نشان میپژوهش
آب  اهمیت  با  رابطه  در  مردم  سازی  آگاه  دهد، 
سبب شده تا شیوه مصرف خود را تغییر دهند و  

ای کاهش ها به طور قابل مالحظهمصرف آب آن
 (.  6، ص.1395پیدا کند )بازدار و دیگران، 
پژوهش از  دیگر  یکی  زمینه  هادر  در  که  یی 

حفاظت از آب و لزوم آموزش مصرف درست آن  
دهنده نشان  نتیجه  شده،  مسئله  انجام  این  ی 

است که آموزش و پرورش تأثیرات بسیار خوبی  
در نحوه مصرف دانش آموزان دارد. و با بررسی  
وضعیت آموزش آب در مقاطع مختلف تحصیلی،  
مسئله توجه به آب را ضعیف ارزیابی نمودند. و  

شرکت و اکثریت  ابتدایی  مقطع  در  کنندگان 
متوسطه رفتار ضعیفی در برابر این مسئله مهم  

)ذوالفقاری،   ص.1399داشتند  برای   (. 140، 
زیست دانشآموزش  به  در  محیطی  آموزان 

های متنوعی وجود دارد که معلمان مدارس روش
می امکانات  و  شرایط  آن  برحسب  از  توانند 

جمله   از  نمایند.  روشاستفاده  روش  این  ها، 
بازدید  مسئله،  حل  موردی،  مطالعه  تدریس 

های گروهی، مسیرهای طی شده  میدانی، روش
  ، ص. 1394  یری،شبتوان به کار برد )و.... را می

(. استفاده از شیوه آموزش سنتی دیگر  165و164
های فعال مناسبی  جوابگو نیست. و باید از روش
زیست مسائل  آموزش  دانشبرای  به    محیطی 

باید   و  شود.  استفاده  مختلف  سنین  در  آموزان 
کودکان این موضوع را درك کنند که الزم است  
از زیستگاه خود حفاظت کنند و این باور و اعمال  
)خارستانی،   دهند  ادامه  نیز  بزرگسالی  در  را 

ص.1398 روش52،  به  معلمان  اکثریت  های (. 
به   مربوط  مسائل  آموزش  برای  فعال  تدریس 

محی  از  از طحفاظت  هستند.  مند  عالقه  زیست 

می فعال  تدریس  های  و روش  بازی  روش  توان 
آموزان در گردش علمی را عنوان کرد که دانش

زیست  جریان یادگیری مشارکت دارند و با محیط
  ، ص. 1394  یری،شب کنند )خود ارتباط برقرار می

ها جهت  توانند از این راهکار(. همچنین می172
محیط آب  حفظ  و  مانند  زیست  کنند:  استفاده 

با محوریت موضوع   فیلم  و  انیمیشن  از  استفاده 
زیست، قرار دادن مطالب  حفاظت از آب و محیط

-های درسی، بهرهمرتبط با این موضوع در کتاب
گیری از  گیری از فضای مجازی و اینترنت، بهره

های آموزشی و ... )یوسفی و  ها و بیلبوردگاهنامه 
 (.  71، ص 1395دیگران، 

متأسفانه علیرغم اهمیت آب برای ادامه زندگی،  
های درسی مختلف به  محتوای موجود در کتاب

در  مهمی  سهم  که  جغرافیا  درس  در  خصوص 
آب  آگاه از  حفاظت  درباره  آموزان  دانش  سازی 

و  نوین  محتوای  باید  و  بوده  اندك  بسیار  دارد، 
به   متنوعی طراحی شود و سهم مطالب مربوط 

مختلف   کتب  در  کند  آب  پیدا  افزایش 
ص.1399)ذوالفقاری،   آموزش  143،  اگر   .)

زیست از جمله آب به صورت  حفاظت از محیط
نخواهد  توجهی  قابل  تأثیر  نشود،  انجام  رسمی 
داشت. اینگونه آموزش در محتوای کتاب درسی  

باشد و الزم است در به صورت محدود کافی نمی
خالل دروس مختلف مانند جغرافیا مطرح شود و  

های مختلف علمی در جهت استفاده از فعالیت  با
ریزی صورت  محیطی برنامهحل مشکالت زیست

)صانعی،   ص.1398بگیرد  زیر  .  (7،  جدول  در 
محتوای کتاب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی 

از نظر  در پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم 
میزان توجه به آب مورد بررسی قرار گرفت. که 

یت آب، مطالب گسترده و مناسبی  با توجه به اهم
در کتاب مطالعات اجتماعی یافت نشد. همچنین  
منظر   از  اجتماعی  مطالعات  کتاب  بررسی  با 

نشان   ی مرتبط با آب برا  یقرآن  یاتآاستفاده از  
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اهم طب  ینا  یتدادن  در منبع  یکبار  تنها  یعی، 

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم، همان طور 
 ه شده است. که در جدول آمده، استفاد

 
 بررسی مسئله توجه به آب در کتب مطالعات اجتماعی ابتدایی(، 2جدول شماره ) 

 مطالعات اجتماعی سوم
 اهمیت منابع طبیعی از جمله آب در انجام امور مختلف  -1

 صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی از جمله آب   -2

 
 اجتماعی چهارممطالعات 

 

 ها در تشکیل روستا و شهراهمیت آب و رودخانه -1
 جلوگیری از آلودگی آب و  توجه به حفاظت از آن -2

 نقش میزان بارش در تعیین آب و هوای مناطق و پوشش گیاهی-3
 نحوه تشکیل رود، جویبار، آبرفت و جلگه -4

 مطالعات اجتماعی پنجم
 

 آب از جمله  ستزی طیحفاظت از مح -1
 جویی در مصرف آنحفاظت از آب و صرفه -2

 آبی در ایرانکم -3
 ها در ایرانپراکندگی رود -4
 منابع آب شیرین و شور -5

 های اقتصادیاهمیت دریا و آب از جهت فعالیت -6
 مصرف نادرست آب -7

 ها رود لیتشک یچگونگ -8
 ی نیرزم یز هایآب -9

 
 
 

 مطالعات اجتماعی ششم
 

 های کشاورزی عوامل مهم و موثر در فعالیتآب از  -1
 ایگلخانهکشت با  در مصرف آب جویی صرفه -2

 تولید انرژی برق از آب -3
 معرفی دریا به عنوان نعمتی مهم برای کشور ایران از طرف خداوند. -4

 انرژی  حفاظت از منابع-5
 حفاظت از دریاها -6

 انرژی، بازرگانی، اقتصادی وگردشگری غذایی و منابع  اهمیت دریا در تأمین منابع -7
وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ ِمنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ ِمنْهُ حِلْیَۀً : 14سوره نحل/ آیه -8

 عَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ ِمن فَضْلِهِ وَلَ

 
 گیری نتیجه -3

حاضر، با هدف بررسی میزان اهمیت آب از    مقاله 
به دانش  قرآندیدگاه    کریم و لزوم آموزش آن 

مطالعات  دروس  در  ابتدایی  مقطع    آموزان 
آیات  از  استفاده  میزان  همچنین  و  اجتماعی 

 شده  دروس، نگاشتهمرتبط با اهمیت آب در این  

برای یافتن پاسخ  سوال تحقیق، به بررسی   .است
در   آب  اهمیت  با  مرتبط  کریم    قرآنآیات 

دادکه  یم،  پرداخت نشان  در    قرآن  نتیجه  کریم 
آیات متعددی به اهمیت عنصر آب و حفاظت از 

ی طهارت و حیات آن پرداخته است و آن را مایه

کرده معرفی  انس  است  بشریت  وظیفه  این  ان  و 
است که در حفظ و بهره برداری درست از آب 
بکوشد و زمینه نابودی و هدر رفتن آن را فراهم 

که آنجا  از  و  در   نکند.  مهمی  بسیار  نقش  آب 
ی زمین به ویژه انسان  زندگی تمام موجودات کره

، باید برای حفاظت از آن اقدامات مختلفی  دارد
 کریم در مجموع   قرآنانجام شود. با بررسی آیات  

آیه در ارتباط با آب یافت شد که اهمیت  60تعداد
 دهد.آن را از دیدگاه خداوند نشان می 

با   اجتماعی  سپس  مطالعات  دروس  در بررسی 
به این    مقاطع سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی
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رسیدیم از    نتیجه  درس   پایه 4بین  که  در  تنها 

از  اجتماعی پایه  مطالعات ، به یک آیه  ی ششم 
 یاو کس)کریم    قرآنآب در  مسئله  با  آیات مرتبط  
از آن،   ایاست که در تا  را مسخّر )شما( ساخت 

بخور تازه  ز  د؛یگوشت    دن یپوش  ی برا  ی وریو 
  ها یو کشت   د؛ ی( از آن استخراج کندی)مانند مروار

م م  ایدر  نهیکه س   ی نی بیرا  تا شما    شکافندی را 
 د؛یریو( از فضل خدا بهره گ   دی )به تجارت پرداز

نعمتها  دیشا آور  ی شکر  بجا  را  ی  سوره/    !دیاو 
است. البته در تمام    شده  اشاره  (14ی  آیهنحل،  

دورهپایه دربارههای  ابتدایی،  و  ی  آب  عنصر  ی 
گفته آن، سخن  آیات   ده ش اهمیت  از  اما  است 

نبرده  قرآن بهره  موضوع  این  باب  در   د.ان کریم 

ی ن مقاله هم بیان شد، دورههمانطور که در مت
ابتدایی، مقطع بسیار مهمی جهت آموزش مسائل  

محیطی  مهم تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، زیست

زیرا این دوره، در تکوین شخصیت و    .و ... است
 اهمیت دارد.رفتار کودکان در بزرگسالی، بسیار  

اس ایران، کشوری  ما  اسالکشور  است،  و  المی  م 
درباره  قرآن مکریم  از ی  اعم  مختلف  وضوعات 

زیست و موضوعات  متعدد  سفارشات  محیطی 
توان  بردن از آن، می  است که با بهره  مفیدی کرده

محیطی به ویژه  بسیار در آموزش مسائل زیست
. بنابراین کرد  تر عملآموزان، موفق  آب به دانش

برنامه است  گسترش  بهتر  برای  درسی  ریزان 
آم دانش  بین  در  آب  از  حفاظت  وزان فرهنگ 

اقدامات الزم را در محتوای کتب درسی از جمله 
نیز  معلمان  و  دهند،  انجام  اجتماعی  مطالعات 

-متناسب با محتوای دروس در مورد آب، با شیوه
های متنوع انگیزه الزم برای مدیریت درست از  

 آب را فراهم نمایند. 

 
 منابع  
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 41_54، _فلسفه و کودك، دوره
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1408 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره
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محیطی)مطالعه موردی:  رسمی در تغییر رفتارهای زیستهای  (: »بررسی نقش آموزش1399ذوالفقاری، مرتضی )-11 .11
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 محیط زیست. دانشگاه پیام نور 
زیست با تاکید بر نقش آموزش  سازی فرهنگی برای حفظ محیطهای توانمند(. بررسی راهکار1396مومنی، هادی. ) -32 .32

 و پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد.گروه علوم تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه پیام نور 
)میر-33 .33 پاییز  علی،  سید  »محیط1389ابراهیمی،  است(:  و  حقوق زیست  چشمراتژی  مجله  جغرافیایی  اسالمی«،  انداز 

 139 -152، 5پژوهشی(، دوره- )علمی
 3_22،11دوره ،یقرآن یهاآموزه ست«،ی زط یو مح یقرآن ین ی(: »جهان ب1391محسن)  ،ینورائ-34 .34
35. 35-( مرضیه  مومنی،  »برنامه1395یوسفی، حسین،  اولویت(:  منظور  به  توافقی  راهکارریزی  ارتقای  بندی  سطح  های 

از منابع آب زیر  افزایش مشارکت عمومی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت  زمینی«. فصلنامه آموزش  آموزش جهت 
 67-77، 5پایدار، دوره محیط زیست و توسعه
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 و بهداشت روانی  قرآن رابطه 

 
 عباس اکبری 
   دانشجوی دکتری

 ( akbari1391@chmail.irنویسنده مسئول: )

 
 چکیده 

  ها و قصصای از دستورات، پندها، موعظهمجموعهباشد که دارای و تبیاناً لکل شئ می کریم کتاب هدایت  قرآن
برای سعادت دنیوی و اخروی    توانها می آموزهاین    ای از زندگی انسان نظر دارد و ازکه هر کدام به جنبهاست  

بشر استفاده کرد اما امروزه بدلیل فشارهای روحی و روانی که در جوامع بشری وجود دارد و منجر به افزایش  
کریم که قرار است   قرآنشود این سوال بوجود خواهد آمد که  های روحی و روانی میاسترس، اضطراب و بیماری

های روانی چه شته باشد در این جور مواقع برای کاهش یا درمان بیماریبرای تمام لحظات زندگی بشر برنامه دا
-های درمان بیماریکارهایی را ارائه کرده است؟ این نوشتار با روش توصیفی به بررسی برخی مصادیق و راهراه

این نتیجه    و در نهایت بهکنند  پرداخته است که از آن به عنوان بهداشت روانی یاد می  قرآنهای روانی از نگاه  
کریم کتاب بهداشت روانی نیست اما مطالبی که ارائه کرده است در پیشگیری بسیاری از   قرآنرسیده است که  

باشد و اتفاقا جوامع بشری نیز بدنبال همین مطلب هستند که پیشگیری بهتر از  این بیمارهای روانی مؤثر می
 درمان است. 

 
 خدا، صبر، بیماری روحی  ، بهداشت روانی، ایمان بهقرآنکلید واژه: 

 
 مقدمه

بشر برای اینکه به سعادت و پیشرفت دست یابد  
نیاز به آرامش و آسایش دارد به همین علت الزم 
است که به همه چیزهایی که ممکن است برای  
بشر، آرامش بخش باشد تمسک کند بدلیل اینکه  

امروز با حجم عجیبی از رسد که بشر  به نظر می
ها و کارهایی روبه رو شده است که برخی  مشغله

بیمار جز  عواقبی  اینها  روانی از  و  روحی  های 
پیشرفت وجود  با  انسانها  لذا  ندارد  های  بدنبال 

صنعتی و تکنولوژی که امروزه وجود دارد هنوز 
نتوانسته آسایش قطعی برای خود فراهم کند اما  

خالق که  متعال  می  خداوند  طریق بشر  از  باشد 
 ( آسمانی  توصیهقرآنکتاب  و  دستورات  هایی  ( 

را   آنها  که  صورتی  در  بشر  که  است  کرده  ارائه 
مراعات کنند دچار این مشکالت روحی و روانی 

ایم نخواهند شد و ما در این نوشتار سعی کرده

بیماری  کاهش  مصادیق  از  را برخی  روانی  های 
ثا دنیا  جوامع  به  و  کنیم  که  بررسی  کنیم  بت 

بهترین راه درمان، پیشگیری است و این نسخه  
به   کردن  تمسک  بشر،  و    قرآنپیشگیری  کریم 

 باشد. دستورات دینی می
 بهداشت روانی 

از آنجایی که علم بهداشت جنبه پیشگیری دارد  
باید بهداشت روانی را اینگونه تعریف کرد: مراد  

توان روح و روان را سالم این است که چگونه می
البته    نگه داشت تا به امراض روحی دچار نشود.

باید یادآور شویم که تعریف کردن بهداشت روانی  
و بیماری روانی دشوار است بدلیل اینکه افرادی  

رفتارشان صحیح و مسؤلیت  به که  را  های خود 
دهند سالم هستند و افرادی که خوبی انجام می
 های خود را انجامتوانند مسؤلیتدر جامعه نمی
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بیمار  را  است  نامناسب  رفتارشان  و  دهند 

 1اند.  انگاشته
 هدف بهداشت روانی

برخورداری از روان سالم و معتدل برای موفقیت  
از  سعادت  و  آسایش  به  رسیدن  و  زندگی  در 

می سعی  همچنین  و  است  بشر  تا  اهداف  کند 
شرایطی را فراهم کند که عوامل مخربی که باعث  

شود و راحتی روان و  برهم خوردن روان بشر می
ای دهد را از بین ببرد به گونهدرون بشر را آزار می

 که آسایش و رفاه او تامین شود. 
 و بهداشت روانی قرآن 
کریم کتاب هدایت بشر است و دستوراتی   قرآن

را برای زندگی بشر، )یعنی هر چیزی که باعث  
پیشرفت معنوی و هدایت بشر شود( را بیان کرده  

ا  جمله  از  توصیهاست  و  دستورها  راهین  -ها، 
کارهایی را برای تامین بهداشت روانی ارائه کرده  
است که حضرت علی )ع( در بیانی به این مطلب  

فرموده از  اشاره  دردهایتان،  »برای    قرآناندکه: 
با   و  بخواهید  سختی  قرآنسالمت  یاری بر  ها 

  قرآن جویید« حال این سوال قابل طرح است که  
روان بهداشت  راهبرای  چه  کرده  ی  ارائه  کارهایی 

 است؟ 
پژوهش حاضر سعی بر این دارد آیاتی را که در 
است   شده  وارد  معنوی  راهکارهای  زمینه 
توضیح   آنها  مورد  در  مقداری  و  کرده  استخراج 
پیدا  دست  محور  چند  به  مجموع  در  که  دهد 

 کردیم که عبارتند از:
. راهکارهای معرفتی: وحدت شخصیت انسان،  1

ایم ناامیدی، نقش  و  یأس  ممنوعیت  ان، 
هدفمندی و معناداری زندگی، اصل قضا و قدر و  
نگاه   معاد،  به  اعتقاد  رویدادها،  نبودن  تصادفی 

 مثبت به مرگ و توکل.

 
سید اسپنسر راتوس، بهداشت روانی، )مترجم: یحیی  . جفری نِوید.  1

 2محمدی(، ص  

عقب 2 و  روانی  بیماران  اجتماعی:  راهکارهای   .
 ماندگی ذهنی و حسن ظن به مردم

صله  3 والدین،  به  محبت  عاطفی:  راهکارهای   .
 ه صبر و توبه رحم، سفارش ب

های اسالم با تغییر  . راهکارهای شناختی: آموزه4
و اصالح شناخت و تفکر نسبت به جهان و تبدیل  
جهان بینی بشر به جهان بینی الهی، بر نگرش  
و   عواطف  رفتار،  و  زندگی  مسائل  به  انسان 
احساسات شخص تاثیر گذاشت که ایمان و توکل  

امیدواری  اندیشی،  مثبت  رضا،  و  خدا،  به   به 
الهی،   اولیای  و  پیامبر  دادن  الگوقرار  زندگی، 

 باشد.اعتقاد به معاد از نتایج آن می 
: اصالح و هدایت تفکر به  . راهکارهای رفتاری 5

رفتار   اصالح  باعث  که  الهی  بینی  جهان  سمت 
می در شخص  صحیح  رفتارهای  این  که  شود 

-خانواده، روابط بین فردی، روابط اقتصادی می
بهداشت   یا  تواند  و  کند  تامین  را  افراد  روانی 

ارتباط با منبع قدرت معنوی، قوانین بازدارنده و 
 قوانین کنترل کننده شهوت. 

 آیات و عوامل مؤثر در بهداشت روانی
ها از حیث اخالق و رفتار و  از آنجایی که انسان

حیث  از  است  ممکن  هستند  متفاوت  روحیات 
ذا  بیماری روحی و روانی نیز دچار مشکل شوند ل

از    قرآن پیشگیری  برای  کریم سعی کرده است 
این امراض روحی و روانی، دستوراتی را بیان کند  
اشاره   آنها  از  برخی  به  نوشتار  این  در  ما  که 

 خواهیم کرد.
 یاد خدا . 1

بیماری  بزرگترین  از  به  یکی  های روانی که بشر 
اضطراب   هست اضطراب و نگرانی است،آن مبتال  
عوامل دیگری از باعث به وجود آمدن  و نگرانی  

قبیل؛ ترس و وحشت، ضعف وناتوانی، بدگمانی  
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در   پوچی  احساس  دنیاپرستی،  خیالبافی،  و 

گذشته  تاریک،  آیندۀ  و...  زندگی،  ظلمانی  ای 
یاد  باشد؛  می  که  ندارد  وجود  این  در  شکی  و 

 برد و به انسان ها را از بین میخداوند، این دغدغه
کریم فرموده   قرآندهد همانطور که  آرامش می

اللّه تطمئن القلوباست: » یا اینکه   1«  اال بذکر 
« است:  فرموده  دیگر  جای  انزل  در  الذی  هو 

المؤمنین قلوب  فی  خداوند   2«  السکینۀ  همانا 
کسی است که سکینه و آرامش در قلوب مؤمنین  

می نوشته  .کندایجاد  مفسیرین  »یاد اند:  برخی 
برای انسان، که همواره اسیر حوادث است و خدا  

است که سعادت   یک چیز محکمی  در جستجوی 
او را ضمانت کند و گاه در امور خود متحیر است،  

برند و  رود و به کجایش میداند به کجا مینمی
آرامش است« و  مایه  آمده،  از سوی 3  .برای چه 

دربارۀ   بشر دیگر  به  خدا  یاد  کردن  فراموش 
داده   وهشدار  تکونوا  »فرماید:  می   است  ال  و 

انفسهم فانساهم  اللّه  نسوا  همچون    4  .«کالذین 
کردند، خدا  فراموش  را  که خدا  نباشید  کسانی 

خالصه اینکه   . آنها را به خودفراموشی گرفتار کرد
بیان    قرآن کریم ثمره یاد کردن خدا را اینگونه 

أَالَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ اَل خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ    کرده است: »
   5اَل هُمْ یَحْزَنُونَ«  

 . تقوا و تزکیه 2
برای  کریم    قرآنکه    گناه یک نوع بیماری است

های روانی، در أمان ماندن از بیماری پیشگیری و  
سفارش   پرهیزگاری  و  تقوی  به  را  خود  پیروان 

که  لذا  کند  می  آیاتی  و  تمام  تزکیه  به  دستور 
تواند به عنوان آیات  دهد، نیز می تقوای الهی می

بهداشت روان مطرح شود و این سخنی است که  

 
 28، رعد.  1

 4. فتح،  2

 392، ص 11تفسیر المیزان، ج طباطبایی،  .  3

  19. حشر،  4

آن برخی   علم امروز به آن اعتراف دارد، عالوه بر
پرده صراحت  با  تقوا  مربوط  و آیات  یأس  های 

را   افراد پرهیزگار دارد  بر مینومیدی  به تمام  و 
حل   و  نجات  می وعده  فرموده   دهدمشکالت  و 

 6 .وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً« است: »
 . ایمان به خدا و توجه به صفات الهی 3

احساس  به  نیاز  بشر  اساسی  نیازهای  از  یکی 
این احساس امنیت با ایمان به    امنیت است که

عبارت است از احساس   خدا بدست می آید که
خطر،   از  نسبی  وضع  آزادی  احساس  این 

آرامش روحی  کند و فردخوشایندی را ایجاد می
می جسمی  که  .  یابدو  هست  توحید  سایه  در 

آید. چون افراد به دلیل  احساس امنیت بوجود می
. ترسی که از دارند  میل به احساس ایمنی  ترس،

یک محرك موجود یا احتمالی در محیط بیرون 
ولی شخص   می شود«؛  ایجاد  و  ارگانیزم  موحّد 

داند که تمام حوادث جهان معنی دار و مؤمن می
کند پشتیبانی  به صالح او هستند. او احساس می 

می  کفایت  را  او  مسائل  همه  در  که  کند؛  دارد 
یاوری که از آینده به خوبی خبر دارد، مصالح و 

می را  شخص  استمفاسد  مهربان  او  با  و    . داند 
نداردوستان خدا   و  ند  به جهان مادی وابستگی 

آنها  وجود  بر  اش  حقیقی  معنی  به  »زهد« 
امکانات  دادن  از دست  با  نه  کند،  می  حکومت 

آینده در    ناراحت می شوند  مادی  از  نه ترس  و 
این گونه مسائل افکارشان را به خود مشغول می  

 قرآن در مورد ایمان به خدا و اثرات آن در  7.دارد«
چند   به  ما  که  دارد  وجود  متعددی  آیات  کریم 

مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیوْمِ  »  د آن اشاره خواهیم کرد:مور
هُمْ   وَاَل  عَلَیهِمْ  خَوْفٌ  فَالَ  صَالِحاً  وَعَمِلَ  اآلخِرِ 

  62. یونس،  5

 2. طالق،  6

 334ص  ،8ج تفسیر نمونه،    ،مکارم .  7
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روز  و  خدا  به  که  آنان(  )از  کسانی  یحْزَنُونَ؛ 
انجام  شایسته  ]کار[  و  آوردند،  ایمان  بازپسین 
دادند، پس هیچ ترسی بر آنان نیست، و نه آنان  

مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا   وَ»1  .شوند«  اندوهگین می
خَوْفٌ   فَالَ  وَأَصْلَحَ  آمَنَ  فَمَنْ  وَمُنذِرِینَ  مُبَشِّرِینَ 
عَلَیهِمْ وَاَل هُمْ یحْزَنُونَ؛ و )ما( فرستادگانِ ]خود[  
را، جز مژده آور وهشدار دهنده نمی فرستیم؛ و  
کسانی که ایمان آورند و اصالح نمایند، پس هیچ  
می   اندوهگین  آنان  نه  و  نیست  آنان  بر  ترسی 

آیات2  . د«شون این  خد،ا  در  به  از   ایمان  یکی 
که باعث امنیت روانی    است  راهکارهای شناختی

»عمل   به  رفتاری  راهکار  از  و  شود  می  انسان 
دانشمندان   .صالح« یا »اصلح« تعبیر شده است

آنها نامها  اگر تمام آیاتی که درگویند:  اسالمی می 
را مطالعه کنیم،    صفات خداوند بیان شده استو  

می  که  متوجه  نوعیشویم  روحی   به  آرامش  در 
انسان مؤثرند؛ صفاتی مانند علیم، سمیع، غفور،  
قدیر، ستّار، جبّار، توّاب، حکیم و نصیر. به عنوان 
انجام   که  گیرد  قرار  مقامی  در  کسی  اگر  نمونه 

د کاری برای او سخت باشد چون توان آن را ندار
معتقد   وقتی  صورت  این  در  ندارد  نیز  یاوری  و 
هم   و  است  قادر  هم  که  دارد  خدایی  که  باشد 
ناصر، در این صورت یک آرامش روحی و روانی 

گیری برای او حاصل خواهد شد و آن کار را پی 
 خواهد کرد »یا من اسمه دواء«. 

 توکل بر خدا. 4

بیماری از   روانیدیگر  و های  نومیدی  و  یأس   ،
اس  راهسستی  بهترین  کردن  توکل  که  کار  ت 

وَ مَنْ  فرموده است: »  قرآندرمان آن است و در  
 3یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ«  

 
 69. مائده،  1

  48. انعام،  2

 3. طالق،  3

کند،  هرکس برخدا توکل کند کفایت امرش را می 
 . رساند خداوند فرمان خود را به انجام می

 معنای توکل  
و توکل   کند  اعتماد  دیگری  به  شخص  یعنی 

منظور از توکل این 4دیگری را نائب خود بگیرد.  
است که انسان در چارچوب علل مادی و محدوده 

محاصره   خود  به نشود  توانایی  را  خود  چشم  و 
توجه   این  بدوزد،  پروردگار  لطف  و  حمایت 
مخصوص، آرامش، اطمینان و نیروی فوق العاده 

انسان به  معنوی  و  در می  روحی  که  بخشد 
 شت.رویارویی با مشکالت اثر عظیمی خواهد دا

جبرئیل   از  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر 
داد:  جواب  چیست؟  خداوند  بر  توکل  پرسید: 

نمی مخلوقات  که  این  انسان  فهمیدن  به  توانند 
می نه  برسانند،  نفعی  یا  بزنند  به  ضرری  توانند 

نه می از توانند  انسان چیزی بدهند و  خیری را 
مردم   و  خلق  از  انسان  لذا  نمایند،  منع  انسان 

می برای مأیوس  شد  چنین  بنده  اگر  و  گردد 
نمی کار  از خداوند غیرخدا  غیر  به کسی  و  کند 

ترسد و در احدی  امید ندارد و از غیر خداوند نمی
شخص متوکل اگر   . کندغیر از خداوند طمع نمی

خداوند   است  معتقد  چون  بخورد،  شکست  هم 
قادر به فراهم ساختن اسباب موفقیت انسانهاست  
از خودشان می داند، می   بهتر  را  آنها  و مصالح 
پذیرد که شکست ظاهری به صالح و نفع او بوده 

ورد. پس است، لذا از لحاظ روانی ضربه نخواهد خ
توکل باعث ازبین رفتن نگرانی و وحشت از اوضاع 
و   اضطراب  بروز  جلوی  و  است  آینده  مبهم 

 گیرد.   های روانی را میفشار
 
 

 561قرآن، ص  راغب، مفردات الفاظ  . 4
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 صبر . 5

کریم براى بیان جایگاه و اهمیت صبر و    قرآندر  
استقامت و تربیت آدمیان بر این اساس، در پنجاه 
آیه به صبر و استقامت توصیه و تشویق شده و از 

انسان و  است  گردیده  تمجید  صابر  آن  هاى 
شده  معرّفى  حق  ثمرات  محبوب  و  نتایج  و  اند 

رى شده است. »ساَلمٌ عَلَیْکُمْ بِما  شگفت آن یادآو
فرشتگان گویند: سالم  1. صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ«

بر شما به پاداش صبرى که کردید؛ پس چه نیک  
سراى. این  سرانجام  الَّذِینَ   است  لَنَجْزِیَنَّ  »وَ 

یَعْمَلُونَ«.  کانُوا  ما  بِأَحْسَنِ  أَجْرَهُمْ  و   2صَبَرُوا 
اند، به بهتر از آن  که شکیبایى ورزیدهکسانى را  
کرده مىچه  پاداش  یُحِبُّ »  دهیم.اند  اللَّهُ  وَ 

دارد.   3الصَّابِرِینَ«   دوست  را  شکیبایان  خدا   و 
یابیم که رشد همه کماالت در بدین ترتیب درمى

بستر صبر و استقامت است و ریشه در آن دارد؛  
امو رمز و راز پیروزى  ور  ها و شرط موفقیت در 

شکیبایى و پایدارى است به همین دلیل است که  
مى خداوند  گرامى وقتى  پیامبر  به  اش  خواهد 

مى  هدیه  را  آن  تبعات  و  صبر  دهد،  کند،  هدیه 
  چنان که در حدیث امام صادق )ع( آمده است: 

»جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ 
تَبَارَكَ اللَّهَ  لَمْ  إِنَّ  بِهَدِیَّۀٍ  إِلَیْکَ  أَرْسَلَنِی  تَعَالَى  وَ   

اللَّهِ ص قُلْتُ وَ مَا   یُعْطِهَا أَحَداً قَبْلَکَ قَالَ رَسُولُ 
قَالَ   هُوَ  مَا  وَ  قُلْتُ  مِنْهُ  أَحْسَنُ  وَ  الصَّبْرُ  قَالَ  هِیَ 

وَ   الرِّضَا الزُّهْدُ  قَالَ  هُوَ  مَا  وَ  قُلْتُ  مِنْهُ  أَحْسَنُ  وَ 
الْإِخْلَاصُ وَ أَحْسَنُ  أَحْسَنُ  مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ 

مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْیَقِینُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ 
مَا هُوَ یَا جَبْرَئِیلُ قَالَ إِنَّ مَدْرَجَۀَ ذَلِکَ التَّوَکُّلُ عَلَى 

)ص(    جبرئیل )ع( به نزد پیامبر4 .اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ«

 
 24. رعد، 1

 96. نحل،  2

 146. آل عمران، 3

اى  آمد و گفت: اى رسول خدا، خداوند مرا با هدیه
اى به به سوى تو فرستاده است که چنین هدیه 

کسى پیش از تو نداده است. رسول خدا گفت،  
پرسیدم: آن هدیه چیست؟ گفت: صبر و نیکوتر 

گفت: رضا و نیکوتر   از آن. پرسیدم: آن چیست؟
از آن. پرسیدم: آن چیست؟ گفت: زهد و نیکوتر  

پرسیدم: ا آن.  و   ز  اخالص  گفت:  چیست؟  آن 
نیکوتر از آن. پرسیدم: آن چیست؟ گفت: یقین و  
نیکوتر از آن. پرسیدم: آن چیست اى جبرئیل؟ 

 گفت: آن مرتبه توکل بر خداى عزّ و جلّ است. 
خیزد و تا تمام این صفات و کماالت از صبر برمى

دست  مراتب  این  به  نکند  پیشه  صبر  کسى 
رونمى و  و  یابد؛  اخالق  بیشتر  که  است  شن 

 کماالت داخل در صبر است.  
 

 اقسام صبر و استقامت 
صبر و استقامت با جایگاه و اهمیتى که براى آن  
در   و  دارد  مختلف  اقسامى  شدیم  یادآور 

به  میدان سیر  و  مبارزه  و  زندگى  گوناگون  هاى 
سوى کمال راهگشا و نجات دهنده است. درباره  

رسول خدا )ص( چنین  اقسام صبر در حدیثى از 
است؛ وَ   »  آمده  الْمُصِیبَۀِ  عِنْدَ  صَبْرٌ  ثَلَاثَۀٌ  الصَّبْرُ 

صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَۀِ وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِیَۀِ فَمَنْ صَبَرَ  
صبر بر سه قسم است: صبر بر    5عَلَى الْمُصِیبَۀِ«  

  مصیبت، و صبر بر طاعت، و صبر در برابر گناه. 
الصَّبْرُ   »  ن )ع( فرموده است:همچنین امیر مؤمنا

تُحِبُّ عَمَّا  صَبْرٌ  وَ  تَکْرَهُ  مَا  عَلَى  صَبْرٌ   . «صَبْرَانِ 
خوش  6 آنچه  بر  صبرى  است:  گونه  دو  صبر 

دوست نمى را  آن  آنچه  بر  صبرى  و  شمارى 
می  دارى.مى  کلی  طور  که  به  گفت   قرآنتوان 

؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 260. شیخ صدوق، معانی االخبار، ص 4

 31، ح 4، باب  194، ص  15

 ؛ 91، ص 2جاالسالمیه(،    - . کلینی، الکافی )ط  5

  450. نهج البالغه، ص 6
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-کلید پیروزی در بسیاری از مشکالت را صبر می

 شود. ن باعث دلگرمی انسان میداند و ای
 توبه و استغفار. 6

اه کار بدالیل مختلفی از جمله احساس  انسان گن
گردد یأس و ناامیدی می  حقارت، ترس و... دچار

قدرت   یک  به  نیاز  زمانی  چنین  در  قطعا  و 
امیدبخش دارد تا بتواند خود و مسیرش را پیدا 
کند و باید گفت که بهترین راه درمان و جبران 

 وار امیداو را  که  این ناامیدی، توبه و استغفار است  
کریم فرموده    قرآندر  بخشد،  به او روح امید می و  

نَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ  قُلْ یَا عِبَادَِی الَّذِی  است: »
الذُّنُوبَ   یَغْفِرُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  رَحْمَۀِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  اَل 
جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ * وَ أَنِیبُوا إِلَى رَبِّکُمْ  
اَل   ثُمَّ  الْعَذَابُ  یَأْتِیَکُمُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  لَهُ  أَسْلِمُوا  وَ 

بگو ای بندگان من! که برخود اسراف    1ونَ«  تُنْصَرُ
که   نشوید  نومید  خدا  رحمت  از  کردید  ستم  و 

را می گناهان  بسیار خداوند همۀ  او  زیرا  آمرزد، 
آمرزنده و مهربان است و به درگاه پروردگارتان 

 ... باز گردید )انابه کنید( و در برابر او تسلیم شوید
 خانوادهاهتمام به . ازدواج و 8
دستورات    از  بهداشت    قرآنیکی  تأمین  برای 

است، ازدواج  اجتماعی   روانی  موجودی  انسان 
تنهایی و بدون همراهی  به  به طوری که  است، 

-ها و یا کسی که همدم او باشد نمیسایر انسان
دهد ادامه  زندگی  به  مواقع    تواند  گاهی  البته 

دچار   را  انسان  است  ممکن  زندگی  فشارهای 
مشکالت عصبی و روحی کند که جهت   نگرانی و

قوی   نیروی  یک  به  باید  آن  کنترل  و  کاهش 
می نظر  به  که  کرد  به  رسد  تمشک  اهتمام 

مایۀ آرامش و سالمتی  بعد از یاد خدا،  خانواده،  
خداوند با واژۀ   به همین دلیلروان انسان است  

است  کرده  بیان  را  نکته  این  و    »لتسکنوا«، 
هِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ  »وَ مِنْ آیَاتِفرماید:  می 

 
 53  - 54. زمر، 1

  أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّۀً وَ رَحْمَۀً« 
نشانه   2 جنس  از  از  همسرانی  که  این  او  های 

خودتان آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در  
هم چنین برای   .میانتان مودت و رحمت قرار داد

و   کهزن  کرد  تعیین  را  وظایفی  این    مرد  اگر 
را روانی  بهداشت  کنند  رعایت  را  به   وظایف 

ارمغان می آورد. مثل: روابط مناسب بین زن و  
ارتباط  یکدیگر،  جنسی  نیازهای  ارضای  شوهر، 
که   مناسب  کالمی  غیر  ارتباط  کالمی،  درست 
داری،   راز  عهد،  به  وفای  تواضع،  از:  عبارتند 

اب معاشرت،  حسن  تشکر گذشت،  محبت،  راز 
اعضای خانواده از همدیگر، خوش اخالقی زن و 
شوهر، هدیه دادن به یکدیگر، توجه زن و مرد به  

هم چنین برای والدین در  ....    خواست یکدیگر و
فرزندان کرده   هم  مقابل  مشخص  را  وظایفی 

است، از قبیل انتخاب و گزینش همسر مناسب  
ه های که مادر خوبی برای فرزندان باشد ـ توصی

هنگام بارداری مادر ـ مراقبتهای دوران کودکی 
)شیر دادن، یادگیری، تعامل با فرزندان( توصیه 
ها در ارضای محبت به فرزندان، لزوم آشنایی با 
به  نیاز  برآوردن  و  کودکان  شناختی  تواناییهای 
امنیت کودك. در مقابل برای فرزندان در مقابل  

ک است  نموده  مشخص  را  وظایفی  ه  والدین 
عبارتند از: احترام گذاردن به والدین و احسان به 
)ر.ك:   غیره  و  والدین  به  آمیز  محبت  نگاه  آنها، 

سوم(.    قرآنصادقیان،   فصل  روان،  بهداشت  و 
روابط   به  چنین  هم  دینی  های  آموزه  و  تعالیم 
بدین   و  داده  دستور  رحم  صله  و  خویشاوندی 

 ت.  وسیله نیز بهداشت روانی را تأمین کرده اس

 عفاف .9
به دستورات هرجا که بی پایبندی  عفتی و عدم 

دچار  انسانها  رفتار  و  فکر  باشد  زیاد  اخالقی 
می ثمرهتغییراتی  که  خسران  گردد  جز  ای 

 21. روم، 2
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مواقع   این  در  ندارد  آنها  برای  روحی  و  جسمی 
باید در مراعات عفاف دید   بهترین راه درمان را 

کریم در رابطه با نقش عفاف بر روح و    قرآن  که
زیبا و  ان انسانها )مرد باشد، یا زن( تعبیراتی  رو

پوشی  دارد؛ در یک مورد در رابطه با چشمدقیقی  
نامحرم می  مِنْ  فرماید:  از  یَغُضُّوا  لِلْمُؤْمِنِینَ  »قُلْ 

إِنَّ   لَهُمْ  أَزْکَى  فُرُوجَهُمْ ذلِکَ  یَحْفَظُوا  أَبْصَارِهِمْ وَ 
 لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ  اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ * وَ قُلْ

  1مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...« 
 استعاذه. 10

رفع   در  سزائی  به  نقش  خداوند  به  بردن  پناه 
بیماری بیماری  از  یکی  دارد؛  روانی  های های 

وسوسه جهت روانی  بدین  است،  شیطانی  های 
هرگاه  دهد،  است که خداوند به پیامبر دستور می

های شیطانی به تو روی آورد به خدا پناه  وسوسه
وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ؛    »ببر  

های شیطانها به تو پناه  بگو: پروردگارا از وسوسه
می  2  «برممی  دیگر  درمورد  إِمَّا  »فرماید:  و  وَ 

 بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیعٌ  یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ
ای از شیطان به تو برسد به  هرگاه وسوسهعَلِیمٌ؛  

ببر پناه  از  فقط  موارد ذکر شده،  3  .«خدا  برخی 
برای درمان و آرامش روان   قرآناست که    مواردی 
 .  وده است ه آنها اشاره فرمانسان ب

 
 
 

 گیری  نتیجه
تعریف کردن بهداشت روانی دشوار است بدلیل  

های  اینکه افرادی که رفتارشان صحیح و مسؤلیت
دهند سالم هستند و  خود را به خوبی انجام می

نمی جامعه  در  که  مسؤلیتافرادی  های  توانند 
خود را انجام دهند و رفتارشان نامناسب است را  

انگاشته برای   اند.بیمار  بشر  اهداف  از  یکی 
موفقیت و رسیدن به آسایش، برخورداری از روان 

لم و معتدل است و در مقابل باید تمام عواملی  سا
و   برهم زدن، مسائل روحی  و  باعث تخریب  که 

شود از بین ببرند به همین خاطر  روانی انسان می 
کارها  پیشگیری بهتر از درمان است و بهترین راه

ارائه گردیده لذا حضرت علی )ع( در   قرآنتوسط  
اشاره فرموده این مطلب  به  رای اند که: »ببیانی 

بر    قرآنسالمت بخواهید و با    قرآندردهایتان، از  
به  سختی نوشتار  این  در  ما  جویید«  یاری  ها 

برخی از عوامل مؤثر در بهداشت روانی از جمله:  
ایمان به خدا و توجه به  یاد خدا، تقوا و تزکیه،  

صفات الهی، توکل بر خدا، صبر، توبه و استغفار،  
و   به  ازدواج  استعاذه خانوادهاهتمام  عفاف،   ،  

ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده است  پرداخته
اما    قرآنکه   نیست  روانی  بهداشت  کتاب  کریم 

مطالبی که ارائه کرده است در پیشگیری بسیاری 
می مؤثر  روانی  بیمارهای  این  اتفاقا  از  و  باشد 

جوامع بشری نیز بدنبال همین مطلب هستند که  
 ان است. پیشگیری بهتر از درم

 
 
 
 
 

 
 30 -31. نور،  1

 97مؤمنون، .  2

 200. اعراف،  3
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 نقش احکام اسالم در سالمت جسم از منظر علم و دین 

 
 عباس اکبری 

 

 (akbari1391@chmail.irنویسنده مسئول: ) دانشجوی دکتری

 
 چکیده 

دین مبین اسالم برای انسان ارزش و احترام فوق العاده ای قائل است و به تمامی مسائل حیاتی انسان از جمله 
کتاب سعادت بشر است وسعادت روحی انسان در گرو داشتن  قرآنعنایت خاصی دارد زیرا بهداشت و سالمت 

بر سالمت جسم انسان، ارائه داد؛ آیاتی می    قرآنجسمی سالم است از جمله شواهدی که می توان بر تاکید  
ل خرما، عسل باشد که به بیان انواع خوراکی هایی که برای انسان مفید هستند پرداخته است؛ خوراکی هایی مث

و انجیر همچنین آیاتی که ممنوعیت خوردن برخی غذاها و بعتی اعمال را بیان کرده اند ، نیز بیانگر اهمیت 
تحلیلی ، بهداشت و سالمت در آیات   –پژوهش حاضر که با روش توصیفی    است.  قرآنسالمت جسم انسان نزد  

ی نقش موثری در  قرآند که استفاده از رهنمودهای  رس کریم را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می  قرآن
 پیشرفت فرهنگ سالمت و بهداشت جامعه دارد. 

 
 واژگان کلیدی: انسان، بهداشت، جسم

 
 مقدمه:

تعالیم دین اسالم بگونه ای است که برای روح و 
جسم انسانارزش فوق العاده ای قائل شده وانسان 

هرگونه وارد کردن آسیب به جسم و جان را از  
کریم    قرآننهی می کند و بر حذر می دارد.در  

وجود  وسالمت  بهداشت  زمینه  در  زیادی  آیات 
و   رعایت  جمله:  از  بهداشتی  دستورات  داردکه 
پیشگیزی، اعتدال در رفتار تغذیه ای، حفظ جان  
استنباط   قابل  آن  از  فردی  بهداشت  به  وتوچه 

موارد پیشگیری بهتر از    همیشه ودر همه  است.
درمان است؛ بهداشت نیزیکی از موارد پیشگیزی 
در بیماری ها است. لذا الزم است که به بهداشت  
جسم انسان پرداخته شودتا حداقل با آگاهی از  
اثر برخی فوائد آن به تندرستی و سالمت جسم 

فوائدی که در این زمینه مطرح شده    .کمک شود
سالمت   چگونه  که  است  عبادت این  در  جسم 

فردی و اجتماعی تاثیر دارد؟ و پرهیز از محرمات 
تاثیری دارد؟  انسان چه    الهی در سالمت چسم 

  قرآن مقالهای با عنوان بهداشت وسالمت در آیات  
بهداشتی   دستورات  که  نعیمی  اثرابراهیم  کریم 

ی را بیان کرده است و مقاله سالمت جسم  قرآن
سالمت جسم  اثر صدیقی و... به اهمیت  قرآندر 
در میان    را مورد بررسی قرار داده است.  قرآندر  

به  پژوهش مجزّا  طور  به  که  اثری  فوق،  های 
در   انسان  جسم  بهداشت  بپردازد   قرآنموضوع 

یافت نشد، در این نوشتار سعی شده است که با  
جست و جو در آیات وروایات، بخشی از بهداشت  

قرا بررسی  مورد  الهی  تعالیم  در  انسان،  ر جسم 
 گیرد. 

  مفهوم شناسی،معنی لغوی و اصطالحی
در فرهنگ عمید درباره لغت بهداشت آمده است:  
» نیکو نگاه داشتن ، نگاهداری تندرستی، سابقاً  

می  الصحه  ،  )  گفتند«حفظ  ، ص    1374عمید 
و در اصطالح:»روشها و کارهای الزم برای  (.  461

گویند.   را  تندرستی«  اغشار، (حفظ  صدری 
 )157ص ، 1377حکمی، 
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لغت جسم به معنای:» بدن، تن ، هر چیزی که  
دارای طول و عرض و عمق باشد، هر چیزی که  
قسمتی از فضا را اشغال کند، جمع آن، اجسام و  

 )815، ص  1374عمید،  (جسوم«
که   است  چیزی  هر   « است:  آمده  مفردات  در 
دارای دراز و پهنا و ژرما باشد ) طول و عرض و  

جسمی هر  اجزاء  خارج    عمق(،  جسمیت  از 
شود هر چند که تکه تکه و جزء جزء شود نمی

دارد.« ابعاد  جزء  آن  ،    (باز  اصفهانی  راغب 
 )398،ص  1357

»آنچه دارای حجم و وزن است و فضایی را اشغال  
ساختمان مادی یک زیستمند،  - 2کند، ماده می 

تن«   جسد،  کالبد،  پیکر،  جانور،  یا  انسان  بویژه 
 ( 727،ص 1377)صدری افشار، حکمی، 

بشر،    مردم،   ، آدمی   « معنای:  لغتبه  در  انسان 
 (292، ص  1374اناسی و آناس جمع«)عمید، 

جانداری   - 1و در اصطالح : » انسان: )انسانها(:  
که طبیعدانان او را در رده پستانداران، زیر راسته 

 انسانها تیره آدم نمایان، باالتیره آدم نمایان و  

 دو روی  بر حرکت ویژگی دارای  و دهندمی قرار

 توانایی و مغز در گویایی مرکز وجود پا،

پای   -2دارد.   ابزارسازی  و  خوب  به  شخص  بند 
آدمی« آدم؛  اخالقی،  افشار،   اصول  صدری   (

باید گفت:    قرآندرباره  .  (98، ص  1377حکمی،
» این لفظ در اصل مصدر است بمعنی خواندن .  

معنای مصد آیات  از  بعضی  در  مراد چنانکه  ری 
وَ جَمْعَهُ  عَلَیْنَا  إِنَّ   « مثل  فَإِذَا  قرآناست  اهُ  قرآنهُ 

)قیامت/  قرآنفَاتَّبِعْ    » اینجا   قرآن (18-17هُ  در 
مصدر است مثل فرقان و رحجان و هر دو ضمیر 

عجله نکن زیرا جمع   قرآناند یعنی در  راجع بومی 
کنیم وخواندن آن بر عهده  کردن آنچه وحی می 

خواندنش  … تماس از  خواندیم  آنرا  چون  .و 
کتابی است خواندنی    قرآن  پیروی کن و بخوان.

تدبر   و  دقت  معانیش  در  خواند  آنرا  باید 
جمع    قرآنها  نمود.بعضی  بمعنی  اصل  در  را 

استگرفته  جمع  بمعنی  قرء  اصل  که   در ،اند 
  برای  از  مصدر  آن :    که  بگویند  توانندمی  اینصورت

  و   حقائق  جامع  یعنی  قرآن.  است  فاعل
»    .(262ص  ،1376قرشی ،  «). الهی  های فرموده

آیه و   6600کتاب آسمانی مسلمانان که شامل  
صدو چهارده سوره است« هشتاد و دو سوره آن  

به سوره و  نازل شده  های مکی معروف در مکه 
باشد و سی و دو سوره هم در مدینه نازل شده  می 

سوره را  آنها  می و  مدنی  .  گویند.«های 
ستایش .  (1882،ص  1374)عمید، و  سپاس 

عالم  ذرات  که  است  هستی  پروردگار  شایسته 
داد  قرار  و جالل خویش  مظهر جمال  را  وجود 
،پروردگار و معبودی که همواره همه موجودات 
در پرتو عنایات پر مهرش قرار دارند ،کسی که  
شایسته یاد کردن است و برماست که نعمتهای  

با  شاکر  را  اش  نمازگزاردن  خالصانه  و  شیم 
وپیشانی سائیدن جز بر پیشگاه او نباشد . چنانچه  
خداوند متعال نیز از بندگانش خواسته است که  

 قرآنهمواره او را یاد کنند و به یاد او باشند ،و در  
مجید خطاب به انسان آمده است :» أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ 

»بدان که منم  . لِذِکْرِی«إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاهَ 
خدای یکتا هیچ خدایی جز من نیست پس مرا  
بپا   ما  یاد  برای  را  نماز  و  بپرست  یگانگی  به 

»نماز به عنوان یکی از ارکان دین .  (14دار«)طه /
نیایش و   نوع  مبین اسالم عالیترین و کاملترین 

در بیش    قرآنارتباط با خداوند می باشد بطوریکه  
ره های مختلف این کتاب الهی  آیه از سو   120از  

از نماز، احکام،آداب و آثار آن به کرّات یاد نموده 
دیگری    .است ،عبادات  نماز  بر  افزون  چه  اگر 

وجود دارند ...    همچون خمس،زکات،حج،جهاد و
که هر کدام نقش سازنده و تربیتی مهمی بر روی 
بسیار   نماز  نقش  میان  این  ولی در  دارند  انسان 

بنده  زیرا نماز جلوهتر است  سازنده از حضور  ای 
از   یک  هیچ  در  ما  و  است  ربوبیت  محضر  در 
نماز در تمامی مراحل  عبادات اسالمی همچون 
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در محضر خدا نیستیم، تمامی حرکات، صحبتها  

لحظه و  خداست  با  همه  ذکرها  از  و  غفلت  ای 
گردد،   می  نماز  ابطال  باعث  آن  در احکام 

روزه   مثل  عبادات  دیگر  در  چه صورتیکه  ،اگر 
از  خودسازی  و  خداوند  به  قرب  نیت  به  انسان 
خوردن امساك می نماید اما در همین حال در 

تواند اعمال روزمره خود را انجام  تمامی روز می
دهد همچنین نماز تکرار بندگی انسان در برابر 

مکرّ یاد  و  تذکر  واین  است  الهی  الیزال  ر  ذات 
بشر    خداوند در طول شبانه روز باعث می شود تا

 از  نسبت   همان  به   و  باشد   غافل  خدا کمتر از یاد
)می  او  عصیان   و  گناه منش، کاهد«  احسان 

جهان، محراب وسیعی است که  .  (52ص    ،1382
و عبادت وسجود  به تسبیح  ،درآن  کائنات  همه 
السَّمَاوَاتُ   لَهُ  تُسَبِّحُ   «. مشغولند  خدا  برابر  در 

فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ یُسَبِّحُ  السَّبْعُ وَاأَلرْضُ وَمَن  
بِحَمْدَهِ وَلَکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا 

»هفت آسمان وزمین و هر .  (44غَفُورًا « )اسراء /  
چه در آنهاست همه به ستایش خداوند مشغولند  
و   تسبیح  آنکه  جز  عالم  در  نیست  موجودی  و 

نماید ولیکن شما تسبیح  ستایش پروردگا ر می 
آنها را فهم نمی کنید . بدرستیکه خداوند بسیار  

به نماز ایستادن ،همراهی .  بردبار و آمرزنده است«
با همه آفریده ها و فرشتگان در پرستش وذکر  
پروردگار است . به نماز ایستادن رنگ و بوی الهی 
  . است  آئینه جمال حق شدن  و  وجلوه  گرفتن 

یاد او ،به نیایش او و راز و نیاز با او   لحظاتی را به
بگذرانیم و ورح آلوده را در چشمه صاف وزال ل  
که  نمازی  است  این   . دهیم  شستشو  الهی 

نماز در اسالم   مسلمان روزانه پنج بار می خواند.
جایگاه ویژه ای دارد و نماز گزار الزم است برای 

وضو   -1  انجام این عبادت مقدماتی را فراهم کند:
  ...  غسل کند .)در صورتی که جنب و  -2  گیرد. ب

)مثل  -3.  است( نجاسات  از  را  وبدن خود  لباس 
و  خون، را    - 4  پاك گرداند....    بول  پاك  مکانی 

] بنی هاشمی خمینی،    برای سجده فراهم کند«
اسالم عباداتی دارد که دارای  .  [422، ص  1377

عبادی آن که موجب   بعد  :یکی  است  دو جنبه 
ه خدا و کمال معنوی او می شود تقرب انسان ب

ودوم بعد بهداشتی ودرمانی آن که آثار مفیدی 
و   دارد  انسان  یا شخصی  و  اجتماعی  در محیط 
نماز   . کند  می  تامین  را  انسان  سالمت 
عبادات  قبیل  این  از   .  .  . و  ،وضو،غسل،روزه 

ودر اینجا به بررسی جنبه های بهداشتی    هستند. 
و از مقدمات نماز  وضو وغسل که جزء این عبادات  

 هستند پرداخته می شود. 
 وضو -1

و   شده  پاکیزه  بسیار  معنای  به  لغت  در  »وضو 
شرعاً یعنی شستشوی مخصوص که شرط صحت  

و   قرآننماز و طواف و موجب جواز مس کتابت  
 ، ،  1379اسماء مقدسه است « )حسینی دشتی 

 ( 370ص
 کریم در مورد دستور وضو می فرماید :  قرآن

ا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالهِ فاغْسِلُواْ »یَا أَیُّهَ
وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ 

الْکَعْبَینِ   إِلَى   لِیَجْعَلَ  اللّهُ  یُرِیدُ  مَا..… وَأَرْجُلَکُمْ 
  وَلِیُتِمَّ   لِیُطَهَّرَکُمْ  یُرِیدُ  وَلَکِن  حَرَجٍ  مِّنْ  عَلَیْکُم
 (6مائده/  ) کُرُونَ«تَشْ لَعَلَّکُمْ عَلَیْکُمْ نِعْمَتَهُ

به   اید،چون  آورده  ایمان  که  کسانی  »ای 
)عزم(نماز برخیزید ،صورت و دستهایتان را تاآرنج  
برآمدگی  تا  را  خودتان  پاهای  و  سر  و  بشویید 
نمی   .خدا   .  .  . کنید  ( مسح  پا  دو  )هر  پیشین 

بر شما تنگ بگیرد ،لیکن می خواهد شما    خواهد
را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند،باشد که  

 سپاس ) او( بدارید.«
 وضو دارای دو فایده روشن است : 

 فایده بهداشتی  -
 فایده اخالقی ومعنوی  -

از نظر بهداشتی شستن صورت و دستها آن هم  
پنج بار و یا الاقل سه بار در شبانه روز، اثر قابل  
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مالحظه ای در نظافت بدن دارد ،مسح کردن بر 
سر و پشت پاها که شرط آن رسیدن آب به موها  
یا پوست تن است ،سبب می شود که این اعضا 
را نیز پاکیزه بداریم وتماس آب با پوست بدن اثر 

و خ سمپاتیک  اعصاب  تعادل  در  اصی 
پاراسمپاتیک دارد و از نظر اخالقی ومعنوی چون  
با قصد قربت وبرای خدا انجام می شود اثر تربیتی  
دارد . مخصوصاً چون مفهوم کنایی آن این است 
که از فرق تا قدم در راه اطاعت تو گام برمی دارم 
  (»  . است  معنوی  و  اخالقی  فلسفه  این  موید 

 ( 291، ،ص1376ازی ،مکارم شیر
در روایتی از امام رضا )ع(نقل شده که در مورد 

 حکمت وضو فرمودند : 
»لِاَنَّهُ یَکُونُ العَبدُ طَاهِراً اِذَا قَامَ بَینَ یَدَِی الجَبَّارِ  
مِنَ   ،َنقِیّاً  اَمَرَهُ  فِیمَا  لَهُ  ،مُطیعاً  اِیَّاهُ  مُنَاجَاتِهِ  عِندَ 

مَا فِیهِ مِن ذَهَابِ الکَسَلِ وَ    األدنَاسِ وَالنَّجَاسَهِ ،مَعَ
یَدَِی  بَینَ  لِلقِیامِ  الفُوادِ  ،وَتَزکِیَهِ  النُّعَاسِ  طَرَدِ 

 (6848، ص1377الجَبَّارِ«) شیخی  ، 
»برای اینکه بنده وقتی برای مناجات با خداوند 
جبار در برابر او می ایستد ،پاك باشد ،فرمان او  

و نجاست  را اطاعت کرده باشد و از آلودگی ها  
بین   از  باعث  وضو  اینکه  عالوه  ،به  باشد  پاکیزه 
و   آلودگی  خواب  زدودن  و  کسالت  حالت  رفتن 
پاك ساختن دل برای ایستادن در حضور خدای 

شود« می  )ع(.  جبار  باقر  معیاری    امام  را  وضو 
برای شناخت اطاعت و معصیت خدا معرفی کرده  

می حُو  مِن  حَدَّ  الوِضُوءُ  :»اِنَّمَا  اهللِ فرمایند  دُودِ 
همان[  یَعصیهِ«]  مَن  وَ  یُطیعُهُ  مَن  اهللُ  .  ،لِیَعلَمَ 

تا   خداست  حدود  از  حدی  حقیقت  در  »وضو 
برد اینکه خداوند بداند چه کسی از او فرمان می 

برخی از صاحب .  کند«و چه کسی نافرمانیش می
نظران در مورد وضو حکمت هایی بیان کرده اند  

دست و صورت   -1  ز:که برخی از آن ها عبارتند ا
که غالباً در معرض میکروبهای مختلف می باشد  

شد که در هر روز چند مرتبه با عنوان وضو  اجب  و

شسته شود به طوری که آب به پوست برسد و  
چربی و کثیفی ها را رفع نماید،نکته اینکه،دیگر 
زیر  اعضای وضو هستند،  از  غیر  بدن که  اعضاء 
لباسند و کمتر آلوده به میکروب و کثافات محیط  

 می شوند . 
یکروب  پیش از این گمان می کردند، ورود م -2

به داخل بدن، منحصر به سوراخ های بدن )مثل  
دهان(است ولی اخیراً ثابت شده است که ممکن  
است میکروب از سطح پوست نیز وارد بدن شود  
و چون دست و صورت بیشتر در معرض آلودگی 
ها واقع می شود دستور به شستن داده شد و در 
پا وسر به مسح اکتفا شده تا موجب سختی نشود  

. 
ر مسح سر و پا اگر مانعی باشد صحت مسح  د -3

سر و پا از بین بردن مانع است در نتیجه نظافت  
محل سر و پا هم تحقق می یابد و این خود یک  

 نکته بهداشتی است . 
و   -4 خاصیت  مختلف  روشهای  به  دادن  ماساژ 

فوائد فراوانی برای بدن دارد که وضو نیز همان  
وقتی به سطح  خاصیت ماساژ را دارا می باشد زیرا  

اعضا ی وضو آب سرد رسید و محل آن سرد شد 
برای حفظ درجه حرارت طبیعی بدن و جبران 
حرارت از دست رفته ی اعضای وضو ، دستگاه  
گردش خون به فعالیت سریع مشغول می شود  
نتیجه   در  و  متعادل شود  بدن  درجه حرارت  تا 
نشاط و سالمتی وتعدیل در دستگاه دوران خون  

مهمترین و   که  آید  وجود  به  است  بدن  عضو 
نماید« می  تامین  را  بدن    )اهتمام،   بهداشت 

یکی از پزشکان در  .  (190و    188  صص  ،1344
مورد وضو می نویسد: »اگر دست آوردهای علمی 
جدید را درباره بهداشت پوست مورد مطالعه قرار  
دهیم به عمق اهمیت تشریع وضو و طهارت در  

بهداشت پوست در درجه    پی خواهیم برد.  قرآن
ویژه  به  بدن،  شستشوی  و  نظافت  به  اول 
مستمر   نظافت  است  متمرکز  آن  باز  قسمتهای 
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عرقی   غدد  های  سوراخ  ماندن  باز  برای  پوست 
وچربی امری حیاتی است به طوری که الزم می  
شود هر فرد روزانه حداقل دو بار دست وصورت 
  ، قور  قر  و  دیاب  بشوید«)  را  خود  گردن  و 

 ( 130ص،1370
وضو    و بهداشتی  فوایدهای  از  برخی  مورد  در 

از  بسیاری  به  ابتالء  از  :»پیشگیری  اند  نوشته 
گوارشی   های   های   آلودگی  دلیل   به بیماری 

 بیماریها  این  مهمترین.    شود  می  عارض  دستها
التهاب   مثل)  عفونی  های   ،بیماری    وبا،تیفوئید، 

 ، مسمومیتهای غذایی(معروفند. هدمع
بر   مثبت  خون تاثیر  گردش  دستگاه  فعالیت 

ونشاط یافتن شخص به دلیل تحریک اعصاب و 
و   بدن  آلودگی های  ،زدودن  بدن  اعضای  ماساژ 
فراهم شدن شرایط مساعد برای فعالیت پوست  

 [ 129-128،صص1370وقرقور،  .«)دیاب
یکی از صاحب نظران دیگر می نویسد :»دست و 
صورت که غالباً در معرض مزاولت و مباشرت با  

باشند در هر  کثا میکروبهای مختلف می  و  فات 
وضو   واسطه  به  شد  واجب  مرتبه  چند  روزی 

  ،رفع   برسد   که آب به بشرهشسته شود، به طوری  
  ،تا   بنماید  را  آب  وصول  موانع  و  کثافات  و  چربی

  نظافت   و  ماند   مصون   آن  میکروبهای   ضرر  از
 مسامات   از  جلدی   واستنشاق  شود  حاصل  اجباری 

 ر گردد.  بشره میسّ
لباس  زیر  بدن  اعضای  اعضای وضو،باقی  از  غیر 
است و کمتر آلوده به میکروب و کثافات محیط  
می شود و لهذا این تکلیف مکرر و مداوم در همه 
تا   گردید  وضو  اعضاء  تنظیف  ،ویژه  شب  و  روز 
و  گردد  مرتفع  میکروبها  و  شود  باز  مسامات 
 استنشاق جلدی در همه این اعضا حاصل شود . 

می سا گمان  داخل  بقا  در  میکروب  ورود  کردند 
ومدخل  مخرج  )سوراخ(  ثقب  به  منحصر  بدن 
)مثل دهان( بدن است. اخیراً به ثبوت رسیده که  

جلدی  مسامات  همان  از  میکروب  است  ممکن 
 وارد بدن می شود .

کثافات   معرض  در  بیشتر  وصورت  دست  چون 
واقع )می شود (وپا و سر کمتر است لهذا در سر  

ه مسح تنها اکتفا شد تا موجب حرج نشود  و پا ب
. 

ماساژ]در   خاصیت  همان  عیناً  اسالمی  وضوی 
متن و حاشیه توضیح می دهند که ماساژ مالش  
تمام  که  است  ان  سوئدی  ماساژ  .و  است  بدن 
اعصاب را به کار اندازد[ »ماساژسوئدی«را به نحو  
اتم حاوی می باشد زیرا وقتی روی سطح اعضا  

رسید سرد  آب  قهرا   وضو  شد  سرد  آن  ومحل 
برای   و  یافته  شدت  سمت  آن  به  خون  جریان 

از حرارت طبیعی بدن و جبران    37حفظ درجه  
حال   به  تا  وضو  اعضاء  رفته  دست  از  حرارت 
فعالیت   به  خون  گردش  ،دستگاه  برسد  طبیعی 
و   سالمتی  و  نشاط  نتیجه  در  و  مشغول  سریع 
مهمترین   که  خون  دوران  دستگاه  در  تعدیل 

دن است به وجود آید و بهداشت بدن  جهازات ب
)اهتمام    »  . نماید  می  تامین  را 

 ( 235-232،صص1344،
»برخی مفسران گفته اند :مقدمات نماز تخفیف 
نیست«]قرائتی   بردار  تعطیل  و  است  بردار 

شده   (  38،ص 1376، گفته  اینکه  از  منظور 
تخفیف بردار است ولی تعطیل بردار نیست این  

مائده(خداوند گفته است  /  6است که در این آیه )
استفاده   برای وضو  از خاك  نبود آب  در صورت 
این   آید  پیش می  این  در  شود حال سوالی که 
داشته   باید  این خاك چه خصوصیتی  که  است 
باشد و آیا از لحاظ بهداشتی مشکلی پیش نمی  

   آید ؟
عَلَى   أَوْ  مَّرْضَى  کُنتُم  :»وَإِن  فرماید  می  خداوند 

جَاء   أَوْ  اَلمَسْتُمُ  سَفَرٍ  أَوْ  الْغَائِطِ  مِّنَ  مَّنکُم  أَحَدٌ 
طَیِّبًا   صَعِیدًا  فَتَیَمَّمُواْ  مَاء  تَجِدُواْ  فَلَمْ  النِّسَاء 

 [ 6فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُم مِّنْهُ « ]مائده  
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»و اگر بیمار یا در سفر بودید ،یا یکی از شما از  

نزدیکی کر زنان  با  ،یا  اید  قضای حاجت آمد  ده 
وآبی نیافتید پس با خاك پاك تیمم کنید ،و از 

 آن به صورت ودستهایتان بکشید «
خاك  است  بلند  زمین  ،رمز  صعود  »)صعید(از 
زمینهای برجسته وبلند ،دور از آلودگی ها است 
وقسمت   زمین  روی  که  است  مقصود خاکی  ،یا 

 فوقانی آن است . 
 آن گونه که آب زُداینده آلودگی است ،خاك پاك

هم خاصیت میکروب کشی دارد چون آفتاب به 
 (36،ص1376آن تابیده است.« )قرائتی ،

»دستور داده شده که هنگام عدم امکان غسل یا 
و   صورت  بر  کرده  تیمم  خاك  با  آب،  با  وضو 
دستهایش بکشد ،با این کار یعنی مالیدن خاك 
به صورت و دستها که از اعضای رئیسه و اصلی  

سان خود را در مقابل خدا  بدن هستند در واقع ان
شبر    (» کشاند  می  ذلت  و  حقارت  نوعی  به 

 ( 60،ص 1381،
»وضو با آهنگ اخالص و با ایمان به خدا و برای 
انجام نماز،لغزش های گذشته را می پوشاند خدا  
بر آن نیست که بر شما سخت بگیرد و شما را در  
تنگنای مقررات قرار دهد و به هنگام نبودن آب 

داشتن عذر  ،دچار    یا  آن  بردن  کار  به  از  شما 
سختی و رنجتان کند بلکه می خواهد به وسیله  
غسل و وضو و انجام آنها با آهنگ تقرب به خدا 
و فرمانبرداری از او،شما را پاك و پاکیزه سازد «) 

 ( 575،ص1380طبرسی ، 
پاکیزگی جسم   تیمم  و  وضو  و  از غسل  »هدف 

ی است و پاکیزگی روح . جسم را با آب و خاك م
توان پاکیزه نمود. خداوند وقتی مقرر داشت که  
مردم خود را پاکیزه سازند قصدش تکمیل دین  
خود بود زیرا دین جنبه های معنوی نیست ،بلکه  
هدف آن همه جانبه است واین کامل شدن نعمت 
انسان   حق  در  است  خداوندی 

 ( 275،ص1378«)مدرسی،

  ، است  شده  ذکر  احکامی  وضو  برای  اسالم  در 
واجب اینکه   وضو  عبادات  از  بعضی  انجام  برای 

 وبرای برخی از عبادات وضو مستحب است مثال: 
» وضو به عنوان مقدمه نماز بر هر شخص نماز  -1

 گزار واجب می شود.
برای طواف کعبه )تحت شرایطی خاص (وضو    -2

کریم و   قرآنواجب می شود ودست گذاشتن به  
)علیه   ائمه  و  پیامبران  و  بدون نام خدا  السالم( 

 وضو جایز نیست .
وضو به خودی خود مستحب است و خوب   -3

است انسان در هر حال وضو داشته باشد و حتی  
 آن را تکرار کند که نور است . 

صورت   -4 خاص،ابتدا  نیت  با  ابتدا  وضو  در 
وسپس دست راست و سپس دست چپ شسته  

 ) می شود و آنگاه مسح سر وپا صورت می گیرد«
 (32- 31صص ، 1386موسوی خمینی،  

با توجه به مطالب بهداشتی که در مورد وضو بیان  
این  همه  اسالم  که  شود  می  گرفته  نتیجه  شد 
احکام را به خاطر انسان و برای سالمتی جسم و  
روح او قرار داده است تا انسان به طراوت جسمی  

 و معنوی نائل شود .
 غسل  -1

ادات غسل :»شستشوی تمام بدن « ،یکی از عب
 شرع است که به دو کیفیت انجام می گیرد : 

می  ترتیبی وگردن شسته  ابتدا سر  و :که  شود 
سپس بقیه بدن وبعضی ترتیب بین طرف راست  

می الزم  نیز  را  همه  ارتماسیدانند.  وچپ  :که 
دشتی  رود«)  فرو  آب  در  یکباره  بدن 

 ( 610،ص 1379،
غسل یکی از مقدمات نماز است )البته در صورتی  

و. . .(باشد . غسل هم مانند وضو دارای    که جنب 
باطنی بوده و اقسام متعددی  بعد ظاهری و  دو 
دیگر  وبعضی  واجب  آنها  از  بعضی  دارد،که 
مستحب هسنند» غسل های واجب هفت قسم  
،حیض   جنابت  از:  عبارتند  که  است 
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به  که  میت،میت،غسلی  ،مس  ،نفاس،استحاضه 

د« واسطه نذر و قسم و مانند آنها واجب می شو
مترجم علی  –امام خمینی)ره(  – ]تحریرالوسیله  

محور اصلی بحث در این  مبحث غسل[  –اسالمی
  . باشد  می  حیض  و  جنابت  غسل   قرآن بخش 

کریم در آیات متعدد افراد پاکیزه را ستایش کرده  
و آنها را محبوب خدا معرفی می کند . در مورد 
غسل تعبیر »طهارت«را به کار می برد و در چند 

 ستور انجام غسل می دهد .مورد د
 غسل جنابت :–الف 

نزدیکی  مخالف  جنس  با  که  جنب»کسی  فرد 
کرده یا به هر دلیلی منی از او بیرون آمده است  

 (  210ص ، 1379)دشتی،«
کریم در این مورد آمده است که :»    قرآنکه در  

فَاطَّهَّرُواْ   جُنُبًا  کُنتُمْ  لِیَجْعَلَ …وَإِن  ..مَایُرِیدُاللّهُ 
وَلِیُتِمَّ  عَلَ لِیُطَهَّرَکُمْ  یُرِیدُ  وَلَکِن  حَرَجٍ  مِّنْ  یْکُم 

 (  6نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ«)مائده / 
»ای اهل ایمان هنگامی که می خواهید برای نماز 
شوید   پاکیزه  هستید  جنب  اگر  و   ) بپاخیزید 
. . . خدا هیچ گونه سختی برای  )غسل کنید ( 

خواهد داد ولیکن می خواهد )جسم و شما قرار ن
جان(شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما 

 تمام کند «
)جنب (به معنای بعید ،دور و بیگانه است و چون  

احتالم،از  ویا  جنسی  آمیزش  از  بعد  شخص 
و   نماز  و   قرآنخواندن  دور  مساجد  به  رفتن  و 

 بیگانه می گردد ،به وی جنب گفته می شود . 
ان ادیان آسمانی ،دین اسالم ودین حضرت در می

ابراهیم )علیه السالم(و دین صائبان بعد از جنابت  
دانند . در فهرست ابن ندیم  را واجب میغسل  ،

کلمه   . اند  شده  نامیده  مغتسله  نام  به  ،صائبان 
»صابی«واژه ای است کلدانی به معنای شوینده  
و جمع آن صابون و صابین است . آنها در کنار  
نهر ها می زیستند تا دائما در آب جاری غسل  
کنند . از نظر آنها آب جاری رمز و نشانه حیات  

می آنها   . است  تنها    اعظم  نه  گویند:»غسل 
و   گناهان  کند،بلکه  می  دور  بدن  از  را  کثافات 
پلیدی های نفس را نیز از بین می برد . آبی که 
نور را منعکس می کند شکلی از نور است و کسی 
که غسل کرده است پوششی از نور دارد.)حجتی 

 (6،ص1362و بی ازار ،
و  چهره  شستشوی  و  غسل  به  نیز  اسالم  »در 

س  مسح  و  و  دست  نور  معنای  »وضو«به  پا  و  ر 
شود . غسل تمام بدن نه  روشنایی گفته شده می 

و  برد  می  بین  از  را  جسمی  آلودگیهای  تنها 
می  بدن  یافته  کاهش  آب  ترمیم  گردد موجب 

،بلکه موجب طهارت و پاکی قلب و روح نیز می  
 (56،ص 1362شود «.)حجتی و بی ازار ،

هیچ   شود  روشن  آنکه  برای  آیه  پایان  گونه  در 
تیمم   -سخت گیری در دستورات گذشته )وضو

  مصالح   بخاطر   آنها  همه  بلکه   نبوده  کار  در(  غسل–
  نمی   خداوند:  فرماید  می  شده  وضع   مردم  خود

 خواهد  می  بلکه  بیفکند  زحمت  به  شمارا  خواهد
  تمام   شما  بر  را  خود  وتعمت  سازد  پاکیزه  را  شما
 .   کند

تاکید می  »در حقیقت این جمله این واقعیت را  
های  برنامه  و  الهی  دستورات  تمام  که  کند 
اسالمی به خاطر مردم و برای حفظ منافع آنها  
به هیچ وجه هدف دیگری در  قرار داده شده و 
کار نبوده است .خداوند می خواهد بااین دستورها  
مردم  برای  جسمانی  هم  و  معنوی  طهارت  هم 

 (284،ص1376فراهم شود . «)مکارم شیرازی،
د جنب شدن  اسالم  هنگام  به  که  میدهد  ستور 

عضو   فقط  که  حالی  در  بشویند  را  بدن  تمام 
معینی آلوده می شود مثل بول کردن که عضو  
عضو   همان  شستن  با  و  شود  می  آلوده  معینی 
انسان پاك می شود . آیا میان بول کردن و خارج 
شدن منی تفاوتی است که در یکی فقط محل را 

 دن را ؟ باید شست و در دیگری تمام ب
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موضعی   عمل  یک  انسان  از  منی  شدن  »خارج 
نیست )مانند بول و سایر زوائد (بدلیل اینکه اثر 

گردد و تمام سلولهای  آن در تمام بدن آشکار می
سستی   حالت  یک  ،در  آن  خروج  بدنبال  تن 
مخصوص فرو می روند و این خود نشانه تاثیر آن 

 روی تمام اجزا بدن است . 
قیقات دانشمندان در بدن  توضیح اینکه : طبق تح

که   دارد  وجود  نباتی  اعصاب  سلسله  دو  انسان 
تمام فعالیتهای بدن را کنترل می کنند »اعصاب  
دو   پاراسمپاتیک«این  »اعصاب  و   » سمپاتیک 
رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف  
خارجی  و  داخلی  جهازات  و  دستگاهها  تمام 

»ت سمپاتیک  اعصاب  ،وظیفه  اند  ند  گسترده 
کردن«و به فعالیت واداشتن دستگاههای مختلف  
پاراسمپاتیک »کند   اعصاب  وظیفه  و  است  بدن 
نقش   یکی  واقع  ،در  آنهاست  فعالیت   » کردن 
از   و  دارد  نقش»ترمز«را  ودیگری  »گاز«اتومبیل 
نباتی   اعصاب  دسته  دو  این  فعالیت  تعادل 
  . کند  می  کار  متعادل  بطور  بدن  ،دستگاههای 

د جریانهایی  این  گاهی  که  دهد  می  رخ  بدن  ر 
تعادل را بهم می زند ،از جمله این جریانها مسئله  
معموال  که  جنسی(است  لذت  »ارگاسم«)اوج 
مقارن خروج منی صورت می گیرد . در این موقع 
ترمز  )اعصاب  پاراسمپاتیک  اعصاب  سلسله 
)اعصاب   سمپاتیک  اعصاب  کننده(بر 

به شکل منفی  محرك(پیشی می تعادل  و  گیرد 
 خورد . میبهم  

جمله  از  که  است  شده  ثابت  نیز  موضوع  این 
اموری که می تواند اعصاب سمپاتیک را بکار وا 
دارد و تعادل از دست رفته را تامین کند تماس 
آب با بدن است و از آنجا که تاثیر »ارگاسم «روی 
تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده می شود  

دن بهم  و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر ب
از   پس  که  است  شده  داده  دستور  خورد  می 
با آب  بدن  ،یا خروج منی تمام  آمیزش جنسی 

شسته شود و در پرتو اثر حیات بخش آن تعادل  
اعصاب در سراسر   این دو دسته  میان  کامل در 
بدن برقرار گردد. البته فایده غسل منحصر به این  
نیست بلکه غسل کردن عالوه بر این یک نوعی  

پرستش نیز می باشد که اثرات اخالقی   عبادت و
آن قابل انکار نیست و به همین دلیل اگر بدن را  
خدا  فرمان  اطاعت  و  قربت  قصد  و  نیت  بدون 
بشویند غسل صحیح نیست در حقیقت به هنگام  
خروج منی یا آمیزش جنسی،هم روح متاثر می  
مادی  شهوات  سوی  به  ،روح  جسم  هم  و  شود 

وی سستی و رکود  کشیده می شود ،و جسم به س
،غسل جنابت که شستشوی جسم است و به علت  
شستشوی  شود  می  انجام  قربت  قصد  به  اینکه 
جان است ،اثر دوگانه ای در آن واحد روی جسم  
و روح می گذارد تا روح را به سوی خدا و معنویت  
و  و نشاط  پاکی  به سوی  را  سوق دهد و جسم 

بت  از همه اینها گذشته ،وجوب غسل جنا.  فعالیت
و  بدن  نگه داشتن  پاك  برای  اسالمی  الزام  یک 
زیرا  است  زندگی  طول  در  بهداشت  رعایت 
بسیارند کسانی که از نظافت خود غافل می شوند  
ولی این حکم اسالمی آنها را وادار می کند که  
در فواصل مختلفی خود را شستشو دهند و بدن  

بنابراین به هنگام خروج منی    را پاك نگه دارند.
اب یا بیداری(و همچنین آمیزش جنسی  )در خو

)اگر چه منی خارج نشود( باید غسل کرد وتمام 
بدن را شست . تمام دستورات الهی و برنامه های  
اسالمی به خاطر مردم و برای حفظ منافع آنها  
به هیچ وجه هدف دیگری در  قرار داده شده و 
این   با  خواهد  می  ،خداوند  است  نبوده  کار 

معنوی و هم جسمانی را دستورات هم طهارت  
فراهم شود« مردم  ،  1376)مکارم شیرازی   برای 

صاحب  .  ( 294-293صص و  پزشکان  از  برخی 
»این   -1  نظران در مورد غسل جنابت نوشته اند:

ورزیده   بدن،و  به  بخشیدن  نشاط  باعث  غسل 
عصبی   های  پایانه  تحریک  طریق  از  آن  شدن 
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این غسل موجب    -2  موجود در پوست می گردد.

ن خون در پوست و دستگاه تناسلی و رفع  احتقا
سایر  به  قسمتها  این  در  شده  جمع  های  خون 

شود.  می  مغز  و  قلب  بویژه  بدن    - 3  قسمتهای 
عمل غسل یک فعالیت عضالنی است که موجب  
نشاط قلب و حسن جریان خون در بدن و ورزش 

است بدن  ارادی  ،سالمتی    -4.  عضالت  غسل 
وظایف متعدد   پوست را تامین می کند تا بهتر به 

انتقال   آنها  مهمترین  از  که  نماید  عمل  خود 
احساسات و تنظیم دمای بدن و حفظ سالمتی  

و   -5  است. زائد  ،چربی  مرده  سلولهای  زدودن 
از دیگر  از پوست  گرد و غبار وسایر آلودگی ها 

باشد« می  غسل  قرقور،  فوائد  و  ،  1370)دیاب 
غسل    -6.  (130ص ترتیب  مورد  در  »برخی 

  نیز   (چپ  سمت  –سترا  سمت  –)سروگردن
  :   که  اند  کرده  ذکر  جسمانی  و  بهداشتی  نکات
 یک   شستن  به  مشغول  سرد  آب  با  انسان  وقتی
 مختلف  بدن  اعضای   در  حرارت  درجه  شد  عضو
  سمت   آن  به  خون  گردش  نتیجه  در  گرددمی

  دوران   حیاتی،   عمل   آن  دنبال   به  و  شود  می  شدید
  وضو   در  که  همانطور  کندمی   پیدا  شدّت  خون

رد، حتی اگر با آب گرم هم انجام  گی  می  صورت
اهتمام )  کند«شود باز این فرایند جریان پیدا می

یکی از صاحب نظران معتقد .  (206ص  ، 1344،
»روی پوست بدن منافذی است که قریب    است:

دو میلیون عدد هستند که از طریق آنها پوست  
از آن   . یعنی  با هوای مجاور دارد  مبادله گازی 

اکسیژن جذب می کند بطوری که هفت    طریق
درصد تنفس بدن از این طریق است و از طر ف  
دیگر گازهای سمی و عرق از پوست بیرون می  
رود که در اثر تبخیر دائمی عرق های خارج از 
پوست بدن ،مواد سمی و کانی آن باقی می ماند  
و مواد گازی و مائی آن تصعید می شود . بنابراین  

ز این مواد چربی و مواد کانی رسوبی روی جلد ا
ماند. این رسوبات منافذ جلدی و سمی باقی می 

را مسدود می کند ومحیط مساعدی برای پرورش 
و ازدیاد انگلهای ساس و جرب و شپش می شود  
و در حال عمل آمیزش )در اثر حرکات زیاد(عرق  
نتیجه رسوبات   و در  زیاد تری حاصل می شود 

رت متوسط در هر  زیاد تری حاصل می شود )بصو
ساعت یک لیتر عرق از بدن خارج می شود و  24

ای  وسیله  با  انسان  بدن  های سطح  اگر سوراخ 
مسدود شود ،طولی نمی کشد که انسان هالك  
می شود ( لهذا شارع مقدس اسالم ،غسل جنابت  
را واجب فرمود تا بدن شسته و رسوبها که النه  

ت  انگلها است مرتفع گردد و از خطر آن مصونی 
حاصل گردد و نیز غسل جنابت باعث می شود  
باز شود و تنفس جلدی  بدن  منافذ پوستی  که 
لوازم سالمتی وحیات است عادی شود و  از  که 
رضائی  آورد.«)  می  ارمغان  را  نشاط  و  حیات 

، می  359،ص  1381اصفهانی  سابق خیال  در   )
شد که منی از همان محل مخصوص بیرون می  

ثابت شد که منی از تمام آید تا اینکه به قوت علم  
بیرون می آید. نویسد:   بدن  ازپزشکان می    یکی 

»چون منی دارای مقداری مایع لزج است موسوم  
به موسین ،اطراف سوراخ)های بدن ( را به خوبی 
می گیرد و به کلی تنفس )جلدی از دو میلیون  
عمل  هنگام   . شود  می  قطع  پوست(  سوراخ 

خ اعصاب  عنیفه  حرکات  اثر  در  و  آمیزش  سته 
گرم،   آب  به  کردن  وغسل  شود  می  منقبض 
اعصاب را منبسط و آنها را به حال طبیعی وعادی 
بر می گرداند و نیز جریان خون را در همه بدن 

نماید« می  تجدید  و    ، 1344،اهتمام  )  تشدید 
مورد علت غسل    و.  (252ص نیز در  روایات  در 

»عَن مُحَمَّدِ بنِ سَنان عَنِ   جنابت آمده است که:
عِلَّهُ  ال  ، مَسائِلِهِ  جَوابِ  فِی  اِلَیهِ  کَتَبَ  اَنَّهُ  رِّضا)ع( 

وَ لِتَطهیرِ ااِلنسَانِ مِمَّا اِصَابَهُ    غُسلِ الجَنَابَهِ النَّظافَهُ،
مِن اَذَاهُ، وَ تَطهیرِ سَائِرِ جَسَدِهِ ، لِاَنَّ الجَنَابَهَ خَارِجَهٌ 

  جَسَدِهِ  هیرُ تَط  عَلَیهِ   وَجَبَ  فَلِذلِکَ  جَسَدِهِ   مِن کُلِّ
کُلِّهِ وَ عِلَّهُ التّخفیفِ فِی البَولِ وَ الغَائِطِ اَنَّهُ اَکثَرُ وَ  
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وَ   لِکَثرَتِهِ  بِالوُضُوءِ  فِیهِ  فَرَضِی   ، الجَنَابَهِ  مِنَ  اَدوَمُ 

اِرادَهٍ   بِغَیرِ  مَجیئِهِ  وَ   وَ  شَهوَهٍ،  لَا  وَ  مِنهُ مَشَقَّتِهِ 
وَااِلکرَاهِ   بِااِلستِلذَاذَ  اِلَّا  تَکُونُ  لَا  الجَنَابَهُ مِنهُم 

های   لِاَنفُسِهِم. پرسش  جواب  )ع(در  رضا  امام 
جنابت   غسل  علت  نوشتند:  سنان  بن  محمد 
پاکی  )و  طهارت  و  جسم(  )وپاکی  نظافت 
او  به  که  (است  و)فشاری  اذیت  از  روح(انسان 
رسیده و همچنین پاکی بقیه اعضاء بدن ،چون 

خارج می شود ،پس به که جنابت از تمام بدن  
خاطر این پاك کردن تمام بدن بر او واجب شده  
و علت تخفیف در ادرار و مدفوع آنست که بیشتر  
و دائمی تر از جنابت است پس خداوند در آنها 
به وضو گرفتن راضی شد چون )دفعات(ادرار و 
سخت   مرتبه(  هر  برای  و)غسل  زیاد  مدفوع 

ن بیرون است  وخروج هر یک از آنها از اختیار انسا
و از روی شهوت هم نیست ولی جنابت از روی  

) حیدری   شهوت وفشار روحی صورت می گیرد«
 . (75،ص 1382نراقی،
 غسل حیض: -ب

یک  ،ماهی  زن  از  خون  آمدن  :»بیرون  حیض 
و   »عادت«  را  آن  ،که  روز  چند  مدت  به  مرتبه 

»بی و  »قاعدگی«  و  می»قاعده«  هم  -نمازی« 
 قرآن در  .  (628،ص 1381) شریعتمداری،  گویند«

وَیَسْأَلُونَکَ    «: کریم در این مورد آمده است که 
فِی  النِّسَاء  فَاعْتَزِلُواْ  أَذًى  هُوَ  قُلْ  الْمَحِیضِ  عَنِ 
الْمَحِیضِ وَاَل تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ 

یُحِ اللّهَ  إِنَّ  اللّهُ  أَمَرَکُمُ  حَیْثُ  مِنْ  بُّ  فَأْتُوهُنَّ 
»از تو  .  (222)بقره /    التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ«

،بگو:»آن  پرسند  )زنان(می  ماهانه  عادت  درباره 
از  ماهانه  عادت  هنگام  به  ،پس  است  رنجی 
آنان   به  ،و  کنید  گیری  کناره  با(زنان  )آمیزش 
نزدیک نشوید تا پاك شوند ،پس چون پاك شدند  

فرمان داده است ،با    ،از همان جاکه خدا به شما
آنان آمیزش کنید ،خداوند توبه کاران و پاکیزگان 

این آیه به صورت مفصل در .  را دوست می دارد«

مبحث »ممنوعیت با زنان در حال حیض «مورد  
بررسی قرار خواهد گرفت . فقط در اینجا اشاره  
می شود که »زنان در هر ماه حدود سه روز خون  

بینند که   آن را خون عادت  بااوصاف خاص می 
حیضنامند و زن را در این حالت حائض  ماهیانه یا

اصفهانی،   گویند«   . (355ص  ،1381)رضائی 
فَأْتُوهُنَّ   تَطَهَّرْنَ  »فَإِذَا    که  رساند   می  « »جمله 

  است   جایز  آنان  با  نزدیکی  شدند   پاك  زنان   وقتی
  غسل  که  اند  کرده  استفاده  برخی  جمله  این  از.

 است  الزم  زناشویی  عمل  از  قبل  زنان  برای  کردن
  عمل :  فرمایند  می  شیعه  فقهای   اکثر  ولی

حتی قبل از    و  حیض  از   زن  پاکی  بعد  زناشویی
غسل جایز است و وجوب غسل حیض را از دالیل  

کنند« می  ثابت  ،  1376  شیرازی،  )مکارم   دیگر 
 .  (91ص
 روزه:  -2

روزه که در عربی از آن به »صوم« تعبیر می شود،  
به   لغت  اصطالح  در  در  و  است  امساك  معنای 

فقهی به کسی که از سپیده دم تا غروب شرعی  
کند،   امساك  روزه  نیت  به  گانه  ده  مفطرات  از 
صائم می گویند. روزه از کهن ترین عبادت هاست 
که در میان اقوام و ملل جهان رایج بوده است.  
  .رومانی ها و هندوها به کثرت روزه مشهور بودند

مانی، روزه جزو احکام واجب به  در تمام ادیان آس 
روزه   چهل  روزه  از  تورات  در  رود.  می  شمار 
ای  هفته  سه  روزه  و  الیاس  و  موسی  حضرت 
حضرت دانیال و روزه حضرت داوود و یونس یاد  
بند، هفته ای دو روز،   پای  شده است. یهودیان 
روزه می گیرند. جامع ترین و عالی ترین روزه ،  

که در آئین اسالم   روزه ماه مبارك رمضان است.
بر هر مرد و زن واجد شرایط واجب است. رسول  
تصحوا«.  »صوموا  فرماید:  می  اسالم    گرامی 
تمیمی  محمد  بن  نعمان   )ابوحنیفه 

( یعنی روزه بگیرید  342ق، ص    1385)مغربی(،
تا تندرست باشید. روزه داری یکی از مهم ترین  
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فرایض اسالمی است و مسلمانان به مدت یک ماه  

ر فواید  آن  و  اثرات  دارای  که  دهند  می  انجام  ا 
متنوعی است. روزه ابعاد مختلف روحی، تربیتی،  
این  در  که  دارد  فراوانی  جسمی  و  اجتماعی 
بعد   بیشتر  و  نیست  آنها  بررسی  امکان  نوشتار 
در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  آن  جسمی 
و  سالمتی  در  روزه  نقش  به  اسالمی  احادیث 

ات زیادی شده است. علم  درمان آالم جسمی اشار
پزشکی و تغذیه نیز با تایید این مساله، تاثیر روزه  
مختلف  زوایای  از  را  انسان  سالمتی  تامین  در 
قرار داده است.   بررسی و کنکاش  مورد بحث و 
به  روزه،  فریضه  که  است  آن  از  ها حاکی  یافته 
مدت هزاران سال انجام شده، اما اخیرا مطالعاتی 

یر آن بر سلول های سیستم  در مورد نقش و تاث
آسیب   کاهش  باعث  که  شده  انجام  ایمنی 
و  انرژی  متابولیسم  تنظیم  التهاب،  و  اکسیداتیو 

بدن می از سلول های  شود. در تقویت حفاظت 
غذایی   محدویت  یوکاریوتی  های  سلول  برخی 
در   تغییر  واسطه  به  عمر  طول  افزایش  باعث 
باعث   دیگر  برخی  در  و  شود  می  متابولیسم 

گیری از دیابت، سرطان و بیماری های قلبی  جلو
و عصبی می شود. در انسان روزه به کاهش فشار  
خون، چاقی، آسم و روماتیسم مفصلی کمک می  
تعویق  به  در  بالقوه  پتانسیل  روزه  بعالوه  کند. 
درمان   و  جلوگیری  به  کمک  و  پیری  انداختن 
به حداقل رساندن عوارض جانبی   با  ها  بیماری 

)   یم های غذایی مناسب را داردآن از طریق رژ 
وند   ,ساللی  ,نجاتی کشکی   ، 4139،نجاتی  , علی 

خاصی .  (38ص اهمیت  روزه  قدیم،  طب  در 
داشته، فیثاغورث و بقراط برخی از امراض را با 
روزه معالجه می کردند. حارث بن کلده طبیب  

رسو بعثت  زمان  را  معروف  روزه  )ص(،  اکرم  ل 
یگانه طریق معالجه بیماری ها می دانست و ابن  
روزه   با  مداوا  به  را  قانون  کتاب  از  فصلی  سینا 
سوفورین   الکسی  دکتر  است.  داده  اختصاص 

دانشمند شهیر روسی می گوید: »جسم به هنگام  
روزه به جای غذا از مواد داخلی استفاده و آنها را  

وسیله  بدین  و  کند  می  بوسیله   مصرف  را  خود 
روزه، پاکیزه می سازد«. اکثر بیماری های حاد و 
مزمن را می توان به وسیله روزه بهبود بخشید یا 
بیولوژیکی  درمان  بهترین  کاست.  آنها  شدت  از 
این است که بوسیله دفع مواد مضر، سالمت فرد 
را تامین نماییم. به محض اینکه نیروهای نوسازی 

زه فعال و آزاد بشوند، موجود زنده، در هنگام رو
تصفیه مواد زائد حاصل از متابولیسم ایجاد می  
گردد. مشاهدات علمی تفاوت بین روزه داری و  
گرسنگی را نشان داده اند. نوعی داوطلبی واقعی 
با آسایش درونی الزمه روزه درمانی است.   توام 
متابولیک  اعمال  هدایت  در  بیمار،  فکری  وضع 

دا اساسی  تاثیر  بدن  سبب تمام  داری  روزه  رد. 
و دفع چربی های   قلب  انقباضی  قدرت  افزایش 
زائد می گردد. آثار مثبت جسمی زیادی در افراد  
بیان شده است،   برای روزه داری  بیمار،  سالم و 
که از جمله اثر بر سوخت و ساز، غلظت هورمون  
های کبدی، دستگاه   آزمایش  کلیه،  فعالیت  ها، 

آثا عروق،  و  قلب  دستگاه  و گوارش،  عصبی  ر 
روانی، اثر بر الکترولیت ها و شاخص های خون 
باشد. شیوع   ... می  و  بر کاهش وزن  اثر  سازی، 
حمالت صرعی در روزه داران ماه مبارك رمضان  
کاهش   سبب  داری  روزه  یابد.  می  کاهش 
افسردگی، افکار پارانوئیدی و وسواس می گردد  

درمان نفس    .و عزت نفس فرد را افزایش می دهد
اید در راضی ساختن آن جستجو کرد. درمان را نب

واقعی عبارتست از مجاهدت در راه حق، تربیت 
و تمرین نفس، همراه صدق و اخالص در عبودیت 
و ستردن آفات که فرد روزه دار، تجسم حقیقی  
این ارزش ها می باشد. ماه رمضان را از آن جهت 
ماه صبر نامیده اند چون صابر و روزه دار خود را  

ثیر درگیری ها و شکوه ها و آالم می رهاند  از تا
و خویشتن را از آن ها باز می دارد. صبر یکی از 
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طرق سالمت و بهداشت روانی است که در روزه 
دار تجلی می یابد. صبر تجهیز و آراستن نفس به  
عفو و گذشت و بعد و دوری از آفات اخالقی و  
انسانی و برخورداری از نعمت داشتن قلب سلیم  

و روزه دار الگویی واالست که صبر در وی است  
ص    ,  8013پاییز  نمودی بی نظیر دارد.] خزاعی ،  

61).   
 گیری:نتیجه

،آن چه مورد نیاز انسان ها در    قرآنخداوند در  
زمینه سعادت و سالمت جسمی و روانی آنها بوده  
خداوند  نواهی  و  اوامر  البته  است،  داده  دستور 
بدون  کدام  هیچ  الهی  اوصیاء  و  انبیاء  وتعالیم 
برنامه   یک  اسالم  که  آنجا  از  و  نیست  حکمت 
کامل برای زندگی و رشد فکری و معنوی انسان 

به تمام جنبه های مختلف حیات او از جمله   است
و روحیبه   توجه کرده   سالمت جسمی  انسانها 

است ،چرا که سالمت نفس و جسم برای ایجاد  
کار  به  را  خداوند  فرامین  بتواند  که  ای  جامعه 
بسته و در راه حق گام بردارد ضروری است . اگر 
یا  و  خوك  گوشت  خوردن  مثل  امور  از  بعضی 
انجام برخی کارها مثل زنا را حرام کرده است به  

حی است که  خاطر ضرر و زیان های جسمی و رو
ارتباط  جسم  و  روح  میان   . دارد  انسان  برای 
ناگسستنی وجود دارد وفساد وآلودگی هر یک در 
دیگری دارای تاثیر مستقیم است ونیز در اسالم  

به پاکیزگی اهمّیّت زیادی داده شده است،تا آنجا  
 قرآن   که نظافت، بخشی از ایمان به شمار می آید
که  است  آسمانی  سروش  ،آخرین  پیامبر    کریم 

آورده   ارمغان  به  بشریت  برای  را  )ص(آن  اکرم 
است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند  
فصاحت و بالغت ،معارف عالی و قوانین استوار  

و علمی  اعجاز  و  غیبی  معجزه    ...  ،خبرهای 
محسوب می شود. و در باب اعجاز علمی مباحثی  

در آیات ...  چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و  
امروزه بهداشت جایگاه    خورد.به چشم می  قرآن

رفیعی در بین علوم پزشکی پیدا کرده است چرا 
موجب   بهداشت  به  مربوط  امور  به  توجه  که 
همه  شد.  خواهد  جامعه  مختلف  اقشار  سالمت 
شاخه های متنوعی که امروز در بهداشت مورد  
مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه 

افرا امنیّت  و  است.سالمت  گرفته  قرار  به   د  اگر 
بهداشت و اصول آن توجّه کافی بشود بطور یقین  
اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت واز 

توان به سمت  ناحیه این عنایت و برنامه ریزی می
قلّه های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که  
سالمت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای 

ه خود تکامل انسان عبادت و بندگی خداست ک
محسوب میشود وبشر با آرامش خاطر بهتری می  

 تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد. 
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 یقرآنان یک میوه عنواکسیدانی انار بهبررسی خاصیت آنتی

 
 2زاده کناریرضا اسماعیل ،1راضیه رضوی

 

 آموخته دکتری صنایع غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایراندانش -1
 ( razavirazie@yahoo.com)نویسنده مسئول: 

 غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران استاد گروه مهندسی علوم و صنایع  -2

 
 چکیده 

ی  قرآن به میوه انار به عنوان یک میوه بهشتی اشاره شده است و لذا مصرف انار به عنوان یک میوه    قرآن در  
مصرف به    قرآنتواند سالمت جسمی و روحی انسان را تامین نماید. در این پژوهش تالش شده است تا توصیه  می 

ی مورد بررسی قرار بگیرد. آب دو رقم مختلف انار به قرآناکسیدانی این میوه  انار از دیدگاه خصوصیات آنتی
میزان  شد.  گیری  اندازه  آن  اکسیدانی  آنتی  و خصوصیات  فنولی  ترکیبات  میزان  و  شد  تهیه  دستی  صورت 

لیتر  میلی  100میلی گرم اسید گالیک بر    310/ 7و در انار ساوه برابر    421/ 2ترکیبات فنولی انار رقم بهشهر برابر  
آب انار بود. نتایج نشان داد آب هر دو واریته انار دارای خاصیت آنتی اکسیدانی در دو روش مهار رادیکال آزاد 

ی  قرآن بود که با افزایش غلظت فعالیت آنتی اکسیدانی آن افزایش یافت. استفاده از آب انار به عنوان یک میوه  
 شود.  ها میرا بودن ترکیبات فنولی موجب حفظ سالمتی و جلوگیری از بیماریبه دلیل دا

 
 ی، سالمتی، بهشهر، ساوه قرآن: انار، آنتی اکسیدانی، تغذیه کلید واژه ها

 
 قدمهم

تغذیه یکی از مسائل مهم در زندگی بشر است.  
در   غذا  به  ردیف  قرآنسوگند  در  سوگندهای ، 

 قرآنسوره از    50پروردگار آمده است. در حدود  
به مواد غذایی با منشأ گیاهی اختصاص داده شده  

محکم  قرآناست.   از  یکی  عنوان  متون  به  ترین 
سوره    24اسالمی، نگاه خاصی به غذا دارد. در آیه  

می خویش "فرماید:  عبس  غذای  به  باید  انسان 
آنتی  "بنگرد خصوصیات  مطالعه  این  در  لذا   .

مورد   بهشتی  میوه  عنوان یک  به  انار  اکسیدانی 
و  امامیان  )الزمان  گرفت  خواهد  قرار  بررسی 

قابل   قرآنرزش میوه ها در  ا(.  1391همکاران،  
آیات   در  اینکه  غذاهاى   قرآنتوجه  میان  از 

ها تکیه شده و از میان  بهشتى بیشتر روى میوه  
الرحمن  سوره  در  الخصوص  علی  ها  میوه  تمام 
نام مى برد، و عجب اینکه بجاى  انار را  خرما و 
انار   خرما درخت نخل گفته شده، ولى در مورد 

نام خود میوه آمده است، و ال بد هر کدام نکته 
اى دارد.اما ذکر خصوص میوه ها از میان غذاهاى 

که میوه ها در تغذیه   بهشتى بخاطر اهمیتى است
میوه خوار  را موجودى  انسان  آنجا که  تا  دارند، 
نامیده اند، و نقش میوه ها در طراوت و شادابى و 
نظر   از  بلکه  علمى  نظر  از  تنها  نه  انسان  نشاط 

یکی از میوه    .تجربه عمومى مردم نیز آشکار است
از آن نام برده شده است، انار    قرآنهایی که در  

ا آیه  سه  انار   قرآنز  است.  اهمیت  به  مجید 
است.   انعام/پرداخته  سوره  میوه    141در  درباره 

این درختان توصیه مهمی شده است. در آن ذکر  
شده: چون ثمر آوردند از آنها بخورید و در روز 
آن  این دستور  معنی  بپردازید؛  را  آن  درو، حق 
فردی  مالکیت  یا  انحصار  خداوند  که  است 

وَهُوَ    .را نمی پسنددمحصوالت کشاورزی و نباتی  
نَبَاتَ کُلِّ   السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ  الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ 
شَیْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاکِبًا  
مِنْ   وَجَنَّاتٍ  دَانِیَۀٌ  قِنْوَانٌ  طَلْعِهَا  مِنْ  النَّخْلِ  وَمِنَ 
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وَالزَّیْتُونَ مُتَشَابِهٍأَعْنَابٍ  وَغَیْرَ  مُشْتَبِهًا  وَالرُّمَّانَ    

انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ إِنَّ فِی ذَلِکُمْ لَآیَاتٍ  
)انعام/ یُؤْمِنُونَ.  از   (.99لِقَوْمٍ  که  خدایی  اوست 

آسمان باران فرستاد و بدان باران هر گونه نباتی  
ای سبز و از آن    را رویانیدیم، و از آن نبات ساقه

دانه هایی بر یکدیگر چیده و نیز از جوانه های  
نخل، خوشه هایی سر فروهشته پدید آوردیم، و  
نیز بستانهایی از تاکها و زیتون و انار، همانند و  
ناهمانند. به میوه هایش آنگاه که پدید می آیند  
آنها  در  که  بنگرید  رسند  می  که  آنگاه  و 

ایم که  آنان  برای  آورندعبرتهاست  وَهُوَ   .ان می 
مَعْرُوشَاتٍ  وَغَیْرَ  مَعْرُوشَاتٍ  جَنَّاتٍ  أَنْشَأَ  الَّذِی 
وَالرُّمَّانَ   وَالزَّیْتُونَ  أُکُلُهُ  مُخْتَلِفًا  وَالزَّرْعَ  وَالنَّخْلَ 

 إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  ثَمَرِهِ  مِنْ  کُلُوامُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ  
.  إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ تُسْرِفُوا  وَلَاحَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ  

و اوست که باغهایی آفرید نیازمند    .(141انعام/)
به داربست و بی نیاز از داربست، و درخت خرماو  
انار،  و  زیتون  و  گوناگون،  طعمهای  با  کشتزار، 

همانند. چون ثمره آوردند همانند، در عین حال نا
نیز  را  آن  حق  درو  روز  در  و  بخورید  آنها  از 
بپردازید و اسراف مکنید که خدا اسراف کاران را  

ندارد رمانٌ.)   .دوست  و  نخلٌ  و  فاکههٌ   فیها 
در آن دو، میوه هست و نخل هست   .(68رحمن/

هست انار  انار    .و  براى  دیگرى  فراوان  فوائد 
آمده  در کتب  ترش(  و  از جمله    . است  )شیرین 

هاى صفرایى، یرقان، جرب تقویت معده، دفع تب
)بیمارى خارش( تقویت دید چشم، رفع جراحات 

ائمه اطهار  .  مزمن، تقویت لثه، دفع اسهال است
نیز در فرمایشات خود از انار به نیکی یاد کرده و 

در حدیثى از امام   از خواص آن سخن گفته اند.
بیانکم الرمان،  اطعموا ص  :مى خوانیم  (ع)صادق  

به کودکان خود انار دهید که    :فانه اسرع لشبابهم
است   آنها  جلد  "موجب رشد سریع  االنوار  بحار 

  :و در حدیث دیگرى آمده است  . "164صفحه    66
اللسنتهم اسرع  آیند    :فانه  مى  سخن  به  زودتر 

و در حدیث    ."165صفحه    66بحار االنوار جلد  "
آمده است    (ع)دیگرى از امام باقر و امام صادق  

ما على وجه االرض ثمرۀ کانت احب   :که فرمودند
هیچ میوه اى در   :الى رسول اللَّه )ص( من الرمان

نبود   انار  از  نزد رسول خدا محبوبتر  روى زمین 
،  23تفسیر نمونه، ج  )  "352صفحه    6کافى جلد  "

از امیرالمومنین علی )ع( روایت شده    (.180ص:  
را   انار  پیه اش بخورید که است که فرمودند:  با 

فرمودند:   همچنین  و  میکند  دباغی  را  معده 
انار بخورانید که زودتر زبانشان  کودکان خود را 
یاران خود   به  ایشان در جایی دیگر  باز میشود. 
و   میکند  برطرف  را  دهان  بد  بوی  انار  فرمودند: 

از امام باقر)ع( روایت   .سازد  نفس را خوشبو می
بیست نوع است که  شده که فرمودند میوه صدو

است انار  آنها  همه  آمده    .رأس  دیگر  روایت  در 
انار   جمعه  شب  هر  )ع(  صادق  امام  که  است 
میخوردند و نیز فرموده اند: به کودکان خود انار  
میرساند.   جوانی  به  زودتر  را  آنها  زیرا  بخورانید 

می  نقل  )ع(  صادق  امام  یاران  از  که    یکی  کند 
یرن( آن در  )ترش و ش  حضرت فرمودند: میخوش

است.  سازگارتر  می   معده  کاظم)ع(  موسی    امام 
فرمایند: دود ساقه انار، حشرات را از بین میبرد.از  
امام رضا)ع( همچنین نقل شده است که خوردن 

می نیکو  و  توانا  را  مرد  شیرین،  امام    سازد.  انار 
حال  در  کسی  هر  میفرمایند:  نیز  صادق)ع( 

روز قلب او  گرسنگی)ناشتا( انار بخورد، تا چهل  
از رسول خدا صلی    .سازد  را روشن می  روایاتی 

در    نیز  اهلل علیه واله و ائمه طاهرین علیهم السالم
مستدرك الوسائل عن کتاب  ت:این باره آمده اس 

الفَواکِهِ    : التعریف بَینَ شَیءٍ مِنَ  رُوَِی : ال یُقرَنُ 
هُ ال بَأسَ أن إاَلّ العِنَبَ وَالرُّمّانَ ؛ فَإِنَّهُ قَد رُوَِی : أنَّ

به نقل از   . یُقرَنَ بَینَ الحَبَّتَینِ مِنَ العِنَبِ وَالرُّمّانِ
دو  هیچ  که  است  شده  روایت  التعریف:  کتاب 

اى را نباید با هم خورد ، مگر انگور و انار را؛ میوه 
هاى  زیرا روایت شده است که اشکال ندارد دانه
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رسول   . انگور و انار ، در کنار هم قرار داده شوند

و  اهلل    صلى  اللّه سلّمعلیه  و  سَیِّدُ   : آله  الرُّمّانُ 
الفاکِهَۀِ ، ومَن أکَلَ رُمّانَۀً أغضَبَ شَیطانَهُ أربَعینَ  

: آله و سلّمعلیه و  اهلل    پیامبر خدا صلى  .صَباحا
مِهتر همه میوه   ، انار انار  هاست و هر کس یک 

م  بخورد ، چهل پگاه ، شیطان خویش را به خش
علیه.  آوردمى  الصادق  مِئَۀٌ    :السالماإلمام  الفاکِهَۀُ 

الرُّمّانُ سَیِّدُهَا   ، لَونا  صادق   .وعِشرونَ  امام 
میوه، صد و بیست گونه است و مهتر    :السالمعلیه

است انار   ، آنها  زید   .همه  عن  األخالق  مکارم 
السالم فَدَعا عَبدِاللّه علیهکُنتُ عِندَ أبی    : الشحّام

اِغسِل مَحاجِمَکَ وعَلِّقها ، ودَعا : بِالحَجّامِ ، فَقالَ لَهُ 
بِرُمّانَۀٍ فَأَکَلَها ، فَلَمّا فَرَغَ مِنَ الحِجامَۀِ دَعا بِرُمّانَۀٍ  

انار با نام   .قالَ: هذا یُطفِئُ المِرارَ   اُخرى فَأَکَلَها ، و
خانواده   Punica granatumعلمی   از 

Punicaeae   زبامی در  که  آن باشد  به  التین  ن 
می  نیز  هسته  پر  ایران، سیب  در  انار  گویند. 

و  ایران  دارد.  گسترش  هند  شمال  و  مدیترانه 
کنندگان    هندوستان تولید  بزرگترین  ترتیب  به 

با   کوچک  درختچه  انار  هستند.  جهان  در  انار 
حدود   نیمه    6ارتفاع  مناطق  در  و  است  متر 

های انار درشت و به  گرمسیری رویش دارد. گل
باشند. میوه انار کروی شکل نگ قرمز اناری میر

دانه است.  ضخیم  و  قرمز  پوست  در  با  انار  های 
ای قرار دارند که قسمت  پوشش شفاف و شیشه

می تشکیل  را  میوه  و  خوراکی  )رضوی  دهند 
(. آب انار تازه حاوی 1397اسماعیل زاده کناری،  

% پکتین، آسکوربیک    5/1قند،    %10آب،    85%
ها گروه  بات فنولیک است. پلی فنولاسید و ترکی

مهمی از ترکیبات شیمیایی موثره میوه را تشکیل  
های بسیار  ها، آنتی اکسیدانمی دهند. پلی فنول
اکسیدانی بسیار باال هستند  قوی با خاصیت آنتی

همکاران،   و  محمدی  امروزه  1400)امت   .)
رادیکال گونهموضوع  و  آزاد  فعال  های  های 

های بیولوژیک ها بر سیستم اثرات آناکسیژن و  

-یکی از مباحث مم و مطرح در صنعت غذا می
باشد در جریان متابولیسم هوازی اغلب مقداری  

رادیکال مانند  آزاد  پراکسیل، رادیکال  های 
گونه و  سوپراکسید  فعال  هیدروکسیل،  های 

شود که بسیار خطرناك و مضر  اکسیژن تولید می
  های  (. رادیکال1386  هستند )زربان و همکاران،

مسیرهای   در  زنده  موجودات  درتمام  آزاد 
 های   واکنش  طول   در  و  طبیعی  متابولیکی 

  همچنین   ها  آن.  شوند  تشکیل می  اکسیداسیون
پرتوهای   های   آالینده  وسیله   به   محیطی، 

  ساز   و  سوخت  فرآیندهای   از  بسیاری   و  فرابنفش 
 موجودات  به   توانند  می   و  شوند   می   عادی تولید

 اکسیدان  آنتی  دیگر،  سوی   بزنند. از  آسیب   زنده
 برابر  در  بدن  حفظ سالمت   در  مهمی  نقش  ها

آزاد،   رادیکل  و  اکسیداسیونی   فرآیندهای    های 
  در.  هستند   مصنوعی  یا  طبیعی  صورت  به  و  دارند

ها پژوهش   های   اکسیدان  آنتی   سمیت  برخی 
  زیادی   توجه  اخیراً  و  نگرانی شده  موجب  مصنوعی

 های   اکسیدان  از آنتی  غنی  منابع  از  استفاده  به
  غذایی شاده   های   مکمل   و  گیاهان:  مانند  طبیعی، 

و    ویتامین  شامل  آنها  زیرا  است، بتاکاروتن  ها، 
  ه   اکسیدان  پلی فنول های گیاهی هستند. آنتی

می   مواد  اکسیداسیونی   تخریب  از   جلوگیری 
  غذایی   های   مکمل  عنوان  به  توانند  می  و  کنند،

همکاران،    استفاده و  )حسینی  با  1398شوند   .)
توجه به اینکه تولید میوه انار در ایران زیاد است 

از آن   قرآنو انار از جمله میوه هایی است که در  
نام برده شده است و همچنین در طب سنتی و  

ی نیز به درمان با غذا قبل از درمان قرآناحادیث  
الزم   مطالعه  این  در  است،  شده  تاکید  دارو  با 

دیم تا خصوصیات آنتی اکسیدانی آب میوه انار دی
و   دارویی  غذای  یک  عنوان  به  مورد قرآنرا  ی 

 بررسی قرار دهیم.  
 

 هامواد و روش
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 مواد 

میوه رسیده انار از بازار شهر ساری تهیه شد و به  
آزمایشگاه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی  

و منابع طبیعی ساری منتقل گردید. پوست انارها  
با استفاده از چاقو جدا شد و سپس آب انارها با 

 استفاده از آبمیوه گیری گرفته شد.  
 

  
 تصویر انار بهشهر )راست( و ساوه )چپ( -1شکل 

 
 هاروش

 اندازه گیری مقدار ترکیبات فنولی آب انار
برای اندازه گیری ترکیبات فنولی آب انار از روش 

( استفاده شد. بدین  2011اوالنیوی و همکاران )
سیوکالتیو   فولین  سنجی  رنگ  روش  از  منظور 
استفاده شد. غلظت ترکیبات فنولی کل آب انار  
موج   در طول  از دستگاه طیف سنج  استفاده  با 

نانومتر اندازه گیری شد. مقدار کل ترکیبات   750
گرم معادل اسید گالیک در  فنولی بر اساس میلی

گردید. میلی  100 گزارش  انار  آب  از  لیتر 
(Fawole, Opara, & Theron, 2012) . 

 گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آب اناراندازه 
برای اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آب انار  

استفاده شد.    DPPHاز روش مهار رادیکال آزاد  
میکرولیتر از غلظت های   15بدین منظور مقدار  

  735مختلف آب انار تهیه شده که با استفاده از  
برای  بود  گردیده  رقیق  متانول  از  میکرولیتر 
شد.   استفاده  اکسیدانی  آنتی  فعالیت  ارزیابی 

متانولی   به    DPPH  (1/0محلول  موالر  میلی 
میکرولیتر( با آب انار در غلظت های   750میزان  

  30مختلف ترکیب شد. مخلوط حاضر به مدت  

دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد و سپس جذب  
نانومتر قرائت شد. میزان مهار    517نمونه ها در  

آزاد   آسکوربیک    DPPHرادیکال  اسید  برابر  در 
 .(Fawole et al., 2012)قرائت شد 

 تجزیه و تحلیل آماری 
برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش کامال 
تصادفی با استفاده از دانکن و روش مقایسه ای 
تی تست استفاده شد. میانگین داده ها در سطح  

افزار   %95اطمینان   نرم  مقایسه شد.  یکدیگر  با 
بود و نمودارها با   20نسخه  SPSSمورد استفاده 

 استفاده از نرم افزار اکسل ترسیم شدند.  
 

 نتایج و بحث
 مقدار ترکیبات فنولی آب انار 

دو   انار  فنولی  ترکیبات  میزان  به  مربوط  نتایج 
نشان داده شده    2واریته ساوه و بهشهر در شکل  

می مشاهده  که  همانطور  میزان است.  شود 
و در    2/421ترکیبات فنولی انار رقم بهشهر برابر  

میلی گرم اسید گالیک بر    310/ 7انار ساوه برابر  
حاوی میلی  100 انار  آب  است.  انار  آب  لیتر 

مقادیر باالیی از ترکیبات فنولی است که توسط  
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است  شده  گزارش  نیز  دیگر  پژوهشگران 

(Fawole et al., 2012; Tehranifar, Zarei, 

Nemati, Esfandiyari, & Vazifeshenas, 
2010).  ( همکاران  و  مقدار  1398حسینی   )

اندازه  را  انار  آب  فالونوئیدی  و  فنولی  ترکیبات 
بدست  فنولی  ترکیبات  مقدار  نمودند که  گیری 

انار روش های مختلف   از آب  تا    0/1544آمده 
لیتر متغیر    0/2517 بر  میلی گرم اسید گالیک 

  انار  آب  کل  فنول  بررسی، محتوای   یک  بود. در
  گرم   میلی  2502درمحدوده    اسپانیا  شیرین  قرمز

 ,Anahita)شد    گزارش  لیتر   در   اسید  گالیک

Asmah, & Fauziah, 2015)  .ترکیبات   میزان  
  تازه،  انار  آب انار )آب  در چهار نوع   موجود فنولی

  انار تجاری  آب  تجاری،  انار  آب  انار ارگانیک،  آب
در    کل  فنول  میزان  و  کردند  بررسی  ارگانیک( را

  اسید   گرم گالیک  میلی  2457  تا  2285  محدوده
بود    در -Nuncio-Jáuregui, Cano)لیتر 

Lamadrid, Hernández, Carbonell-
Barrachina, & Calín-Sánchez, 2015) . 

 

 
 میزان ترکیبات فنولی دو واریته آب انار -2شکل 

 
 اکسیدانی آب انار فعالیت آنتی 

-نتایج مربوط به فعالیت آنتی اکسیدانی غلظت
نشان داده شده    3های مختلف آب انار در شکل  

می  مشاهده  که  همانطور  افزایش است.  با  شود 
اکسیدانی افزایش یافته است  غلظت، فعالیت آنتی

-اما خاصیت آنتی اکسیدانی بین آب انار واریته
آماری   نظر  از  مختلف  نیست.  معنیهای  دار 

هرچند آب انار رقم بهشهر باالتر بود. اوالنیوی و  
( آب 2011همکاران  اکسیدانی  آنتی  خاصیت   )

های مهار رادیکال آزاد  انار را با استفاده از روش

315DPPH  ،316FRAP    317وTAC   گیری اندازه 
روش تمام  در  گردید  مشخص  که  های  نمودند 

شاهده  بکار برده شده، خاصیت آنتی اکسیدانی م
امت محمدی و   .(Fawole et al., 2012)شود  می

( اکسید1400همکاران  آنتی  خصوصیات  انی  ( 
و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  زرشک  و  انار  آب 
مشخص گردید که آب انار در روش مهار رادیکال 

خاصیت آنتی اکسیدانی خوبی دارد   DPPHآزاد  
 (.1400)امت محمدی و همکاران، 

 

 
315   - 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

316   - Ferric Ion-Reducing Antioxidant Power 

317   - Total antioxidant capacity 
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 خاصیت آنتی اکسیدانی دو واریته آب انار  -3شکل 

 
 گیری نتیجه

در این مقاله مقدار ترکیبات فنولی و خصوصیات  
آنتی اکسیدانی دو رقم انار بهشهر و ساوه با هم  
رقم   انار  دو  هر  داد  نشان  نتایج  گردید.  مقایسه 
بهشهر و ساوه دارای ترکیبات فنولی و خاصیت  

نار آنتی اکسیدانی هستند. با افزایش غلظت آب ا
میزان فعالیت آنتی اکسیدانی آن افزایش یافت.  

فنولی   ترکیبات  مقدار  بهشهر  رقم  انار  اگرچه 
دو  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  اما  داشت  بیشتری 
نداشت.   آماری  دار  معنی  اختالف  باهم  انار  رقم 

های ارائه شده توسط  نتایج این تحقیق با توصیه
باشد.  دین مبین اسالم برای مصرف انار همسو می

-توان از وقوع بسیاری از بیماری با مصرف انار می
 ها جلوگیری نمود.
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 یقرآنمحیط زیست از دیدگاه 

 
 3، تهمینه گودرزی2، راضیه رضوی1رضوی مرضیه 

 

 موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد، بروجرد، ایران عضو هیات علمی گروه عمران،  -1
)نویسنده مسئول:   دانش آموخته دکترای صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران -2

marzie.razavi@afarinesh.ac.ir ) 

 وه مهندسی پزشکی، موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد، بروجرد، ایران مدرس گر -3

 

 چکیده: 
امروزه یکی از مهمترین مباحث در عرصه زندگی بشر، بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.  

همین رو  زندگی کنونی بشر دستخوش تغییرات بسیار زیادی اعم از درگیری با تکنولوژیهای مختلف شده و از  
محیط زیست طبیعی دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است. اما این تغییرات گاه بسیار زیاد و خارج از 
توان تحمل محیط زیست بوده و خسارات جبران ناپذیری به میراث آیندگان تحمیل شده است. با توجه به غنای  

ی در امر حفاظت و نگهداری از محیط  قرآنفرهنگی و حاکمیت اسالمی کشور ایران، بسط مباحث دینی و علوم  
شود.  در تحقیق حاضر با ارائه ی  زیست و منابع طبیعی امری ضروری و وظیفه هر انسان متعهدی محسوب می

کریم اشاره ای مختصر به دو بحث حفظ و نگهداری محیط زیست و همچنین خودداری از فساد   قرآنآیاتی از  
شد. الزم به ذکر است که دو مورد ارائه شده در تحقیق، تنها گوشه ای    در محیط زیست و منابع طبیعی پرداخته

 کریم در دین اسالم به مساله ی محیط زیست بوده است.   قرآناز دیدگاه جامع و کامل 
 

 ، محیط زیست، منابع طبیعی، حفظ و نگهداری، فساد در زمینقرآنکلید واژه: 
 

 مقدمه
زیست از دیدگاه و جنبه های  ن بحث محیطتاکنو

مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است 
متفاوتی  البته  و  جامع  تعاریف  مختلف،  علوم  و 
اند. نظریه های علوم فنی و   برای آن ارائه داده 
و  شناختی  علوم  طبیعی،  علوم  مهندسی، 
بسط   و  توضیح  راستای  در  همگی  اجتماعی 

اند. به   تعاریف و دیدگاهها مطرح شده  با توجه 
تالقی فرهنگ غنی ایرانی و همچنین دین حاکم  
از  زیست  محیط  بررسی  لذا  ایران،  کشور  بر 

از جنبه های بسیاری حائز اهمیت    قرآندیدگاه  
بسیار   تاکید  مسلمانان  آسمانی  کتاب  در  است. 
زیادی بر حفظ و نگهداری و جلوگیری از تخریب 
  محیط زیست اشاره شده است و بنابراین اهمیت 
حراست از این میراث گرانبها، بعنوان مسئولیت  
زمین   کره  ساکنین  همه  اجتماعی  و  فردی 

کریم از نابود کردن و    قرآندر  محسوب میشود.  
تخریب محیط زیست به عنوان اعتداء )تجاوز( نام 
برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار  
ناشایست نسبت به محیط زیست داشته باشند،  

بود از رحمت و   محبت خداوند محروم خواهند 
،سوره  ) خداوند   در  .(86  آیه  مائده  دیگر  آیه 

»وَ لَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی األَْْرْضِ وَ جَعَلْنا د:  فرمایمى 
مَعایِشَ« فِیها  آیه    لَکُمْ  بقره،  یعنى:  .  (26)سوره 

بهره  زمین  امکانات  از  را  و  شما  ساختیم  مند 
این    .دیموسائل معیشت شما را در آن فراهم کر

بیان  نیز،  که  آیه  است  امتیازى  و  توانایى  کننده 
انسان روى زمین دارد، تا جایى که در آن وسائل  
که   است  روشن  است.  شده  فراهم  او  زندگى 
حقوق   اولین  جزء  سالم،  زیستى  محیط  داشتن 
انسان براى زندگى در روى زمین است. بر همین  
زیستگاه   را  طبیعت  پهنه  نیز،  خداوند  اساس، 
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بی هیچ    .(1384)فیروزی،    سانى قرار داده استان

تردیدی، محیط زیست بعنوان یکی از بزرگترین  
نعمتهای الهی محسوب شده و بخش مهمی در 
نظام خلقت است، این بدان معنی است که هر  
چه در این عالم وجود دارد نشانه ای وجود خدای  

که    هر فعالیتی اسالم  دین  در  یکتاست. همچنین  
نهی شده،    ،د در محیط زیست شودمنجر به فسا

کریم درباره ایجاد   قرآنچرا که خداوند بارها در  
است داده  هشدار  زمین  روی  در  کتاب فساد   .

و  انسانی  های  جنبه  تمامی  مسلمانان،  آسمانی 
زیست محیطی را به بهترین شکل نمایان کرده  
تا گوشه   برآن است  این تحقیق سعی  است. در 

در زمینه محیط زیست ای از دیدگاه فرآن کریم  
و    "حفظ و نگهداری محیط زیست"از دو جنبه  

 ارائه شود.  "خودداری از فساد در محیط زیست"
 حفظ و نگهداری محیط زیست

قرار   انسان  برای  میراثی  بعنوان  زیست  محیط 
داده شده و حفاظت و حراست از آن از اهمیت  

به یقین در هیچ یک از  ویژه ای برخوردار است.  
عنوان محیط    اسالم مشخصا حکمی با  دین  منابع

در  ولی بدون تردید    وجود ندارد  زیست حکمی  
آب، زمین، پاکی و ناپاکی،    مواد مختلف همچون

 فراوانی  آتش سوزی و مسائلی از این قبیل، آیات
مقررات   توان  می  آنها  کمک  به  که  دارد  وجود 
دقیقی برای مسائل محیط زیست به دست آورد. 

او    در  خداوند  جانشین  انسان نعمات  از  استفاده 
  بر هر جانشینی واجب است تا از   است؛   زمین   در

مانع    و  امانتهای خداوند به خوبی حفاظت نماید
همچنین    از هر گونه تخریب و تضییع آن نماید.

سالمت و کیفیت    باید با استفاده از دانش خود،
  تضمین   را  دیگر  موجودات  محیطی   زیست  فضای 
  را   همیشگی و همگانی  وری   بهره  امکان  و  نماید
 ذکر.  آورد  فراهم  زمین  در  موجودات  کلیه  برای 

  او   جانشینی  و  خالفت  یادآوری   و  متعال  خداوند
  بر   مقدس  ذات آن  بودن  محیط   درك  و  زمین   در

سوره  )  «مُحِیطًا  شَیءٍ  بِکُلِ  اهللُ  کَانَ  وَ»...  چیز،  همه
  حفظ   با  طبیعت  از  وری   بهره  رمز(  126  نساء، آیه

  به   عالم  های   انسان  تنها.  است  آن   زیستی  تعادل
 تعهدات  به   پایبند  و  طبیعت  بر  حاکم   های   سنت

 بهره   و  طبیعت  سازی   آلوده  از  خالفت،  در  خویش
 تمامی  و  ورزندمی  اجتناب  آن  از  نادرست  وری 

  به   زیست  محیط  تعادل  حفظ  در  را  خویش  همت
  حفیظ   خداوند  که   همانگونه  و   گیرندمی   کار

  رَبِّی  إِنَّ»...  است،  آن  موجودات  همه  و  طبیعت
آیه)  «حَفِیظٌ  شَیءٍ  کَلِّ  عَلَی هود،  (  57  سوره 

  از   اعم  طبیعی   مواهب  و  منابع   باید   نیز  او  خلیفه
 تلف  و  تخریب  نابودی، از  را...  و  حیوانات   گیاهان، 

  آب،  زمین،  دیگر  تعبیر  به.  نماید  حفظ  شدن
  که   است  الهی  ای   ودیعه  طبیعت  همه  و  آسمان

  ی   استفاده  برای   و  شده  سپرده  انسان  دست   به
  انسان   روی   این  از.  اند  آمده  پدید  آنها  از  متعادل
.  (1382)نصر،    است  طبیعت   حفظ  مسئول

خداوند متعال می فرماید: »إِنّا کُلَّ شَیءٍ خَلَقناهُ  
ما هر چیز را  "یعنی .  (49  آیه  قمر،سوره  )  بِقَدَرٍ«

کردیم خلق  اندازه  مق"به  چیز  هر  پس  و  .  دار 
حدودی دارد و بایستی به طور صحیح و درست 
بهره برداری شود تا نابود و منهدم نگردد. چرا که  
ثروت های طبیعی فقط به این نسل تعلق ندارد  
بلکه این اندوخته ها به نسل های بعدی از ما نیز  

سوره هود آمده    61در آیه  همچنین    .تعلق دارند
اأًل مِّنَ  أَنشَأکُم  »...هُوَ  استَعمَرکُم است:  وَ  رضِ 

فِیهَا...«؛ یعنی خداوند شما را در زمین خلق کرد 
و شما را به عمارت و آباد کردن زمین گماشت.  
آب نیز به عنوان یکی از مظاهر طبیعت که باید  

مورد   بماند  مصون  آلودگی  استاز  آیات  توجه   .
کریم اشاره به اهمیت و نقش آب   قرآنذیل از  

: » از (سوره انبیاء  30  آیه)  .در زندگی بشر دارد
کردیم« زنده  را  چیز  همه  زندگی   .آب    بنابراین 

 164آیه    .بستگی دارد  همه موجودات زنده به آب
سوره بقره: »خداوند آب را نازل کرد و زمین مرده  
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مساله دیگری که به  .را به وسیله آب زنده کرد«

است،   شده  ارائه  مجید  اهلل  کالم  آیات  در  وفور 
 باشد.  بحث خاك می 

 خودداری از فساد در محیط زیست 
از بین بردن محیط زیست و طبیعت  کریم    قرآن

و  را زمین    اعتداء  در  میفساد  فرد  و    شماردبر 
محروم از رحمت الهی و مستحق غضب    خاطی را
  این مطلب، عالوه بر    کند.معرفی می   الهی  و عذاب

در   متجاوز  مدنی  و  کیفری  احکام  مسئولیت 
دینحقوق واژه    ی  است.  شناسایی  قابل  اسالم 

مالکیت، از  و    آیه  خلقت، رحمت،  ی همچونهای
به    کریم  قرآندر    محیط زیست  مفاهیم کلیدی 
کریم مشتمل بر آموزه هایی    قرآنشمار می آید.  

محیط  است که از الگوی تعامل اخالقی انسان با  
دارد  حکایت  روش،  زیست  در   .(1394)صادقی 

  زیست   محیط  و  انسانی  روابط  بین  یقرآنآیان  
  که   همانگونه.  است  برقرار  مستقیم   نسبت   طبیعی 

انسان ناشایست  بروز  ها  رفتارهای    فساد   موجب 
  البَرِّ   فِی  الفَسَادُ  ظَهَرَ. »شودهمه عرصه ها می  در
  بَعضَ   لِیُذِیقَهُم   النَّاسِ  أیدِی   کَسَبَت  بِمَا  البَحرِ  وَ

( 41  سوره روم، آیه)  «یَرجِعُونَ  لَعَلَّهُم   عَمِلُوا  الَّذِی 
  اخالقی   آموزش ها بر پایه اصول  به همین دلیل

را به    زیست  و شکوفایی محیط    توسعه  می تواند 
  همچنین در جای دیگری از .  همراه داشته باشد

 یاد   "موزون"  کلمه  با   موجود در طبیعت  تعادل
میمی قسمت  این  در  »فرمایدکند.    را   زمین  و: 

 در  و  برنهادیم  استوار  های   کوه  آن  در  و  گستردیم
  ؛...«رویاندیم  موزون  و  متناسب  چیز  هر  از  آن
  أنبَتَنَا   وَ  رَوَاسِیَ  فِیهَا  ألقینَا  وَ  مَدَدناها  وَاألرضَ»

( 19 سوره حجر، آیه. )«مَّوزُنٍ شَیءٍ  کُلِّ مِن فِیهَا
بنابراین هر فعالیتی که تناسب و تعادل موجود  
در طبیعت را مختل نماید نوعی فساد فی االرض  

می دیگری  محسوب  جای  در  همچنین  گردد. 
 فساد  آن  اصالح  پس  از  زمین  در  و: »فرمایدمی

 بَعدَ  األرضِ   فِی  تُفسِدُوا   ال   وَ»...  ؛«نکنید

  ؛ و همچنین (85آیه    سوره اعراف،)  ...«إصالحِهَا
  وَ   مِیثَقِه  بَعدِ  مِن   عَهدَاللَّهِ  یَنقُصُونَ  الَّذِینَ  وَ»

 فِی  یُفسِدُونَ  وَ  یُوصَلَ  أن   بِهِ  أمَرَاللَّهُ  مَا  یَقطَعُونَ
)سوره .«  الدَّارِ  سُوءُ  لَهُم  وَ  اللَّعنَهٌ  لَهُمُ  أولئِکَ   األرضِ

 تضییع و تخریب  (. در جای دیگری 25رعد، آیه  
می  اعتداء  را  طبیعی   منابع و  :  فرمایددانسته 

  در   خداوند  که  ای   پاکیزه   منابع   مکنید   ضایع»
 حدود   از  نکنید  تجاوز  و  است  داده  قرار  شما  اختیار

  خداوند   محبت  متخلفین مشمول  که  چرا  خویش،
مائده،)  «بود  نخواهند کلیه (86آیه    سوره  در   .

از زیست  محیط  از  حفاظت  شده،  اشاره    آیات 
انسان بوده و    با   خداوند  پیمان  برجسته  مصادیق

فراهم   زیان  موجبات  آن  از  عدول  صورت  در 
گردید. پاره  قرآن  خواهد  بیان  در  از  کریم  ای 

مسائل اقتصادی، با نگاهی جامع و فراگیر، انسان  
باز می از هر گونه فساد در زمین  دارد و می  را 

آن فساد مکنید    الح در زمین، پس از اص"فرماید:  
بدیهی است که نابودی    ".(62آیه  ،  سوره اعراف)

مصداق   از  زندگی،  محیط  کردن  آلوده  و  منابع 
های روایت  در  هستند.  زمین  در  فساد   های 

همچون  اسالمی و  برکت  و  خیر  منبع  زمین،   ،
مادری مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن  

کتابچه آموزه های محیط  )  م استالزبر همگان  
 .  (1399اسالم،  زیست در 

 گیری نتیجه 
به وضوح می ذکر شده  مطالب  به  توجه  توان با 

نتیجه گیری کرد که حفظ منابع طبیعی بعنوان 
یک وظیفه اخالقی و شرعی بوده و از بین بردن  

زمین    بر روی کره  گونه ای از فساد  منابع طبیعی، 
محسوب   زنده   موجودات  و   بشر  نوع  به  است و ظلم

غیره  شود.می و  هوا  خاك،  آب،  های   آلودگی 
ا در  موجب  های  بیماری  و  امراض  انواع  یجاد 

الزم به جبران خسارت از    و  موجودات زنده شده
باشد. ورود انواع آالینده ها به  سوی این افراد می

محیط زیست بعنوان ماده خروجی صنایع، انواع  
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ها، آلودگی های هوا از قبیل دود اگزوز  فاضالب

و   مراتع  بردن  بین  از  کارخانجات،  و  خودروها 
بو صورت زیست  در  جانوری،  و  گیاهی  های  م 

-تجاوز از  حدود مجاز تعیین شده توسط سازمان

های مسئول، همگی از مصادیق جرم به حساب 
این    قرآنآمده است و در آیات   به وفور در  نیز 
 زمینه تاکید شده است. 

 
 منابع: 

،  17و علم، شماره    قرآن، نشریه  «قرآنمحیط زیست از دیدگاه    »تحلیل جایگاه(:  1394صادقی روش، محمدحسن ) .1
 . 115صفحه 

 . 42، رواق اندیشه، شماره کریم« قرآن مندى از محیط زیست سالم در »مبانى حق بهره(: 1384فیروزی، مهدی ) .2
دفتر مشارکت های    «،  اسالم»کتابچه آموزه های محیط زیست در  (:  1399)  معاونت آموزش و مشارکت های مردمی  .3

 سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.  مردمی و مسوولیت اجتماعی 
 .، »آرمان ها و واقعیت هاى اسالم«، ترجمه انشاءاللّه رحمتى، تهران، جامى(1382نصر، سید حسین ) .4
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 زنی گیاهان ، فرایند جوانهقرآن اعجاز علمی 

 
  3ایوب فرهادی و  2زادهقربانعلی نعمت  ،1یونسیالهام 

 

طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و فارغ التحصیل دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی  -1
 ( eyonesi@gmail.com)نویسنده مسئول: منابع طبیعی ساری، ساری، ایران 

 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران استاد -2

 یرانا ی،سار ی،سار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ی،گروه علوم دام  یاردانش -3
 

 چکیده 
هارمونی و  شود که این رابطه، از یک  و علم شگفت انگیز است، بخصوص زمانی که مشخص می  قرآنرابطه بین  

تبعیت می بین کتابنظم خاصی  نگاه عقاید سکوالر، رابطه  از  رابطه های مقدس و کتاب کند.  های علمی یک 
-کننده است در صورتی که اسالم به عنوان کامل ترین دین الهی عالوه بر اینکه، در کتاب مقدسمتناقض و نفع

یوی و اخروی پرداخته است، در تعداد زیادی از  کریم( به راهنمایی پیروانش برای رسیدن به سعادت دن  قرآن)
شود. با کریم(محسوب می   قرآنآیات به مطالب علمی اشاره دارد. چنین اشارات علمی از معجزات این کتاب )

ای بر خوردارند.  ، از جایگاه ویژهقرآنتوجه به اهمیت گیاهان در چرخه غذایی، گیاهان در میان اشارات علمی  
کریم آمده بلکه، در باره خواص دارویی و التیام بخش آنها گفته است.    قرآنزیادی از گیاهان در  نه تنها نام تعداد  

آنها   به گیاهان تنها محدود به خواص ویژه  قرآنکریم، می توان دریافت که، توجه    قرآناما، با تدب ر در آیات  
ترین و اساسی ترین مرحله رشد  م نیست، بلکه، به مراحل رشد و نمو گیاهان نیز اشاره شده است. یکی از مه

و   مختلف  مراحل  و  زنی  فرایند جوانه  به  آنها  در  که  آیاتی  تحقیق  این  در  بنابراین،  است.  زنی  گیاهان جوانه 
ملزومات آن اشاره شده، از منظر تفاسیر مختلف بررسی شده است. برای روشن ترشدن مطلب، به نام سوره و  

نیز، جمع آوری گردیده است. در  شماره آیه ارجاع داده شده و متن اصل انگلیسی آیات  و  ی، ترجمه فارسی 
 نهایت در این پژوهش هفت آیه مرتبط با جوانه زنی معرفی شده اند.  

 
 زنی، زوجیت، شکافته شدن پوسته دانه. ، جوانهقرآنواژگان کلیدی: معجزات 

 
 مقدمه
مقدس مسلمانان کتاب    قرآنسال قبل،    1400

تا  و  گردید  نازل  اسالم  پیامبر  )ص(  محمد  به 
کنون مسلمانان جهان آن را به عنوان راهنمای 
معنوی و رفتاری خود مورد توجه قرار داده و می  
دهند. اشارات این کتاب مقدس، تنها به راهنمای 

بلکه، رازهای  دنیوی و اخروی محدود نمی شود 
می متذکر  را  فراوانی  علمی  به    نهفته  شود. 

طوریکه موریس بوکای نویسنده فرانسوی کتاب 

 
1 Bing bang 

در بخشی از    "و علوم   قرآنهای مقدس،  کتاب"
متون  پذیری  سازش  درجه  تحلیل  به  کتابش 
امروزی  مدرن  علم  با  مختلف  ادیان  مخصوص 

کند که، هیچ  پرداخته است و در نهایت ثابت می
کریم با علم   قرآنیک از متون مقدس به اندازه  

)روز)ساین ندارد  سازگاری   ,.Bucailleس( 

حقایق    قرآن (.1980 مورد  در  اسراری  کریم، 
علمی شگفت انگیزی مانند انفجار بزرگ و منشا  

)   2(، انبساط جهان30آیه    )سوره انبیا،   1حیات  

2 The Expansion of the Universe 
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آیه  الذاریاتسوره   )سوره  47،  خورشید  مدار   ،)

آیه   )33انبیا،  کند  می  آشکار  را   )Bucaille., 

1980; Sheikh et al., 2015;   حقایقی که در .)
مورد برخی از آنها رسیدن به این مفاهیم توسط  
گذشت   به  نیاز  جهان،  علمی  اکادمیک  مجامع 

داشت. به    قرآنسال بعد از نزول    1400حداقل  
مثال در   بهترین ذهن  100طور  های  سال قبل 
اظهارمی که جهان همیشه وجود علمی  داشتند 

وجود خالق را نفی   داشت و با این استدالل، لزوم
های محکم  کردند. تا اینکه انیشتن با استداللمی

ریاضی و فیزیک توانست آن را تغییر دهد و ایده  
او که با نام انفجار بزرگ شناخته می شود امروزه  
اساس درك ما از منشا حیات است. گیاهان جز 
مهم و کلیدی جهان و زنجیره غذایی انسان ها 

می محسوب  موضوعات   شوند.درزمین  چنین 
به آنها اشاره شده است. از جمله   قرآنکراراً در  

در   که  شده    قرآنگیاهانی  اشاره  آنها  به  کریم، 
انجیر   )نخل(،  خرما  درخت  زیتون،  شامل  است 

خیار (،  )تین(، انگور)عنب(، سیر )فوم(، انار )رمان
با نام   قرآنحتی یک سوره از  .  باشند)قثاء(، می 

نا )التین(  انجیر  شد.  مگیاه  کریم،    قرآنگذاری 
یکی از بهترین منابعی است که به اهمیت گیاهان  

های مومنون، الرحمن ، انعام و بقره اشاره درسوره
( است  در   Sajid et al., 2019کرده  به   قرآن (. 

التیام   و خواص  دارویی  گیاهان  اهمیت  دفعات، 
بخش آنها یادآوری شده است. به طوریکه تاریخ 

الهام از این کتاب مقدس و روایات  طب اسالمی با  
می  از هجرت شروع  پس  دوم  قرن  بر  از  و  شود 

طب  همین اساس، اولین کتاب در این حوزه با نام  
اندلسی    توسط  النبوی  حبیب  بن  عبدالملک 

سال  )ابیری،   ق  238متوفای  شد  ه.  تالیف   )
(Ghaznavi., 1987  اشاره از   قرآن(.  گیاهان  به 

از یکی  دارویی،  خواص  نگاه    منظر  های  جنبه 
به   علمی است.  گیاهان  به  مقدس  کتاب  این 

طوریکه عالوه بر اشاره به نام و خواص گیاهان،  

فرایندهای مرتبط با رشد و نمو این موجوات نیز 
مطالعه   قرآن در   در  گرفتند.  قرار  توجه  مورد 

حاضر آیاتی که در آنها به جوانه زنی بذور اشاره  
ی نیز به تفاسیر  شده گردآوری شدند و نگاه اجمال

شده   ارائه  است  آمده  آیات  این  بر  که  مختلفی 
 است.  

 متن اصلی  

جوانه زنی اولین مرحله فنولوژی رشد در گیاهان  
است. این فرایند فیزیولوژیکی، بسیار پیچیده و 
است.   وابسته  بذر  محیطی  و  درونی  شرایط  به 
دسترسی به نور، آب، دما مناسب و اکسیژن برای 

  Biswasفرایند عظیم ضروری است )رخداد این  
et al., 2019; Vandana et al., 2020  به  .)

طورکلی، تکثیر گیاهان با دو روش غیر جنسی و 
می اتفاق  غیرجنسی  جنسی  تکثیر  در  افتد. 

تولید یک گیاه جدید   برای  والد  گیاه  از  بخشی 
می کامالً  استفاده  ژنتیکی  نظر  از  نتاج  و  شود 

ر مقابل، جوانه زنی، اولین  مشابه گیاه والد است. د
مرحله در تکثیر جنسی است و طی آن، نتاج از  

های نر و ماده ایجاد می شوند و نتاج  لقاح گامت
حاصل )بدلیل ترکیب دو گامت پدری و مادری(،  
متفاوت از والد و متنوع هستند. بنابراین، در این  
است.   مطرح  زوجیت  مسئله  مثل  تولید  نوع 

ود آن در گیاهان از دیدگاه ای که اثبات وجمسئله
علم زیست شناسی به اوایل قرن هجدهم توسط  

گیاه شناس سوئدی باز می گردد. وی )لینه(   لینه
اظهار داشت که گیاهان نیز مانند همه موجودات  

شوند. بر همین  ماده بارور می  از آمیزش نطفه نر و
دسته سیستم  سادهاساس  برای  بندی  را  ای 

 ,.Reid et alگیاهان طراحی کرد )تقسیم بندی 

کریم دوازده   قرآناین در حالی است که،    .(2009
قرن قبل از این گیاه شناس )کارلوس لینه(، به  

شریفه   آیات  در  گیاهان  در  زوجیت   36وجود 
سوره شعرا اشاره کرده است  7سوره یس و آیه  

(. در گذشته از آنجا که مفهوم وجود 1)جدول  
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خته شده نبود، مفسران زوجیت در گیاهان شنا

تعبیر نوع و صنف  به معنی  را  می  پیشین زوج 
این ک به  اذعان  با  کنونی  مفسرین  ولی  ردند 

واقعیت علمی، تفسیر روشنتری از این آیات ارائه 
دادند به طوریکه در تفسیر المیزان در باب آیه 

سوره یس با نفع تعبیر نوع و یا صنف برای   36
 زوج آمده است که:  

بسا   اند کهچه  آیه گفته  این  تفسیر  ،  بعضى در 
انواع و اصناف است، نه نر و ماده   مراد از ازواج  

براین اساس، اظهار داشتند که  بودن موجودات،  
منزه است آن خدایى   ،آیه این است کهاین  معنى  

آیات   ولى  آفریده  او  را  موجودات  انواع  همه  که 
این  با  است،  ازواج  خلقت  متعرض  که  دیگرى 

و من کل شى ء    ،زگار نیست، مانند آیهگفتار سا
)سوره الذاریات، آیه    خلقنا زوجین لعلکم تذکرون

اصوال مقارنه دو چیز با هم، و    ،عالوه بر این (.49
نوعى تالف و ترکب، از لوازم مفهوم زوجیت است،  

کرده که  معانى  بر  بنا  کار  و  در  مقارنتى  نه  اند، 
ترکّبى و  تالّف  نه  و  تفسی  .است،  آمده  درادامه  ر 

-این آیه تنزیه خداى تعالى را انشاء مىاست که  
کند، در ضمن این آیه اشاره مى کند به اینکه:  
با هم و پدید آوردن چیز  مسأله تزویج دو چیز 
سوم، اختصاص به انسان و حیوان و نبات ندارد، 

،  آیندپدید مى    ،راه  این  بلکه تمامى موجودات از
نظیم مى فرماید،  و عالم مشهود را از راه استیالد ت

و به طور کلى عالم را از دو موجود فاعل و منفعل  
درست کرده که این دو به منزله نر و ماده حیوان 

نبات  و  انسان  خود    .ندا  و  منفعل  با  فاعلى  هر 
موجودى  مى  برخورد دو،  آن  برخورد  از  و  کند 

مى پدید  کرده،  سوم  تنزیه  را  خدا  آنگاه  آید، 
االزواج  " خلق  الّذى  تنبت  سبحان  مما  کلها 

منزه است خدایى که همه جفت ها را "  "االرض
انشاى    ."آفریده سیاق،  داللت  به  مذکور  جمله 

 
 مثنوی مولوی دفتر سوم  -   1

تنزیه و تسبیح خداست، نه اینکه بخواهد از منزه 
با جمله  "نبت االرض"و جمله  .  بودن او خبر دهد 

هر چه را و شامل  بعدیش، بیان براى ازواج است  
مى   خود  از  زمین  و   رویاندکه  گیاهان  همه 

انسان  و  انفسهم "  .شودمی  هاحیوانات     "و من 
یعنى از  "مما ال یعلمون"یعنى از خود مردم و  

از  است  عبارت  آن  و  دانند  نمى  مردم  آنچه 
آنها خبردار  وجود  از  انسان  هنوز  که  مخلوقاتى 
نشده، یا از کیفیت پیدایش آنها، یا از کیفیت زیاد 

است )تقسیر المیزان،   ردهشدن آنها اطالع پیدا نک
   .( 128، ص 17ج 

         حکمت حق در قضا و در قدر
 کرد ما را عاشقان همدگر   

 جمله اجزای جهان زان حکم پیش
 جفت جفت و عاشقان جفت خویش

  خواههست هر جزوی ز عالم جفت 
 راست همچون کهربا و برگ کاه  

   آسمان گوید زمین را مرحبا
 ربابا توم چون آهن و آهن 

   آسمان مرد و زمین زن در خرد
 1پرورد هرچه آن انداخت این می 

به   اشاره  زوجیت،  تایید  در  و  نمونه  تفسیر  در 
مفهوم زوجیت به معنای مذکر ومونث آمده است  

 مجید در این آیه خبر از وجود زوجیت  قرآن  که،
به همان معنى خاص یعنى جنس مذکر و مونث  

موجودات  سایرانسانها و    ،گیاهان  ،در تمام جهان
ندارند مى از آن اطالعى    .دهددیگرى که مردم 

که   باشد  گیاهان  است  ممکن  موجودات  این 
آنها   در  هنوز  روز  آن  در  زوجیت  دایره  وسعت 

بود نشده  اعماق   .کشف  حیوانات  به  اشاره  یا 
و   نبود،  آگاه  آن  از  روز کسى  آن  در  که  دریاها 

گوشه انسانامروز  براى  آن  از  ا کشف شده  هاى 
  احتمااًل(   یا اشاره به موجودات دیگرى که. است
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کنند  مى  زندگى  آسمانى  دیگر  کرات  یا    .در 

امروز  چند  هر  بینى،  ذره  زنده  موجودات 
ماده   و  نر  ندارند،  دانشمندان،  آنها سراغ  در  اى 

و   مرموز  آنقدر  زنده  موجودات  این  دنیاى  ولى 
و  علم  است  ممکن  که  معماهاست  از  پوشیده 

راه  انسان  دانش آن  از  قسمت  این  به  هنوز  ها 
باشد جهان   .نیافته  در  زوجیت  وجود  حتى 

نزول   عصر  در  نیز  موارد    جز  قرآنگیاهان  در 
خاصى مانند درختان نخل و امثال آن ناشناخته  

از آن پرده برداشت، در قرون اخیر از    قرآنبود، و  
مساله    ،طرق علمى این معنا به ثبوت رسید که

عالم در  و   زوجیت  عمومى  مساله  یک  گیاهان 
ین احتمال نیز داده شده است که  ا. همگانى است

و   به وجود ذرات مثبت  اشاره  اینجا  زوجیت در 
دانیم همه ها است، زیرا مى  منفى در دل تمام اتم

اتم از  این جهان  در  اشیاء  اتم  و  یافته،  تشکیل 
حقیقت همچون آجر براى ساختمان عظیم این 

ماده   عالم  بزرگ  اتم  . است کاخ  که  روز  آن  تا 
زوجیت  این  وجود  از  خبرى  بود  نشده  شکافته 

آن از  بعد  ولى  و   ،نبود،  منفى  زوجهاى  وجود 
مثبت در هسته اتم و الکترونهائى که به دور آن 

کنایه از  آن را    ، بعضى  .گردند به ثبوت رسیدمى
مختلف انواع  و  و    اصناف  انسانها  و  گیاهان 

عالم   و سایر موجودات  دانندحیوانات  ولى  .  مى 
روشن است وقتى ما بتوانیم این الفاظ را بر معنى  
و   کنیم  حمل  مؤنث(  و  مذکر  )جنس  حقیقى 
قرینه اى بر خالف آن نباشد دلیلى ندارد که به  
دیدیم  چنانکه  و  برویم،  کنائى  معانى  سراغ 

زوجیت  ی  چندین تفسیر جالب براى معنى حقیق
ه محدود بنابراین، این آیه ب  .در اینجا وجود دارد

وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ  بودن علم انسان نیز اشاره دارد )
کند  و بیان میسوره اسراء(    85، آیه  الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا

که در این جهان حقایق بسیارى است که از علم  
،  18)تفسیر نمونه، ج    و دانش ما پوشیده است 

آیه دیگری که درآن به مفهوم زوجیت  . ( 376ص  
است   7شود، سوره شعرا آیه  گیاهان اشاره میدر  

زوج  در باب واژگان    (. در تفسیر المیزان1)جدول  
به معناى    :گفته اند یم که در این آیه امده استکر

خداى  که  است  نباتاتى  آن  است،  نیکو  زوج 
شان   ماده  و  نر  کرد.را  سبحان  از   خلق  بعضى 

موجودات   همه  آن،  از  مراد  اند:  گفته  مفسرین 
چه رویید و  حیوان،  چه  و  نبات  چه  است،  نى 

انسان، به دلیل اینکه در جاى دیگر در خصوص  
  "تو اهلل انبتکم من االرض نباتا"  انسان فرموده

 (.1)جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست و متن آیات که در آنها به فرایند جوانه زنی بذر اشاره شد. -1جدول 

نام و شماره 
 وره س

شماره 
 آیه 

 ترجمه به انگلیسی  ترجمه به فارسی  متن آیه 
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فوق الذکر به فرایند شکل گیری بذر و لزوم    آیات

تولید مثل جنسی در  نر و ماده و  وجود جنس 
می اشاره  فرایند  این  رخداد  برای  کنند.  گیاهان 

کالم   باب    قرآنمعجزات  حیات  در  فرایند  این 
  قرآن رسد، در  بخش در همین جا به پایان نمی 

می را  متعددی  مراحل  آیات  به  که  یافت  توان 
کند. از  فرایند جوانه زنی و ملزومات آن اشاره می

نمو   شروع  زنی  جوانه  شناسی  گیاه  علم  منظر 
می آغاز  آب  جذب  با  که  جنین  با  فعال  و  شود 

اهچه پایان ایجاد شکاف در پوسته بذر و ظهور گی
 - 1می یابد. بر همین اساس آن را به سه مرحله:  

و    -2جذب آب،   ظهور گیاهچه    - 3فعال شدن 
می وقایع تقسیم  مراحل  این  از  کدام  هر  کنند. 

توسط   آّب  جذب  شامل  ها، پروتئینمتعددی 
تغییرات ساختار سلولی و زیر سلولی، سنتز ماکرو  

-مولکول ها  و طویل شدن سلول را شامل می
(  ,.Nonogaki et al., 2010; Han et alشوند 

ویژه2015 اهمیت  آب  شکل(.  در  این ای  گیری 

 36 ( 36یس )

سبحانَ الّذی خَلَقَ  
االَزواجَ کُلَّها ِممّا تُنبِتُ 

االَرضَ وَِمن اَنفُسِهِم وَِممّا 
 ال یعْلمون

منزه است آن کسى که تمامى  
جفت ها را بیافرید چه آن جفت  
هایى که از زمین مى رویاند و چه  

انسانها و چه از آن جفت  از خود 
هایى که انسانها از آن اطالعى  

 د.ندارن

Glory be to Him who has created 
all the kinds of what the earth 

grows, and of themselves, and of 
what they do not know. 

 7 ( 26شعراء )

 وَ لَمْ یَرَوْا إِلَی الْأَرْضِ کَمْ  أَ
أَنْبَتْنا فیها ِمنْ کُلِّ زَوْجٍ 

 کَریمٍ

آیا در زمین به دیده عبرت نظر 
نکردند که ما چه انواع گوناگون از  
 نباتات پر سود از آن برویانیدیم؟

Have they not regarded the earth, 
how many of every splendid kind 
[of vegetation] We have caused 

to grow in it? 

 53 ( 20طه )

الذی جعل لکم االرض  
مهدا و سلک لکم فیها 

سبال و انزل من 
السماءماء فاخرجنا به  
 ازواجا من نبات شتی

همان که زمین را برای شما 
برایتان در آن  ای کرد و گهواره

راهها کشید و از آسمان آبی فرود 
آورد و با آن انواع مختلف گیاه 

 .پدید آوردیم

He, who made the earth for you a 
cradle, and in it threaded for you 
ways, and sent down water from 
the sky, and with it We brought 

forth various kinds of vegetation. 

 60 ( 27نمل )

أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ  
الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَکُمْ ِمنَ  
السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ 

حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَۀ ما کانَ 
لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَ 
إِلهٌ َمعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ  

 یَعْدِلُونَ

ها و زمین را کیست که آسمان
از آسمان براى شما آب   آفرید؟ و

آن،    فرستاد، پس به وسیله
انگیز رویانید؛ کار  هایى بهجت باغ

شما نبود که درختانش را 
برویانید، آیا معبودى با خداست؟ 

 .)نه( بلکه آنان قومى منحرفند

Is He who created the heavens 
and the earth, and sends down for 
you water from the sky, whereby 

We grow delightful gardens, 
whose trees you could never 

cause to grow...? What! Is there a 
god besides Allah? Indeed, they 
are a lot who equate [others with 

Allah]. 

 9 (50ق )
وَنَزَّلْنَا ِمنَ السَّمَاءِ َماءً 

جَنَّاتٍ ُمبَارَکًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ 
 وَحَبَّ الْحَصِیدِ 

و ما از آسمان رحمت آب باران با 
برکت را نازل کردیم و باغهای 

های درو شدنی میوه و دانه
 .برویانیدیم

We send down from the sky 
salubrious water, with which We 
grow gardens and the grain which 

is harvested, 

 10 ( 50ق)
وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ  

 نَضِیدٌ

و نیز نخلهای بلند خرما که میوه 
آن منظم روی هم چیده شده 

 .است برانگیختیم

and tall date palms with regularly 
set spathes, 

 19 ( 15حجر )

وَالْأَرْضَ َمدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا 
وَأَنْبَتْنَا فِیهَا فِیهَا رَوَاسِیَ 

 ِمنْ کُلِّ شَیْءٍ َموْزُونٍ

 

و زمین را هم ما بگستردیم و در 
آن کوههای عظیم بر نهادیم و در 
آن از هر گیاه و هر نبات مناسب 

و موافق حکمت و عنایت  
 .برویانیدیم

And We spread out the earth, and 
cast in it firm mountains, and We 
grew in it every kind of balanced 

thing, 
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دارد نرخ   طوری   به فرایند  و  آّب  نرخ جذب  که 

های برای تعیین مرحله تنفس به عنوان شاخص
میجوانه استفاده  در  زنی  چندین   قرآنشود  در 

آیه به اهمیت آب در فرایند جوانه زنی اشاره شد،  
آیات  ازجمله آیه    53این  و  طه  سوره   60سوره 

(. در سوره طه در بخشی  1نمل می باشد )جدول  
از سخنان حضرت موسی در برابر فرعون پیرامون  

به چهار بخش از نعمتهاى بزرگ  مسئله توحید  
و به   -2محل سکونت و آرامش،    -1شامل:    خدا

-  4سپس آب، و  -3دنبال آن راههاى ارتباطى،  
. اجزاء یاد  اشاره شده است  هاى کشاورزى رآوردهف

تشکیل   شده، را  انسان  زندگى  اولویتهاى  که 
ج    دهدمى  نمونه  ص  3)تفسیر  براین  125،   .)

و   گیاهان  تولید  برای  آب،  اهمیت  به  اساس، 
تاکید می  در تفسیر  شود.فراوردهای کشاورزی، 

خداوند از    المیزان در باب این آیه آمده است که،
د که همه آبهای روی آسمان آب باران را نازل کر

زمین از آن تأمین می شود و به وسیله آن آب  
انواع و اصناف گیاهان نزدیک به هم را رویانید و  
انسانها را به طریقه بهره برداری و خوردن از آنها  

بدن آن  از  تغذیه  با  تا  نمود  هایشان    راهنمایی 
هایشان از طریق این نعم   استقامت بیابد و عقل

و ربوبیت خدای  نمایدبه  استدالل  این احد  در   .
که همه انواع گیاهان مختلف از نکته،    اینتفسیر  

شوند می  سیراب  واحد  آب  مصداق   یک  را 
معرفی شده است )تفسیر المیزان   قرآنمعجزات  

کریم   قرآن(. در آیات سوره نمل  238ص :14ج :  
روشنگرِ یکتایى و    دالیلهاى از  ه ترسیم زنجیربه  

و    دگار هستى پرداختهبى همتایى ذات پاك آفری
ها را به  در انتها با مطرح کردن سواالتی وجدان

می هدایت  بیداری  نکات سوی  جمله   از  کند. 
مطرح شده این است که، خداوند با بیان اهمیت  

لَکُمْ مِنَ السَّماءِ آب در رویاندن گیاهان ) وَ أَنْزَلَ 
بَهْجَۀٍو    ماءً بِهِ حَدائِقَ ذاتَ  اشفَأَنْبَتْنا  به  ( و   اره 

اینکه نقش انسان تنها این است که نهال را بکارد 

و بذر بیفشاند ناتوانی انسان را در فرایند آفرینش 
ین آفریدگار دارد که اکند و تاکید میمطرح می

امور جهان است که حیات و  هستى و تدبیرگر 
تفسیر مجمع )  رشد و تکامل را پدید آورده است

آیات، تلویحا و به عنوان  در این   .(20جلد ،البیان
یکانگی   و  توحید  برای  استدالل  سبب  یک 
پروردگار به اهمیت آب به عنوان عنصر کلیدی 
در فرایند جوانه زنی اشاره شده است. آزمایشات 

اند که جوانه زنی بذر  فیزیولوژیک نیز روشن کرده
به آّب عنوان یک فاکتور حیاتی وابسته است و 

گیری نرخ جوانه زنی    میزان جذب آب برای اندازه
شود. پس از اینکه بذر رطوب کافی  استفاده می 

یعنی   بعدی جوانه زنی  وارد مرحله  جذب کرد، 
می جنین  شدن  متورم  و  تولید  فعال  و  شود 

انزیمهورمون فعالیت  که  را  تخریب هایی  های 
های ذخیره شده در بذر  کننده نشاسته و پروتئین

رشد جنین    کند انرژی الزم برای را تحریک می
شود تا اینکه با رشد جنین پوسته بذر  فراهم می 

شود و اولین نشانه های قابل مشاهده  شکافته  می
ظاهر   زنی   ,.Maraghni et al)  شودمیجوانه 

آیه    قرآندر    (. 2010 به    95در  انعام  سوره 
شکافتن شدن بذر اشاره شده است. اینکه  به طور  

ها  شگفتی  در این آیه، به سه قسمت از اینکلی  
 گوید:که در زمین است اشاره شده، نخست مى 

النَّوى " وَ  الْحَبِّ  فالِقُ  اللَّهَ  خداوند شکافنده    "إِنَّ 
جالب این که دانه    .( 1)جدول  دانه و هسته است  

و هسته گیاهان غالبا بسیار محکمند، یک نگاه به  
میوه  و  خرما  دانههسته  و  هلو  مانند  هاى هایى 

دهد که چگونه حبوبات نشان مىمحکم بعضى از  
و درخت  نهال  در حقیقت  که  حیاتى  نطفه  آن 
کوچکى است در دژى فوق العاده محکم محاصره  
شده است، ولى دستگاه آفرینش آنچنان خاصیت  

به این دژ نفوذ ناپذیر، و آنچنان    ، تسلیم و نرمش
قدرت و نیرو به آن جوانه بسیار لطیف و ظریفى  

دان و  هسته  درون  در  مىکه  پرورش  یابد، ه 
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دهد که بتواند دیواره آن را بشکافد و از میان مى 

 .آن قد برافرازد
گیاهان جهان  در  حادثه  این  راستى  حادثه    ،به 

به عنوان یک نشانه توحید    قرآنشگرفى است که  
گوید:  سپس مى   .انگشت روى آن گذاشته است

الْمَیِّتِ" مُخْرِجُ  وَ  الْمَیِّتِ  مِنَ  الْحَیَّ  مِنَ    خْرِجُ 
فرستد،  »موجود زنده را از مرده بیرون مى  "الْحَیِّ

زنده« از  را  مرده  موجودات  نظام   .و  یک  این  و 
دائمى و عمومى در جهان آفرینش است مسأله  

پیچیده  از  زنده  موجودات  زندگى  و  ترین  حیات 
مسائلى است که هنوز علم و دانش بشر نتوانسته 

مخفیگاه    است پرده از روى اسرار آن بردارد و به
گام بگذارد که چگونه عناصر طبیعى و مواد    ،آن

با یک جهش عظیم، تبدیل به یک موجود  آلى 
آیه  .شوندزنده مى  پایان  و   ،در  تأکید  عنوان  به 

فرماید: »این است خداى شما تحکیم مطلب مى
پایان او، با این و این است آثار قدرت و علم بى 

ل کشانده  حال چگونه از حق منحرف، و به راه باط
تُؤْفَکُونَمى  فَأَنَّى  اللَّهُ  )ذلِکُمُ  برگزیده    .(شوید« 

دیگری که  . آیات)625، ص:  1تفسیر نمونه، ج 
در آنها به فرایند جوانه زنی اشاره شده است می  

سوره حجر  19سوره ق و    10و   9 توان به آیات
 (.  1)جدول   اشاره کرد

 
 نتیجه گیری 

اینکه،   گرفتن  نظر  در  و    قرآنبا  زندگی  کتاب 
راهنمای بشریت برای رسیدن به سعادت اخروی 

و دنیوی است و به منظور رسیدن به این هدف 
روش و  از  موعظه  برهان،  قبیل  از  متفاوتی  های 

می استفاده  علمی  نباید  اشارات  بنابراین،  کند. 
و  جزئیات  به  کتاب  این  در  که  داشت  انتظار 

پرداخته استدالل تجربی  و  حسی  مبسوط  های 
می آن  ارزشمند  اشارات  ولی،  باشد.  تواند  شده 

استدالل برای  بسیارگرانقدری  و  راهنمای  های 
تجربی( باشد. در این    –ازمایشات علمی )حسی  

به   آنها  در  که  آیاتی  تا،  گردید  سعی  پژوهش 
بذر و فعال  از مرحله تشکیل  فرایند جوانه زنی 
شدن   خارج  و  بذر  شکافت  تا  جنین  سازی 

ه است، جمع آوری و تذکر داده گیاهچه اشاره شد
به    قرآنشود. اشاره به مفهوم زوجیت گیاهان در  

علمی  بدیعی  معجزات  مصادیق  از  یکی  عنوان 
از گذشت  می  قرآن نزول    12باشد پس  از  قرن 
علمی    قرآن مجامع  توسط  مهم  این  کریم، 

آیات دیگری هم که در  شناخته شد. همچنین 
تواند ر یک میاین مقاله به آنها اشاره شده است ه 

در نظر گرفته شوند. هر عقل   قرآنمعجزه علمی 
سلیمی اگر نگاهی به دور از غرض ورزی به این 

اعجاز   به  تواند  می  باشد  داشته  و    قرآنآیات 
رهنمودهای علمی آن اذعان کند. اشارات علمی 

بسیار فروان است به طوریکه اغلب علوم را   قرآن
-مسلمان میشود بنابراین، دانشمندان  شامل می

گنجینه   این  از  موشکافانه  نگاهی  با  توانند 
ارزشمند برای تعالی علم و خود سازی استفاده  

 کنند.   
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 کریم و خواص دارویی آنها قرآن ذکر شده در  اهان ی مزاج گ یبررس

 
 ماندانا بهبهانی 

 
 ( ma_behbahani@yahoo.com نویسنده مسئول: ) اصفهاندانشیار دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه 

 
 چکیده: 

کاربرد و    قرآنگیاهان ذکر شده در  مزاج  ده، تا به ضرورت و اهمیت بررسی و تحقیق بر روی  ش  سعی   مقاله  این   در
 نسبت   بیشتری  معرفت  تا  است،  خواسته  انآیات از انسکریم دربرخی از    قرآنطب سنتی پرداخته شود.  در    آنها
کی  ی   . برای مؤمنین است  رحمت   و  فاءش  همواره   قرآنمطالب ذکر شده در    کسب کند.  او   آیات   و   متعال  خداوند  به

به طرق    قرآنسوره از    54  هستند.  گیاهان  ده،به آن توجه ش  قرآنآیات    در  که  آفرینش  جهان  گفتیهایاز این ش
، زیتون،  زنجبیل  ،  ریحان،  خیار،  خرما  شده یاد هاازآن قرآن در  که گیاهانیمختلف از گیاهان نام برده شده است. از

گیاهان   ، عدس و پیاز را می توان نام برد. مطابق با طب سنتی،موز، کدو، ترنجبین،  عدس، انجیر،  سیر،  سدر
هستند که متناسب با این طبع، آثار   ، گرم و تر، سرد وتر ،سرد و خشکگرم و خشک  طبع  چهار  دارای  دارویی

دیگر از نظر    بعتی   بر  را  گیاهان  از  بعتی  خداوند.  کنندهای مختلف ایجاد می متفاوتی در هر یک از افراد با مزاج 
برای سوداوی   جایگاه ویژه ای در طب سنتی دارند و  گیاهان دارویی با مزاج گرم و ترت.  میوه برتری داده اس

. این است  شده  انجیر و زیتون  تاکید  ،  انگور  ،روى خرما    قرآندر  از میان انواع میوه ها   .  هستندمزاج ها مفید  
گیاهان دارای طبع گرم و تر می باشد و گزارشات متعددی از کاربرد درمانی همه قسمتهای این گیاهان از جمله 

در رده پایین تری در     بقره سوره  61آیه   در  پیاز و  عدس و سیر خیار، واقه، میوه آنها وجودارد. گیاهان  برگ، س
ذکر شده و در طبع این گیاهان عموما سردی و خشکی غالب می باشد. در پایان می توان گیاهان ذکر   قرآن

 را از لحاظ طبع گیاه و خاصیت دارویی آنها طبقه بندی کرد.  قرآنشده در 
 

 ، دارویی قرآن کلمات کلیدی : مزاج، گیاهان،
 

 مقدمه
و    قرآن مروری بر مزاج گیاهان ذکر شده در  

 ارتباط آن با طب سنتی 
و    دارویی  گیاهان  از  وســیع  استفادۀ  شروع 

به زمانی    ،در کشورهای شرقی  کاربرد درمانی آنها
شرقی که  میشود  و   مربوط  بقراط  آثار  به  ها 

زکریای   محمد  یافتند.  دسترســی  جالینوس 
رازی دایره المعارفی در درمانشناسی به نام کتاب  

سینا بیش    را نوشت. بوعلی   "  الطب  الحاوی فی"
در   را  معدنی  و  گیاهی  داروی  گونه  هشتصد  از 

ان آنها بر بدن  اثرات  با  سان،  کتاب قانون، همراه 
اســت داده  ظهور  (1364)شرفکندی،   شرح   .

حوزه  اسالم در  بسیاری  برکات  ایران  های   در 

  گوناگون برای ایرانیان داشت که یکی از آن حوزه 
است سنتی  طب  سنتی    . ها  طب  دوره  این  در 

ارتقا پیدا کرد و به طب ســنتی     اسالمی ایران 
شد اتبدیل  مسائل  ئیروپا.  با  ارتباط  در  نیز  ان 
دانشپزشکی،   از  را  خود  آموختگان    دانش 

کشورهای   در  طب  دست    اسالمیمدارس  به 
ارتقا  رویکردی  اروپا  در  طب  واقع،  در  آوردند. 

صل مزاج یکی  ا   .بود  اسالمی  -یافته از طب ایرانی
از محوری ترین مبانی طب سنتی ایران می باشد.  
حکمای  های  درمان  و  ها  تشخیص  از  بسیاری 

یت مزاج سالمت  طب سنتی ایران بر اساس وضع
 مزاج  به  توجه  و بیماری افراد استوار بوده است.  

طبای  ا  های   توصیه  ترین  اصلی  جزء  ها  خوراکی
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است    به   تا   شده،  سعی  مقاله   این  در   .سنتی 

روی   بررسی  اهمیت  و  ضرورت بر  تحقیق  و 
  با توجه به مزاج آنها   قرآنگیاهان ذکر شده در  

  ذکر   به  آیات  از  دربرخی  کریم  قرآن.  پرداخته شود
از    نام   از   یکی  ایدپرداخته، که ش  گیاهانبرخی 

  از   گیاهان  این  خاص  ای ویژگیه  و  اهمیت  دالیل
ت )صفدر  خوراکی آنها اس  یا  دارویی  خواص  جهت

  امور   این  از  هرکدام  صورت  هر  در  (.1373صانعی، 
  بی   و  ساده  تا  باشد  ما  برای   رهنمودی   می تواند 

زیر   .نگذریم   آنها    کنار    از  اهمیت جدول  در 
وتکرار آنها در آیه های   قرآنگیاهان ذکر شده در  

آنها را نشان می دهد.  با مزاج  مورد نظر همراه 
گیاهان   که  است  این  دهنده  نشان  جدول  این 

گرم      طبع  چهار  دارای   قرآندارویی ذکر شده در  
خشک  و  ،سرد  وتر  سرد  تر،  و  گرم  خشک،   و 

اوتی در  هستند که متناسب با این طبع، آثار متف
مزاج با  افراد  از  یک  ایجاد هر  مختلف  های 

روى خرما   قرآندر  از میان انواع میوه ها  .  کنندمی 
تاکید  ،  انگور  ، زیتون  و  شده  انجیر    است   زیاد 

در  بطوریکه   زیتون   قرآنخداوند  و  انجیر  به 
تین/   سوره  الزیتون/  و  )والتین  خورده  سوگند 

   (. 1376،فوالدوند است )( 1آیه
خر به  ارزش  توجه  با  طب   قرآن ما  و  کریم 

 سنتی 
خرما ازجمله گیاهانی است که نام آن چندین بار 

بیش از بیست مورد    قرآندر  .  آمده است  قرآندر  
با عناوینی همچون نخل، نخیل، لینه و رطب، به 

از نوشیدنی فراهم شده از آن  و  خرما اشاره شده
با      .(67به عنوان رزق نیکو یاد شده است )نحل/

و متابولیتهای    یهای فراوان ذریزمغ  وجود   به  توجه
روایات اسالمی و طب    در  ،ثانویه موثر در خرما

سنتی همواره برمصرف آن در سالمت وبیمـاری 
 (. 1376،فوالدوند ) تاکیـد شـده اسـت

کـه  م میدهـد  نشان  قسمتهای طالعات  تمامی 
درخت خرما دارای اثرات درمانی می باشد.  میوه  

و ضد    اکســیدان  آنتــیخرما دارای خاصیت  
  از   خرمامیوه  فیبر موجود در  سرطانی می باشد و  

قلبـی،   بیماریهای کشنده بیمـاریهـای  مثل  ای 
 Sabu)جلوگیری می کند  سـرطان، دیابت و...  

etal, 2002.)     به دلیل دارا ز  نی   عصاره برگ خرما
پلــی مثـل  عناصـری  فنــلهــا   بودن 

و   کاروتنوئیــدها  کاتشــین(،  )فالونوئیــدها، 
 ,AlGhalbana توکوفرولها اهمیت زیـادی دارد)

کـه عصـاره  د  (. نتایج محققان نشان می ده2021
بـرگ خرمـا دارای فعالیـت ضـد میکروبی است  
و علیه باکتری استافیلوکوك اورئوس که منجر به  
آرتریـت  و  انـدوکاردیت  پوسـتی،  عفونـتهـای 

میکند) ایفا  موثری  نقش   Hanen Elمیگردد، 

Abed, 2018   (.  نیز خرما  هستۀ  همچنین 
رفع اسهال   است که در  خـواص درمـانی فراوانـی  

کمک به التیام زخمهـای چرکـی   -سنگ شکن   -
  (.AlaviShirazi, 2012میتوان نام برد ) 

به   با توجه  انگور   کریم و طب   قرآن ارزش 
 سنتی 

بیش از ده بار با عناوینی همچون عنب   قرآن در  
و اعناب به انگور اشاره شده و به تأمل در پدید  

( و تأمل در کیفیت  99آمدن و رسیدن آن )انعام/
در   خداوند  .( دعوت شده است4ر ها )رعد/انگو

های اهل    را جزء میوه  ( انگور   32ایه    /نبأ)      قرآن
(. تمام  1376،فوالدوند   )  بهشـت دانسـته اسـت

این گیاه نیز مانند خرما دارای خاصیت    قسمتهای 
در طب سنتی ایران    انگور  وهیمدرمانی می باشد.   

دفعبه   و  کننده خون  مواد  کننده    عنوان صاف 
است   زائـد شده  اساس  شناخته  برهمین  برای . 

  کسانیکه     مبتالیان به بیماری روماتیسم، نقرس و
ناراحت هستند یدچار  عصبی  مفید      هاى  بسیار 

که عصـاره    گزارشاتی وجودارد  همچنین    .است
بودنهسته   دارا  بدلیل  پلی  انگور    ترکیبات 

بـه   قـادر  پروآنتوسـیانیدین هـا  فنولیـک مثـل 
اکسـیداتیو کـاه تخریـب  در   DNA ش 
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 سـلولهـای مغـز میباشـد. تخریـب اکسـیداتیو

DNA  بیماری در  وقایع  مهـمتـرین  از  یکـی 
است  پوAghili etal,2009 )پارکینسون  ست  (. 

ورزوراتـرول  C و E دارای ویتـامینهـای   نیزانگـور  
اکسـیدانی    و کوئرستین است که خاصیت آنتـی

پیشگیری    وداشـته   مفید  برای  آلزایمر  از 
 (.  lu etal,2009)است

کریم و طب   قرآن ارزش زیتون  با توجه به  
   سنتی

بار   تنهایی و پنج  به  بار  زیتون و درخت آن دو 
همراه با دیگر میوه ها همچون خرما، انار، انگور  

در   انجیر  است  قرآنو  )نحلآمده   ./11    ،
دارای خواص بسیار زیادی  زیتونمیوه   .(35نور/

اکسیدانی، ضدباکتریایی و    از جمله خواص آنتی 
ضد التهابی می باشد که در طب سنتی به عنوان  

کاهنده  دارو  خون  چربیی  قند  در   و  نیز  و 
استفاده   پیشگیری از سرطان و بیماریهای قلبی

و عصاره آن به عنوان مواد   زیتون    .  برگمی شود
ضد پیری، تحریک کننده سیستم ایمنی بدن و 

برگ    ضدمیکروبیحتی   این  رسد.  می  بفروش 
حاوی ترکیبات فنولی، ترپنی، ترکیبات محلول  
در چربی، کربوهیدرات، پروتئین و مواد معدنی  

زیتونب   .است آنتی   رگ  فعالیت  باالترین 
اکسیدانی و قدرت گیرندگی رادیکال آزاد در بین  
دارد  زیتون  درخت  مختلف  های    بخش 

(Esmaeili etal,2006 .) 
به   با توجه  انجیر   کریم و طب   قرآن ارزش 

   سنتی
تولیدکننده   کشورهای  مهمترین  از  یکی  ایران 

در  ا انجیر  میشود.  محسوب  جهان  در  نجیر 
کتابهای مقدس یهودیان و یونانیان قدیم نامبرده  

 1کریم تنها در آیه شماره  قرآندر    انجیر  .شده  
آیه   این  در  که  است  آمده  تین  مبارکه  سوره 
یاد   سوگند  زیتون  و  انجیر  میوه  دو  به  خداوند 

درمان    . میکند در  سنتی  طب  در  میوه  این 

ی ازجمله بواسیر، نقرس، جذام بیماریهای متعدد
میباشد مؤثر  صرع    (. 1376،فوالدوند  )    و 

انجیر درخت  برگ  سنتی    جوشانده  پزشکی  در 
  درد، دندان   به همراه عسل برای رفع گوش  ایران  

استفاده   میگرن  و  شود.درد  آمریکای   می  در 
 میکروبعنوان ضد    جنوبی و مرکزی از انجیر به

می   ,Mousa etal, 2021)  شد  استفاده 

Kunwar,2006 .) 
 

 نتیجه گیری: 
ای به زوایای مختلف   توجه ویژهکریم    قرآندر  

شده است.    زندگی انسان از جمله سالمت و تغذیه
آن  قرآنهایی است که در    میوه  به    ها و احادیث 

ویژه است  توجه  برای   ،ای شده  در طب سنتی 
استفاده مختلف  بیماریهای  است.    درمان  شده 

چنین   با میتوان  بشر  احتمااًل  که  گرفت  نتیجه 
الهام از این منابع توانسته است اثرات درمانی این  

کند  انگیاه اثبات  در    (.1376،فوالدوند  )را 
 ،  انگور   ،خرما    ،گرفته در طب نوین    مطالعات انجام

زیتون    و  مؤثر  انجیر  و  مفید  ترکیبات  دارای 
تواند    است که می  در همه قسمتهای گیاه  فراوانی
به مختلف  در  بیماریهای  از  پیشگیری  و  بودی 

های علمی محققان در    یافته .  نقش داشته باشد 
این در مورد    قرآنهای    سالهای اخیر مؤید توصیه 

بوده و بیانگر لزوم تفکر و تعمق بیشتر   چهار گیاه
    .در منابع طب اسالمی و سنتی است

الزم به ذکر است این گیاهان دارای طبع گرم و  
مقاالت متعددی در مورد خاصیت    تر می باشند و

ضد سرطانی، آنتی اکسیدانت و ضد میکروبی آنها  
است) شده  صفدر  1364  ،ی شرفکند منتشر   ،

(. این گیاهان برای افرادی با طبع  1373صانعی، 
سرد توصیه می شود و مصرف آنها در تغییر مزاج 
انسان ها از طبع سرد به طبع گرم نقش به سزایی  
دارد. طبع سرد در انسان می تواند باعث ایجاد 
بیماری هایی از جمله سرطان و سودا شود)صفدر 
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البته باید توجه داشت که مصرف    (. 1373صانعی، 

خصوصا در منـاطق غیـر   این گیاهاند  زیاد از ح
جنـوب نیـز مـی توانـد مضـراتی داشته باشد که  

  را ذکر کرده     اطباء در این خصوص، هشدارهای  
در و    اند بایــد  گــرم  مــزاج  بــا  افــراد 

  قرآن .  خداوند در  خــوردن آن احتیــاط نمایند
سبزی و کریم از برخی گیاهان از جمله عدس،  

سیر و  پیاز    خیار  اهمیت  و  کم  گیاهان  بعنوان 
. نتایج نشان داده که در  (61/)بقرهنامبرده است 

طبع این گیاهان عموما سردی و خشکی غالب  
می باشد. در پایان از بررسی کتب طب سنتی و  

می توان نتیجه گرفت    قرآنگیاهان ذکر شده در  
در   شده  ذکر  گیاهان   مزاج  ارتباط   قرآنکه 

رار آنها و اهمیت آنها دارد مستقیمی با تعداد تک
به طوریکه مزاج گرم و تر که امروزه در گیاهان  
تعداد  به  باشد  می  دانشمندان  توجه  مورد 

ذکر شده و در برخی از آیات   قرآن بیشتری در  
 در مورد آنها قسم یاد شده است 

 
 ذکر مزاج آنها سوره وهمراه با ذکر  قرآنگیاهان ذکر شده در  -1جدول 

 نام گیاه طبع سوره های ذکر شده  تعداد تکرارهای ذکر شده
 خیار  سرد و تر  61آیه  -بقره 1

2 
 12آیه  –الرحمن 
 89آیه  –واقعه 

 ریحان  گرم و خشک

4 

 16آیه  –سبا 
 28آیه  -واقعه

 14و  16آیه  –نجم 

 سدر  گرم و خشک

 سیر  گرم و خشک 61آیه  –بقره  1

 پیاز گرم و خشک 61آیه  –بقره  1
 انجیر  گرم و تر 1آیه  –تین  1

 عدس سرد و خشک  61آیه  -بقره 1

 کدو سرد و خشک  146آیه –صافات  1

 موز  گرم و تر 29آیه  -واقعه 1

3 

 80آیه  –طه 
 57آیه  -بقره
 160آیه  -اعراف

 ترنجبین گرم و تر

 طوبی   29آیه  -رعد 1

20 

 5آیه  -حشر
 25و 23آیه  -مریم

 29آیه  -عبس
 13آیه  -فاطر

 141و 99آیه  -انعام
 39و 34آیه  -یس

 67و 11 –نحل 
 4آیه  -رعد

 10آیه  -ق
 68و11 -الرحمن
 19آیه  -مومنون

 91آیه  -اسرا
 32آیه  –کهف 
 71آیه  –طه 

 خرما  گرم و تر
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 148آیه  –شعرا 

7 

 20آیه -مومنون
 11آیه-نحل
 35آیه  -نور

 1آیه  -تین
 141آیه  -انعام

 29آیه  -عبس
 99آیه  –انعام 

 

 زیتون  گرم و خشک

 زنجبیل  گرم و خشک 17آیه  -انسان 1
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 و تغذیه سالم  قرآن 

 
 2اصغر محمدی 1سیداسماعیل هاشمی اندبیلی

 

 ( hashemy1925@gmail.com)نویسنده مسئول:  دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی -1
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان  -2

 
 چکیده 

مهمترین مسائل در حیات انسان است و در دین گیری از خوراک و غذاست، از    همان بهره  تغذیه:  زمینه و هدف
گیری از    مبین اسالم به عنوان امری مهم در سالمت جسم مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مقاله بهره

روش بررسی: این مطالعه یک بررسی توصیفی    .باشد  های اسالمی در زمینه آداب تغذیه سالم می  برخی آموزه
  ، کتاب ها و سایر انتشارات مرتبط صورت گرفته است.قرآناستفاده از منابعی از جمله    و استنادی می باشد که با

یافته ها: تغذیه سالم در تکامل روح و جسم انسان مؤثر می باشد، از این رو در اسالم مسأله تغذیه مناسب، مورد  
در   ارزشمندی  و دستورات  واقع شده  آمده    قرآنتوجه  موضوع  این  پیرامون  احادیث،  گیری:  .استو  نتیجه 

از جایگاه باالیی برخوردار است؛ چنانکه رسول اکرم )ص( و ائمه معصومین )علیهم   قرآنهداشت تغذیه در  ب
السالم( و دیگر حکمای اسالمی )تحات تأثیر آماوزه های اسالم( در امر بهداشت به طور عام و بهداشت تغذیاه 

 اند.  ه داشتههای ارزشمندی در این رابط باه طاور خااص؛ توصیه
 

 تغذیه سالم و حالل  - تغذیه -قرآنکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه
تغذیه مهمترین عامل سالمتی می باشد که تأثیر  
انسان   جسم  و  روح  تکامل  روند  در  سزایی  به 
مورد   بسیار  تغذیه  کیفیت  و  نوع  دارد؛بنابراین 

ارزشمندی  توجه اسالم بوده و احکام و دستورات  
)خادمی،    به آن موضوع پرداخته است  قرآندر  

مقوله(.  1387 از  یکی  تغذیه  های    موضوع 
به  انسان  روحی  و  جسمی  تکامل  در  راهبردی 

  آید. به طور کلی در مکاتب طب کل   شمار می
غذا به عنوان جزئی از اکوسیستم جهانی در ،  نگر

پیرامونی،   محیط  تاثیر  از  و  شده  گرفته  نظر 
افالك و صور فلکی بر نبات و حیوان )که گردش  

را شامل می  انسان  مواد غذایی  اصلی  منبع    دو 
شود( صحبت می شود. مثال در مکتب هومیوپاتی  
در   که  شده  قایل  روحی  و  شعور  غذا،  هر  برای 
تعامل و گفتگو با شعور فیزیولوژیک حاکم بر بدن 
انسان )که اصطالحاً از آن به داینامیس یاد کرده  

( است. با این حال در اکثر مکاتب طبی،  شود  می
حتی مکتب طب سنتی ایران که مرهون و متاثر  
نقش   است،  مسلمان  متدین  حکمای  آرای  از 
و   مانده  مغفول  انسان  روحی  تکامل  در  تغذیه 
کمتر سخن از اثربخشی و تاثیر و تاثر روح و غذا  

  (. 1393)یوسفی و شیرافکن،    به میان آمده است
کـریم    قرآن ذا و تغذیـه را در  توجه به موضوع غـ

امامـان معـصوم   و  اکرم )ص(  پیامبر  روایـات  و 
به طور   )علـیهم السالم( فراوان می توان یافت؛ 

تحریض  و  ترغیـب  بـر  ناظر  توجهات  این  کلی 
انسان به اندیشه در غذای مورد مصرف از جنبه 
هـای گوناگون مادی و معنوی و آثار مترتب بر  

ابعـا همـه  در  اجتماعی، آن  ابعاد  جمله  از  د 
و   خبائث  مـصرف  از  پرهیـز  اخروی،  و  دنیـوی 
تشویق به بهره گیری از طیبات و در هر حـال 
خره  بـاال  و  مـصرف  در  اعتدال  اصل  به  توجـه 
صـدها رهنمـود بـرای تأمین و ارتقاء سـالمت و  
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گوناگون   نابـسامانی هـای  و  هـا  بیمـاری  دفـع 

لب کتب و رسائل مستقل  است که از دیرباز در قا
یـا همراه با مباحث دیگر مورد بررسی و تأکید  

در طب برجا ی مانده از حک  .قرار گرفته اسـت 
میراث   کـه  نیـز  مـسلمان  و  ی  یرانـ  ا  یمـان 
بـاب  اسـت،  اسـالمی  ن  تمـد  از  مانده  برجای 
مـأکول و مشروب یا خوردنی ها و آشامیدنی ها  

ح بحث  در  هـم  تغذیـه  آداب  و  و  الصحه  فظ 
بحـث  در  هـم  و  هـا  بیمـاری  از  پیشگیری 
معالجات و درمان بیماری ها و نشانه های آنها از  

  (. 1392)غفاری،  ای برخوردار است اهمیت ویژه
نترل غذایی و اینکه انسان بداند که چه بایـد  ک

بخـورد و چـه نباید بخورد و اینکه اگر جایز به  
باید خـورده   خوردن باشـد، چـه میـزان و چگونه

شـود، بـی تردیـد رعایـت اینگونـه آداب غذایی،  
موجب پیشگیری از ابتالشدن بـه انـواع بیمـاری 
مـی   روحی  آالم  آن  دنبال  به  و  جسمی  هـای 
شـود. انـسانها بایـد در مـسیر تالش برای کسب 
تغذیه  مدیریت  امر  در  الزم  آگاهی  و  شـناخت 

سالم قرار سالم و رسیدن به تندرستی و زندگی  
گیرند که هرگونه غفلت از آن موجب هالکت آنها  

)بقره:    "و التُلقُوا بأیدیکم إلی التهلکۀِ" خواهد بود
)ترجمه: خود را به دستان خود به هالکت  (.  195

 (. 1392( )غفاری، نیفکنید
 ی روش بررس

این مطالعه یک بررسی توصیفی و استنادی می  
ج از  منابعی  از  استفاده  با  که  ، قرآنمله  باشد 

کتاب ها و سایر انتشارات مرتبط صورت گرفته  
برداری و سپس جمع   ابتدا فیش  است. مطالب 
 .بندی و در نهایت به صورت موضوعی ارائه گردید

 ی تحقیقهایافته
و گیاه در   18در حدود   مورد توجه   قرآنمیوه 

مطالعات انجام شده نشان داده .  قرار گرفته است
است که این مواد از نظر فیتوشیمیایی متعلق به  

باشند. این میوه ها شامل: زیتون،    15 تیره می 

سدر،   ترنجبین،  انار،  انگور،  انجیر  و  خرما 
پیاز،   سیر،  خردل،  زنجبیل،  مسواك،  گزشاهی، 

( باشند  می  ریحان  و  کدو  یارمحمدی  خیار، 
عدادی از میوه های  در مورد ت(.  1391سامانی،  

اشاره شده، به ذکر برخی از آیات، پرداخته شده  
در   ت.اس انگور:  و  خرما  آیاتی   قرآنزیتون، 

است  آمده  ها  میوه  این  مصرف  سوره   :پیرامون 
سپس به وسیله آن باغ هایی  ":  19مومنون، آیه  

از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم؛  
سیار است؛ و از باغ هایی که در آن میوه های ب

و )نیز(  ":  20سوره مومنون، آیه   ."آن می خورید
از طور سینا می روید ]= درخت  درختی را که 

و   روغن  آن  از  و  برای  )زیتون[  خورش(  نان 
سوره عبس، آیات .  "خورندگان فراهم می گردد

32-29( آن  :  در  و )رویاندیم   * را  دانه  زمین( 
باغ انگور و علوفه را * و زیتون و خرما را   * و 

های پر درخت را * و میوه و چراگاه را * تا از 
شوید مند  بهره  آیه  .  "آن  نحل،  : 11سوره 

خداوند( با آن )آب باران(، برای شما زراعت و )"
می   ها  میوه  ی  همه  از  و  انگور  و  نخل  زیتون 
برای  روشنی  ی  نشانه  این،  در  مسلماً  رویاند؛ 

 (. 1380شیرازی، اندیشمندان است« )
  خواری میوه  و  خواری گیاه  بر  تاکید   و  توصیه

 :خواریگوشت  جایبه
 رژیم  از  ای   عمده  سهم  حیوانی  غذاهای   امروزه
 در.  دهد  می   اختصاص  خود  به  را  افراد  غذایی
 به  انسان  دادن  توجه  از  پس   قرآندر    که   حالی
  بنا   و  است  آمده  میان  به  گیاهان  از  سخن  غذا،

  بودن،   متنوع   عین  در  بهشتیان نیز  غذای   برآیات،
  چون  عباراتی  با   که  هاست  میوه  جنس  از  عمدتاً

  ها   آن  به  "ثمرات"و    "ثمره"  ،"فواکه "  ،"فاکهه "
 واقعه  سوره   21-20  آیات  در  است.   شده  اشاره
 مِّمَّا  طَیْرٍ  وَلَحْمِ  یَتَخَیَّرُونَ  مِّمَّا  وفَاکِهَۀٍ: ) َاست  آمده

گزینند  که  ای   میوه   هر  از  و(  یَشْتَهُونَ   از   و  بر 
  داشتن   مقدم  . بخواهند  که  مرغانی   گوشت
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  میوه   برتری   به  است  ای   اشاره (  لحم)  بر(  فاکهه)

و   بوده  تر  لطیف  ها  میوه  زیرا  ها،   گوشت  بر  ها
 می  تر  آسان  و  تر  سریع  ها  آن  هضم  و  گوارش
  قرآن   در.  باشند   می   تر   مفید  سالمتی  برای   باشدو

  14 جمع و مفرد صورت به  مجموعاً"فاکهه " واژه
  عنوان   به  بار  11  تعداد  این  از  که  است  آمده  بار

اصحاب  مقربین  و  بهشتیان  غذای   ذکر  یمین  و 
 غذایی  ی   ماده  عنوان  به  "لحم"  حالیکه  در  شده

به  آن  مورد   4  که  آمده،  قرآن   در  بار  8   اشاره 
  ؛ 173/بقره)دارد    آن  تحریم  و  خوك  گوشت 
  دیگر   مورد  4  از  ( و115/نحل  ؛145/انعام  ؛3/مائده

  شده   اشاره  آن  به  بهشتی  غذای   به عنوان  مرتبه  2
  شده   ذکر  فاکهه  از  پس  مورد  دو  هر  در  که  است
  اشاره  تواند  می  این  و.  (12/فاطر  ؛14/نحل)  است

 از  و.  باشد   بدن  برای   ها  میوه   بیشتر  اهمیت  به  ای 
است  هم  معصومین  غذایی  ی   برنامه   که   معلوم 
  . است  نبوده   سبزی   از  خالی   هیچگاه  آنها   ی   سفره 
  در   موجود  فراوان  قند   کرده،  ثابت  علم   که  چنان
  بدن   جذب  آسانی   به   بوده   الهضم   سریع  ها   میوه 
  از  بیشتر  به   گوشت  هضم   که   در حالی  شوند،   می
 میکروب  علم  در.  دارد  نیاز   زمان  ساعت  سه

  هیچ  به   ها  که میکروب  است   شده  ثابت  شناسی
  گوشتی   بقایای   در  که  طوری   توانندآن  نمی  وجه
  فعالیت داشته   گیاهی   مواد  در  کنند  می  ونما  نشو

  انسان   مدفوع   از  که   زننده   بوی   این  و.  باشند
  گوشتی   مواد  گندیدن  بدلیل  شود،  می  متصاعد

)شیرازی،    روده  در آنهاست    البته   (.1382های 
  گوشت   مصرف  که   نیست  معنا  این  به  مطالب  این

با   وجود  بلکه  است  ممنوع  انسان  برای   غذاهای 
 ضروری  انسان  غذایی  رژیم  در  نیز   حیوانی  منشأ
  مانند   بدن  نیاز  مورد  مواد  از  بخشی  زیرا.  است
  های  فرآورده  در  B12  ویتامین  کلسیم و  آهن،

  به   گوشت . دارند وجود بیشتری   مقدار  به  حیوانی
 برای   مناسبی  محرك  فراوان  "ازت"  داشتن  خاطر

  قلب   و  کبدی   سلول های   مثل  بدن  سلول های 

  اعصاب   بر  هم  آن   حد  از  زیاده  مصرف   است ولی
  و   شدن   حافظه  کم   موجب   هم  و  گذاشته  اثر

  به   و  گوشت  مصرف  نتیجه  در  . شود  می  سستی
 است،  الزم  بدن  برای   لبنی  های   فرآورده  خصوص

  آن   از  استفاده  که میزان  نکته  این  رعایت  با  البته
)لسانی    گیاهی   مواد  از  کمتر   بایستی باشد 

 (. 1389فشارکی و همکاران، 
  و هامیوه درمانی خاصیت باب در یقرآن اشارات
 : گیاهان

 (:ع)  عیسی حترت  تولد  داستان و خرما ( الف
  آیات  در(  ع)عیسی  حضرت  آمدن  دنیا  به  داستان

 آیات  این   در.  است  شده   بیان  مریم  سوره   34-19
 درخت که شود  می داده دستور حضرت مریم به

 خداوند  و  بخورد  آن  میوه  از  تا  دهد  تکان  را  خرما
غذای   به  را  خرما  »کرد  انتخاب  ایشان   عنوان 

  رطَبًا  ُعَلَیْکِ  تُسَاقِطْ  النَّخْلَۀِ  بِجِذْعِ  إِلَیْکِ  وَهُزِّی 
)خدادادی،    «عَیْنًا  وَقَرِّی   وَاشْرَبی   کلِی ُ فَ.  جَنِیًّا

  کرده   برداشت  چنین  آیه  این  از  مفسرین   (.1386
  است   کرده  حمل  وضع   که  زنی  برای   خرما  اندکه

این  . غذاست  بهترین  دارای   میوه  این  که  ضمن 
 حدود  گرم  100  هر)  است  باالیی  غذایی  ارزش
 در  گلوکزی که  ی   واسطه  به(  کالری   کیلو  350

  بدن   جذب  راحتی  به  تواند  می  است  موجود  آن
  چنین   هم.  کند  تأمین  را   آن  حرارتی  نیاز  شده،

  "توسین  اکسی"  شبیه   ای   ماده  میوه دارای   این
  انقباضات   افزایش  با  شود  می  موجب   که  است
  تسرع  را  حمل  عمل وضع  زایمان،  حین  در  رحم

  عروق   ریزی   خون  میزان  و  زمان  نموده،  تسهیل  و
هورمونی  از .  دهد  می   کاهش  را  رحمی  خرما 

 انسانی  کورتیزون  شبیه  که  شود  می  استخراج
  آمده   دنیا  به  طفل  شود  می  موجب  کرده،  عمل
  ما »  : فرمودند(  ع )  صادق   امام   .باشد  و بردبار  صبور

  مریم   أطعم   ألن  الرطب   بمثل  نفساء  استشفت 
مانند  هیچ.»«نفاسها  فی  جنیاً  رطباً   خرما   چیز 
  بخش   شفا   کرده  حمل  وضع   تازه  که   زنی  برای 
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  خرما   مریم  به  موقع  آن  در  خداوند  زیرا  نیست

 .«داد 
 (:ع)یونس حترت داستان و کدو گیاه ( ب
  حضرت  داستان  137-147  آیات  صافات  سوره  در

  بلعیده  و دریا در ایشان شدن افکنده و( ع)یونس
  ماهی   شکم  از  ایشان  خروج  و  ماهی  شدن توسط

  می   اشاره   موضوع  این  به  آیات  در.  شود  می   بیان 
  رسند،   می  ساحل  به   که   ایشان هنگامی  که  گردد
 خداوند  خاطر  همین  به  و  بوده  ناخوش  و  بیمار
رویاند  را  کدو  گیاه  وی   سر  باالی    فَنَبَذْنَاهُ )  .می 
(  یَقْطِینٍ  مِّن   شَجَرَۀً  عَلَیْهِ  وَأَنبَتْنَا .  سَقِیمٌ  وَهُوَ  بِالْعَرَاء

)146-145/صافات)   که   حالی  در  را   او  پس(: 
بود   - گیاه  بی  و  خشک  دشت  -بیابان  به  بیمار 

 در  (.رویانیدیم  کدویی  او[  سر]  بر  و.  بینداختیم 
  خاصیت  بر  عالوه  گیاه  این  که  آمده   نور  تفسیر
 درمان  برای   بودن،  سایبان  و   زدایی  حشره

  برگ   شده  گفته  همچنین.  مؤثر است  نیز  کوفتگی
  دیده  آسیب   وی   پوست  که   کسی  برای   گیاه  این

  به  کدو  بوته  در اختصاص دادن.  است   مفید  است
( ع)یونس  برای (  محافظ)  پرده  و   پوشش  عنوان

و   اعجاز  شد،  خارج  ماهی  شکم  از  که  هنگامی
  به  و  دارد  وجود  توجهی  قابل   و  واضع   علمی  نکته

  مثل   است،  کرده  اشاره   طبیعی  های   بحث  بعضی
عصاره   اینکه  خواص   آن  میوه  و  گیاه   این  در 

 باز  به  توان  می  آن  از  که  است  زیادی   طبیعی
 تقویت  و  رویاندن نسوج  و  پوست  رنگ  گرداندن

  که   بود  چیزی   همان  این  و.  کرد  اشاره   بدن
  خاطر  به  زیرا.  داشت  احتیاج  آن   به(  ع)یونس

در   پوستش   آفتاب  نتابیدن  و  ماهی  بدن  ماندن 
  بین   از  بدنش  نسوج  از  بعضی  و  داده  رنگ  تغییر
و همکاران،    رفته فشارکی  )لسانی  (.  1389بود. 

اکرم   :»  اند   فرموده  نیز(  علیه  ااهلل  صلی)پیامبر 
 سریع)  تر  سبک  را  گیاهی  خدا  اگر  بخورید،  را  کدو

  برادرم   برای   را  آن  دانستمی    آن   از(  تر  الهضم
 .«رویاند  می یونس

 : قرآن  در نامبرده های میوه( ج
 یاد  قسم  زیتون  و  انجیر  میوه  به  کریم  قرآن  در

  انار،   های   میوه  از  متعددی   آیات  در  و  است  شده
برده  خرما  و  انگور   میوه   این.  است  شده  نام 

 و   دارویی  دیدگاه  از  خوراکی  جنبه   بر   هاعالوه
  در   و همواره  هستند  توجه  قابل  نیز   درمانی  اثرات
 بیماری   از  بسیاری   درمان  برای   نوین  و  سنتی  طب

 . اند شده توصیه ها
 : انجیر

میوه  فراوانی   دارویی  جنبه   که   است  ای   انجیر 
:    است  آمده(  ع)   رضا  حضرت  از  حدیثی  در.  دارد

  ها   لثه  برد،  می  بین  از  را  بد دهان  بوی   انجیر»  
  رویاند،   می   را  مو   کند،   می  محکم  را  واستخوانها

 به  نیاز  آن  با وجود  و  سازد  می  طرف  بر  را  درد
  ترین   شبیه  انجیر:»  فرمود  نیز  و.  «نیست  دارو
  علم   پدر  سقراط  . «است  بهشتی   های   میوه   به   میوه 
  خصوص   به  بیماران  برای   را  انجیر  همیشه  طب

می   تجویز  داشتند،  تب  و  تشنگی  که  بیمارانی
  کننده   دفع  و  نافع  مواد  کننده  جذب  را  آن  و  کرد
  کارخانجات  نیز  امروزه.  دانست  می   مضر  مواد

ازمواد  بزرگ   برای  انجیر  در  موجود  داروسازی، 
  سموم   دفع   و  درمان  جهت  الزم  داروهای   ساخت

 (. 1385کنند )رضایی اصفهانی،    می  استفاده  بدن
 :زیتون 

  معجزه  زیتون  متخصصین   برخی  ی   گفته  به
 جمله  از  بیماریها  از  بسیاری   درمان  برای   و  گراست
تصلب  درمان و  شرائیین،   نقرس،   فشارخون 

اصفهانی،    موثر  عصبی  دردهای  )رضایی  است 
  آمده  چنین  مومنان  امیر  از  حدیثی  در  (.1385
 روغن   و  سرکه  از   آن  در  که  ای   خانه:»    است

  هر  کنند  ی   استفاده  خورش  نان عنوان  به  زیتون
 پیامبران  غذای   و این  شود  نمی  خالی  طعام  از  گز

( ع)  رضا  حضرت  از  از  دیگری   حدیث  در  .«است
  است،  خوبی  غذای   زیتون  روغن:    است  آمده
  سازد،  می  طرف  بر  را   و بلغم  بو  خوش  را  دهان
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  اعصاب   ،  بخشد  می  طراوت  و  صفا  را   صورت  رنگ

 میان   از  را  و ضعف  درد  و  بیماری   ،  کرده  تقویت  را
  حدیثی   در.  نشاند  می   فرو  را  خشم  آتش  و  برد  می

  را   زیتون  روغن:  است   آمده  چنین  بزرگ  پیامبر  از
 درخت  از  که  کنید  چرب  آن  با  را   بدن  و  بخورید
 . است مبارکی 

 :انار
  99  آیات  در  بار  سه   انار  میوه  نام  مجید  قرآن  در
 الرحمن   سوره  از  68  آیه  و  انعام  سوره   از  141  و

 در  ایرانی  بزرگ  پزشک  سینا   بوعلی  . است  آمده
انار   که  است  آورده  انار مورد  در  خود  قانون  کتاب

تمام  است  هایی  میوه  از   آن   های   قسمت  که 
  بند   را  ریزی   خون  انار  دارد، گل  دارویی  خواص

انار .  کند  می  تقویت  را  ها  لثه  و  آورد  می   پودر 
  و   کند  می  معالجه  را  مزمن  و  کهنه  های   زخم

  سرفه   کبد،  التهاب  معالجه  برای   انار  درخت  پوست
مفید  و   است   فرموده(  ع )  علی  امام  .است  زخم 

 که   ضخیمی  و  زرد  پوست  آن  پیه  با  را  انار  »که
 حضرت   آن.«دارد، بخورید  قرار  انار  های   دانه  روی 

  به:»  است  فرموده  دیگری   حدیث  در  همچنین
را    آنها  تکلم  قدرت  زیرا  بخورانید  انار  کودکانتان

  نقل  نیز( ص) اکرم پیامبر از. «بخشد  می سرعت
  ای  دانه  چراکه  بخورید  شیرین  انار  که،  است  شده

 را  ناراحتی  و  درد  و  برود  معده  به  که  آن نیست  از
 (.1393نبرد )قرقوز و دیاب،   بین از

 :خرما
  روغن،   و  است  طبیعی   فیبر  از  سرشار   میوه   این

  مس   منگنز،   فسفر،  پتاسیم،   آهن،  گوگرد،  کلسیم،
  عالوه   به .  می شود  یافت  آن  در  به وفور  منیزیم  و

  مختلف   معدنی   مواد  و  ویتامین ها   از  سرشار  خرما
  چربی،   قند،  دارابودن   دلیل  به   خرما  .است

  از   بخشی  ضروری،  ویتامین های   انواع  و  پروتئین
 از  روایتی  در.است  ثابت شده   و  سالم   غذایی  رژیم
  شفای   که  بخورید  خرما:    است  آمده(  ع)  علی

 (1393هاست )قرقوز و دیاب،  بیماری 

 :انگور
 شده   برده  نام  میوه های   مهمترین  از  یکی  انگور

  بهشت   اهل  میوه  را  آن  خداوند.  است  قرآن  در
  به   مومنان  توجه  جلب  برای   بی تردید  و  دانسته
 قرآن  سوره  11  در  را   آن  نام  میوه  این  اهمیت

  سوره   11  رعد،  سوره  4  بقره،  سوره  266  درآیات)
  سوره   91  مومنون،  سوره  19  نحل،  سوره  67  نمل،
  32  و   31  سوره یس،  34  کهف،  سوره   32  ،  اسراء
  ذکر  انعام  سوره  99  و  عبس   سوره28  ،   نبا  سوره
 بیماری هایی  برای   ارزشمند  میوه  این  .است  کرده
  التهاب   قلبی،   بیماریهای   مزمن،   برونشیت   مانند
است   نقرس  و  کلیه   طور  به  انگور  قند.  مفید 

  کبد   و  عضالت  در  و  خون  وارد  آسان  و   مستقیم
  باید   اول  سایر قندها  که  حالی  در   میشود  ذخیره

  . شوند  خون  وارد  سپس  و  تبدیل  خون  قند  به
  می شود  خشک  وقتی  که  است  میوهای   تنها  انگور
  است  ای   میوه   تنها   و  میرود  باال   آن  غذایی  ارزش

 مادر  شیر  با  را  آن  توان  می  نظر ترکیبات  از  که
:    است  آمده  پیامبر  از  روایتی  در   .کرد  مقایسه

  انگور   شما  میوه   ین  بهتر  و  نان  شما  طعام  بهترین»
  تحقیقات  به  توجه  با  (.1392)تقوی زاد،    «است
  با   و  ها  میوه  این   خواص  مورد  در  شده  انجام

( ع)اطهار    ائمه  احادیث  و  یقرآن  آیات  به   استناد
  باید   دارند،  تاکید  آنها  از  استفاده  بر  همگی  که

  این   متعادل  میزان  به   و  صحیح  مصرف  که  گفت
می  میوه   به   ابتال  مقابل  در   را  افراد  تواند  ها 

 .بدارد مصون ها بیماری  از بسیاری 
 :نحل ی سوره و عسل( د

  به   عسل  زنبور  از  که  است  لذیذی   غذای   عسل
آید  دست   کرده  توصیه  بدان  نیز  قرآن  و  می 
لِلنَّاسِ  فِیهِ:»است  برای  عسل  خوردن»:  «شِفَاٌء 
  علیه   و  ااهلل  صلی) اسالم  پیامبر  .«است   شفاء   مردم

  شربۀ   بمثل   المریض  یستشف  لم: » فرمودند(  آله  و
  عسل  نوشیدن   به مانند   مریضی،  هیچ: »«العسل
کند  پیدا  شفاء :»  فرمایند  می  همچنین .  «نمی 
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 و  «هستند  شفابخش  وسیله  دو  هر  عسل  و  قرآن

 و  علیه  و  ااهلل  صلی)رسول    آن  از   دیگری   حدیث
  هر   در  که  کسی:» فرماید  می   که  دارد  وجود(  آله

  که   شفایی  قصد  به  بخورد  عسل  بامداد  ماه سه
  فرموده  عسل  درباره  کریم  قرآن  در   متعال  خداوند

های   از  است  و   .«ماند  می  مصون   زیاد  بیماری 
درباره   ،قرآن  در  «شفاء»  واژهی  که  است  آن  جالب

.  عسل  برای   مگر  است،  نرفته  کار  به  خوردنی ها  ی 
  زنبور )نحل    به  اختصاص  ،قرآن  از  سوره  نام یک  و

  به   وحی  ی   درباره  قرآن  و  است  شده   داده(  عسل
  النَّحْلِ   إِلَى  رَبُّکَ  أَوْحی  وَ»  :عسل می فرماید  زنبور

 مِمَّا   وَ  الشَّجَرِ  مِنَ  وَ  بُیُوتاً  الْجِبالِ  مِنَ  اتَّخِذِی   أَنِ
  سُبُلَ   کی  ِفَاسْلُ  الثَّمَراتِ  کُلِّ  مِنْ  کُلِی  ثُمَّ  یَعْرِشُونَ

 أَلْوانُهُ   مُخْتَلِفٌ  شَرابٌ  بُطُونِها  مِنْ  یَخْرُجُ  ذُلُلًا  رَبِّکِ
نحل،    «لِلنَّاسِ  شِفاءٌ  فِیهِ  و»   (.68-69)سوره 

(  غریزى   الهام)وحى    عسل  زنبور  به  تو  پروردگار
ها  ثمرات  و  کوه ها  از  که  نمود راه   و  بخور  گل 
  کرده است   تعیین  تو  براى   پروردگارت  که  را  هایى

  با   نوشیدنى  آنها  شکم  درون  از  بپیما؛  راحتى  به
  شفا  آن   در  که.  شود  می  خارج  مختلف  هاى   رنگ

مردم  صاحبنظران،   از  بسیارى   .«است  براى 
  و   غذایى  اهمیت  مورد  در  پزشکان  و  مفسران
  آفرین   کریم،  قرآن  بر  و  گفته  سخن  عسل  دارویى

 .  است خوانده «شفا» را آن که اند گفته

  گیرینتیجه 
با ساختار جسمی پس    این گوهر یگانه  انسان، 

پیچیده که هنوز اطباء بزرگ دنیا و دانشمندان 
با   گزند،  می  دندان  به  انگشت  آن  شگفتی  از 
همچنین   و  آسمانی  کتاب  دستورات  از  پیروی 
انبیاء و اولیاء الهی، می تواند راه سالمت جسم را 

باش داشته  نیز  سالمی  روح  بتواند  تا    د. یافته 
تغب در  هداشت  باالیی   قرآنذیه  جایگاه  از 

برخوردار است؛ چنانکه رسول اکرم )ص( و ائمه 
حکمای   دیگر  و  السالم(  )علیهم  معصومین 
اسالمی )تحـت تأثیر آمـوزه های اسالم( در امر 
بهداشت به طور عام و بهداشت تغذیـه بـه طـور 

توصیه رابطه    خـاص؛  این  در  ارزشمندی  های 
  قرآن ی    بـسیار ارزنـدهاند. از رهنمودهای    داشته

مندی از   در امر بهداشت تغذیه، استفاده و بهره
های حالل و طیب و پرهیـز از روزی های  روزی 

انـسان را در  به آن  پایبندی  حرام و خبیث که 
دهد. در ایـن راسـتا   مـسیر توحیـدی قرار می

ضـرورت دارد کـه انـسان هـا بـه ساختار کیفی  
کامل نماینـد کـه آن  و کمی تغذیه خود توجـه  

موجب اصالح روش زندگی از بعد مادی و معنوی  
  د.می شو

 
 منابع  

 . (ع) البیت اهل  معارف نشر و تحقیقات موسسه قم، انتشارات  دارو، بی پزشک  اسالم  (،1382احمد )  شیرازی، امین .1
 . و علم قرآندر میو ها های انگور، انار و زیتون، مجله تخصصی  قرآنشگفتی های علمی (. 1392) تقوی زاد، راضیه .2
 .59، پیاپی 3و حدیث، بینات سال پانزدهم، شماره  قرآن(، فرهنگ تغذیه در 1387خادمی، نرجس ) .3
 تهران  سهروردی، نشر  و پژوهش دفتر سالمتی، تا روز پانزده (،1386جمشید )  خدادادی،  .4
 .194، ص ی جوانان، دانش مهر، نشر اسراءقرآنپرسش های   (،1385) رضایی اصفهانی، محمد علی .5
 . تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمیکریم،  قرآن (، ترجمه 1380شیرازی، مکارم ) .6
،  22، مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره ی  قرآن(، تغذیه ی سالم از نگاه  1392غفاری، فرزانه ) .7

 .90شماره ی 

 . 55، ص )ترجمه کمال روحانی(، نشر آراس قرآنطب در   (،1393) قرقوز، احمد،دیاب، عبدالحمید .8
 ، قرآن  دیدگاه  از  انسان   سالمت  و  تغذیه  در  گیاهان  نقش  (،1389زهره )  فریدونی،  سوسن،  رسول،   فشارکی، آل  لسانی .9

 .2-5، 34ی کوثر، شماره قرآن نشریه
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و تغذیه سالم، ویژه نامه سومین همایش استانی    قرآن(،  1391یارمحمدی سامانی، پرستو )یارمحمدی سامانی، پریسا و   .10

 .24- 30و سالمت،  قرآن
از منظر  (،  1393یوسفی، مهدی و شیرافکن، هدی ) .11 بابل،  کریم  قرآناهمیت و جایگاه طعام  ، دانشگاه علوم پزشکی 

 . 24-28نشریه اسالم و سالمت، دوره اول، شماره اول، 
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 غااذا و تغااذیاه  ،قرآن 

 
 2اصغر محمدیو   1سیداسماعیل هاشمی اندبیلی

 

 ( hashemy1925@gmail.com)نویسنده مسئول:  دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی -1
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان  -2

 
 چکیده 

حیات انسان داشته و هر آنچه که جهت سالم بعنوان کامل ترین دین آسمانی توجهی خاص به تمام جوانب  ا
رشد مطلوب و رسیدن به شکوفایی استعدادهای جسمی و روحی، ضروری است را مد نظر قرار داده است. در  

شده است. در این پژوهش به جایگاه و اهمیت تغذیه از  قرآناین راستا توجهی خاص به مبحث غذا و تغذیه در 
ذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات ، مورد توجه غ  .ی پرداخته شده استقرآنمنظر آیات  

قرار گرفته است . مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی ، تداوم حیات و توانمندی در  
ی و دهها روایت از معصومین عالیاهام قرآن آیه    250انجام تاکاالیاف باه اناساان عاطا شده است . قریب به  

 .االم بار اهامایات غاذا و تاغاذیاه داللت مای کانانادالس
 

 کریم، اسالم  قرآنکلیدواژه : غذا، تغذیه، 
 

 مقدمه
موجود  دو بدن و روح چه اگر اسالم،  منطق در

 دارند پیوستگی هم  با چنان  ولی هستند  مستقل 

 مؤثر ی  دیگر در یک هر بیماری  و که سالمت

 بدن و روح  سالمت حافظ  اسالم، بهداشت   .است

 بیان قرآن در که  چیزی  هر .می باشد دو هر و

جهانیا است، شده  رحمت و هدایت ن برای 

در    .است دانش  های  است.    قرآن گنج  نهفته 
تأثیر   که  باشد می سالمتی  عامل مهمترین تغذیه

 انسان جسم و  روح تکامل  روند در سزایی به

 مورد بسیار  تغذیه کیفیت  و ع نو  بنابراین  دارد؛

بوده توجه  دستورات و احکام و اسالم 

 است پرداخته آن موضوع به قرآن در ارزشمندی 
 تغذیه موضوع  .(24،  1391)یار محمدی سامانی،

 جسمی تکامل در راهبردی  مقوله های  از  یکی

غذا و  شمار به انسان (holistic) به روحی 

نگر   طب مکاتب در کلی طور به .میآید کل 
 گرفته نظر در جهانی اکوسیستم از  جزئی عنوان

 و افالك پیرامونی، گردش محیط تاثیر از و شده

 اصلی منبع  دو که) حیوان و نبات بر فلکی صور

 می صحبت (میشود شامل را غذایی انسان مواد

 ، هرغذا برای  هومیوپاتی  مکتب در مثال .شود
 گفتگو و تعامل در که  شده قایل روحی و شعور

بر فیزیولوژیک شعور با  که) انسان بدن حاکم 

 می شود( کرده یاد داینامیس به آن از اصطالحاً

با  حال است   حتی طبی،  مکاتب اکثر در این 

از  متاثر و مرهون که ایران سنتی طب مکتب
 تغذیه نقش است، مسلمان متدین حکمای  آرای 

مانده انسان روحی تکامل در  کمتر و مغفول 

 به غذا و روح تاثر  و تاثیر و اثربخشی از سخن

توجه به  .  (25، ص  93) یونسی،  است  آمده میان
در   تغذیه  و  غذا  روایات   قرآن موضوع  و  کریم 

پیامبر اکرم )ص( وامامان مهصوم )علیه السالم(  
فراون می توان یافت و به طور کلی این توجهات  
در اندیشه  به  انسان  تحریض  و  ترغیب  بر   ناظر 

غذای مورد مصرف از جنبه های گوناگون مادی 
و معنوی و آثار مترنب برآن درهمه ابعاد از جمله  
ابعاد اجتماعی، دنیوی و ُاخروی، پرهیز از مصرف  
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خبائث و تشویق به بهره گیری از طیبات و در هر 
و بالخره  اعتدال در مصرف  به اصل  حال توجه 

فع صدها رهنمود برای تأمین و اتقاء سالمت و د
بیماری ها و نابسامانی های گوناگون است که از  
دیر باز در قالب کتب و رسائل مستقل یا همراه  
با مباحث دیگر مورد بررسی و تاکید قرار گرفته  
و   ایران  از حکیمان  مانده  برجای  در طب  است 
تمدن   از  مانده  برجای  میراث  که  نیز  مسلمان 
اسالمی است باب مأکول و مشروب یا خوردنی و 

حفظ  آ بحث  در  هم  تغذیه  وآداب  ها  شامیدنی 
الصحه و پیشگیری از بیماری ها و هم در بحث  
مطالعات و درمان بیماری ها و نشانه های انها از 

، ص  93اهمیت ویژه ای برخوردار است )غفاری، 
با  ع   .(98 که  کند  می  انسان حکم  به  سالم  قل 

را   واال  ارزش  این  طیب  و  پاك  غذاهای  مصرف 
اهداف عالیه خود که مقام بندگی  حفظ کندو به  

ضد   با  نباید  را  انسانی  های  ارزش  برسد،  است 
های  کریم گاه توصیه  قرآن  .ارزش ها از بین برد

بعضی غذاها   مستقیمی در مورد کاربرد درمانی 
فِیهِ شِفَاءٌ  .  دارد، مثالً در مورد عسل می فرماید

موقع  69نحل/  )  لِلنَّاسِ نیز  مریم  حضرت  به   .)
استفاده   آب  و  از رطب  توصیه می شود  زایمان 

( و در مورد حضرت یونس  26ـ    24کند )مریم/  
به ساحل   رفتن  و  ماهی  از شکم  از خروج  پس 
از کدو تجویز می شود )صافات /  دریا، استفاده 

 .(146ـ  144
 قرآن  در تغذیه جایگاه .الف

 از مشتقاتی یا غذا و تغذیه واژه کریم قرآن در

عیناً دو این  و الفاظ ولی است  نیامده واژه 
 تغذیه بامسائل  تواند  می نحوی  به  که کلماتی

 طعام و شَرَب ، اکَلَ همچون باشد،  ارتباط در

 می  چشم  به  فراوان طَعم  و شَرَبَ اَکل،  ازماده

»اَکَل« که طوری به خورد، ماده ی  از   به که 

اشتقاق    30 با مورد 109 است، خوردن معنای 
 ( 372، ص 92است.) مرزبند و افضلی ، آمده 

می   اهمیت تغذیه صحیح و خوببنابراین برای  
توان ادعا کرد که سبک تغذیه، جزء اساسی ترین 

 قرآنو مهم ترین برنامه های هدایتی و تربیتی  
سعادت   و  سالمتی  بین  زیرا  باشد،  می  کریم 
از  ها  انسان  وری  بهره  شیوه  با  بشری  جامعه 

هی و یا نحوه کم و کیف  نعمت های ال  مواهب و
وجود  تنگاتنگی  بسیار  ارتباط  آنان،  ای  تغذیه 

در   خداوند  های    قرآندارد،  آیه  قالب  در  کریم 
بسیار، مسأله بهداشت تغذیه را به جامعه انسانی  

ازجمله استفاده از مواد غذایی   متذکر شده است.
حالل و پاکیزه و بهداشتی، پرهیز از مصرف مواد 

پاکیزه، و همچنین پرهیز از  غذایی حرام و غیر  
افراط و تفریط در مسأله خوردن غذا و یا رعایت 
مواد غذایی، ومذموم   اندازه  به  و  مصرف صحیح 
نابجا از مواد غذایی،   شمردن مصرف ناصحیح و 
بیان آثار و پیامدهای ناگوار آن، همچنین رعایت  
ادب و سپاس و. ..بیان کرده است )عباس نژاد و 

 (. 178: 1385همکاران، 
 نقل روایات و از آیات  برخی مطالعه، این در لذا

خداوند در  است   شده بیان  تغذیه پیرامون شده
هر بار که سخن از میوه و گوشت به عنوان   قرآن

مواد خوراکی انسان سخن به میان می آورد، ابتدا  
از میوه سخن می گوید بعد از گوشت. البته بنابر  

است، میوه را قبل  توصیه شرع مقدس اسالم بهتر  
از غذا تناول کرد و این نکته ای است که امروزه  
علم پزشکی به آن پی برده و آن را توصیه می  
کند. فرمایش پیامبر اکرم)ص( هم در این زمینه  
و  دارد  برکت  بدن  برای  با خرما  روزه  افطار  که 
ثواب زیادی هم برای آن قائل شده اند به همین  

در   است.  د  قرآندلیل  آیاتمجید  فاکهة ﴿:ر  و 
یشتهون  مما  طیر  ولحم  یتخیرون)(   ﴾مما 

 (21 -20واقعه/ )
نمل/   ((امددناهم بفاکهة ولحم مما یشتهون ﴿

   بیانگر همین نکته است.  (13-14
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 گوناگون های  گروه و متنوع  غذاهای  از استفاده  

یکی  صحیح تغذیه اساسی  اصول از غذایی 

 مطرح  متعددی  آیات در را اصل تنوع  قرآن.است

، مومنون  37-32، عبس آیه  61کند)بقره آیه   می
 غذایی مواد در ارتباط که  آیاتی.(    29-19آیه  

در   .است  شده نازل حیوانی یا گیاهی منشأ با
 منشأ با  غذایی مواد از  مورد 49حدود   قرآن

 و است شده یاد قندی  ترکیب مواد یا گیاهی 
 حیوانی های  از فرآورده  هم بار 16 حدود جمعاً

 انسان نام استفاده مورد گوشتی مواد عنوان به

 خواری  گیاه  چهارپایان از بار   10 .است برده

 بار  2 ، شده حالل مصرف، آنها برای  گوشت که

 یک ، گوساله گوشت  از بار 2 ماهی، گوشت از

)عباس نژاد و  عسل  از هم  بار یک و  شیر از  بار
 (1385همکاران،

 رویش به خداوند آنها در که آیاتی از برخی

 از نعمتی عنوان به دار درختان میوه یا گیاهان

 سوره   261فرموده   اشاره انسان برای  خود انعام

 : از عبارتند .است ، انعام ی  سوره  99 ، بقره

 حجر سوره 19 ، یونس  ی  سوره 24  -61 آیات

 و لزوم تواند  ،می  نیز  مجموعه این که  ... و
سبزیجات برنامه   در را میوه و ارزشمندی 

 مطالعه  .(18) دهد  نشان انسان غذایی مناسب

این آیات در  میان در قرآن که  است بیانگر 

دانسته )الحدید آیه   غذایی رکن را غالت غذاها،
 داده ترجیح گوشت  بر را میوه سپس  و (33

ایه   )طور،  میان  (22است.   بر ها گوشت در 

است)مائده ، آیه  کرده خاص تاکید ماهی مصرف
از96  از یکی را لبنیات و شیر دیگر طرفی ( 

است. )مومنون   دانسته انسان   به  خداوند الطاف
 ( 965، آیه 

دربرگیرنده   غذا  ای  وعده  از  قبل  میوه  خوردن 
مواد   دارای  میوه  است.  بسیاری  بهداشتی  فواید 
قندی ساده و سهل الهضمی است که به سرعت 

امع زیرا  بدن می شود.  قندی جذب  مواد  این  اء 

ساده را در مدت بسیار کوتاهی که از چند دقیقه  
موجب  و  نماید  می  جذب  کند،  نمی  تجاوز 
برطرف شدن عوارض گرسنگی و نیاز بدن به مواد 
قندی می شود. در حالی که اگر کسی معده خود  
کند،   انباشته  غذایی  مواد  مختلف  انواع  از  را 

دی  حداقل سه ساعت طول می کشد تا مواد قن
موجود در غذا جذب بدن شود. عوارض گرسنگی  
نزد این افراد مدت بیش تری طول می کشد. مواد 
انرژی  منبع  بودن،  الهضم  بر سهل  قندی عالوه 
از   هستند  بدن  های  سلول  تمام  برای  مناسبی 
جمله سلول هایی که به سرعت از این مواد قندی 
و  امعاء  دیواره  های  سلول  کنند،  می  استفاده 

روده ای که پس از دریافت مواد قندی، پرزهای  
آمادگی پیدا می کنند تا وظیفه خود را در جذب  
انجام  احسن  نحو  به  و  مفید  غذایی  مواد  سایر 

 .(48-47: 1378دهند)سیف اللهی،

فرهنگ  ب(   در  تغذیه  بهداشت  تعریف 
 قرآن 

از آنجایی که خداوند انسان را آفریده و بهتر از 
وجودی و نیاز های واقعی او خود او به تمام ابعاد  

آشنایی دارد، لذا جهت راهیابی انسان به هدف  
انسانی،   و  الهی  کماالت  به  رسیدن  و  آفرینش 
عوامل پیش برنده و بازدارنده و در فرآیند سالمت  
انسان در همه جنبه های وجودی او)از جسم تا 
عقل، دل و جان( را از طریق ارسال رسل و کتب  

ست. بنابراین با ظهور اسالم آسمانی ابالغ کرده ا
کریم، مسلمانان با عمل به دستورات   قرآنو نزول  

حیاتبخش آن، به پیشرفت هایی در تمام عرصه  
دست   بهداشتی  و  پزشکی  علوم  خصوصاً  ها، 
یافتند تا آنجا که »یکی از پادشاهان اروپا)منطقه  
باسیتل( هنگامی که بیمار شد برای معالجه نزد  

مس خود)یعنی  قرطبه  دشمنان  شهر  به  لمانان( 
 .(297: 1381آمد«)رضایی اصفهانی، 
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به نظر می رسد بهداشت غذایی   چنین   بنابراین

به معنی دریافت و خوردن از مواد    قرآن  دیدگاهاز
 :غذایی است که دارای ویژگی های زیر باشد

غذای طیب، یعنی مواد خوراکی پاك و پاکیزه    -1
انسان از خوردن آن لذت می برد)ر اغب  ای که 

ج در  506:  1389،  2اصفهانی،  خداوند   قرآن(. 
یا ایها الذین آمنوا کلوا من  ﴿   :کریم می فرماید

 (172بقره /  ) (طیبات ما رزقناکم

خبیث؛     -2 و  طیب  غیر  غذاهای  ممنوعیت 
امور   از  که  شود  می  گفته  چیزهایی  به  خبائث 
پست و فاسد و متعفن باشند به طوری که عقل  

د و طبع انسان آن را نمی  انسان آن را نمی پذیر
یحل لهم الطیبات  ﴿ :کریم آورده  قرآنپسندد.  

الخبائث علیهم  یحرم  ) و  (. 157اعراف/  ( 
در   غذایی  بهداشت  دقیقاً    قرآندستورات  کریم 

خداوند  چراکه  است  آدمی  فطریات  از  برآمده 
متعال »دین اسالم را بر اساس فطرت انسان ها  

سلیمی غذای  (. لذا هرفطرت  30بنا نهاده«)روم/  
پاکیزه را می پذیرد و از غذاهای پست و متعفن  

 (. 40 ص1391بیزاری می جوید )کامرانی،
 تعریف بهداشت تغذیه از منظر علمپ( 

است،  متعددی  دارای شاخه های  بهداشت  علم 
مانند بهداشت فردی، عمومی، روانی که یکی از 

 .رشته های آن، علم بهداشت تغذیه است

تغذیه   بکاربردن بهداشت  و  دستیابی  از  عبارت 
تمام اصول و قوانینی که سبب پاکیزگی، حفظ و  
سالمت مواد خوراکی در مراحل مختلف از تهیه،  
تا مصرف آن می گردد  انتقال، نگهداری  و  نقل 
سالمت  سطح  توان  می  علم  این  طریق  از  که 
جامعه را باال برد. به عبارتی غذای تهیه شده از  

گونه عوامل آلوده و بیماری نظر ظاهری باید از هر
زا به دور بوده و از نظر کیفی و عناصر مغذی و  
بتواند   که  طوری  به  باشد  غنی  نیز  زا  انرژی 

ر بدن  شرایط   به احتیاجات غذایی درا  نیازهای 

رشد و  مختلف  سالمت  کند  و  تأمین  .  بیماری، 
 (. 475 ،ص1384)ایلدرآبادی،

آیاتی به طور کلی شاید بتوان با یک برآورد ساده  
وجود   قرآنرا که در ارتباط با مسائل تغذیه در  

مختلف به چند دسته  کرد  دارد  هر    تقسیم  که 
صحیح   تغذیه  سبک  از  نوعی  بیانگر  در    کدام 

برای هر کدام    وجامعه اسالمی مورد قبول است  
معصومین   ائمه  و  اکرم  پیامبر  از  حدیثی  مؤید 

 :که عبارتند از آورده ایم

در  -1 که  هستند  مفاهیم  آیاتی  خداوند  ها  آن 
حالل و یا انواع طیبات را برای انسان متذکر شده  
است که پاك و حالل بودن غذا اثرات عجیبی در 
روح و جسم آدمی دارد، با استفاده از این غذاها  
و   خود  به  و  کند  می  پیدا  عظیم  تحولی  انسان 
خدای خود پی می برد و فردی مفید برای خود  

واند سرنوشت خود و و دیگران می گردد و می ت
اهلل  سوی  به  را  مردم  و  کند  عوض  را  دیگران 

کند از 141  ،ص  1385)خدادادی،.  هدایت   ،)
 :جمله این آیات

یا ایها الناس کلوا مما فی االرض حالال طیبا )
عدو   لکم  انه  الشیطان  خطوات  التتبعوا  و 

 (169-168بقره/ ()مبین

 ﴾ویحل لهم طیبات و یحرم علیهم الخبائث﴿
 )157عراف / ا(

طیبا﴿ حالال  اهلل  رزقکم  مما  کلوا  مائده/  (  ﴾و 
88( 

اعلموا  ﴿ و  الطیبات  من  کلوا  الرسل  ایها  یا 
 )51مؤمنون/ (  ﴾صالحا

در روایات آمده رسول خدا)ص( می فرماید: »هر 
کس غذای حالل بخورد فرشته ای باالی سرش 
بایستد و برایش آمرزش بخواهد تا از خوردن فارغ 

(. در حدیث معراج  25ق:  1407شود«)الراوندی،
آمده است: »ای احمد! اگر خوردن و آشامیدنت  
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هستی   من  حمایت  و  حفظ  در  باشد  پاك 

 .)203ق: 1412«)الدیلمی،

یا   -1 خبیث  و  حرام  مفاهیم  که  آیاتی 
انواع خبائث و نحوه حرمت غذاهای منع شده را  
این   وسیله  به  تا  است  شده  متذکر  انسان  برای 
اولیه« سالمت   »بهداشت  طریق  از  و  رهنمودها 
جسمی و روانی وی را تأمین و حفظ کند )عباس  

 :( مانند آیات53:  1385نژاد و همکاران،

  ﴾ یحرم علیهم الخبائث  و یحل لهم طیبات و﴿
 (157اعراف / )

لحم  ﴿ و  الدم  و  المیته  علیکم  حرم  انما 
 )173بقره/ )﴾الخنزیرو. ..لغیر اهلل 

خداوند  آیه  این  در  که  مائده  سوره  سوم  آیه  و 
 :پلیدها را مفصل تر بیان می کند

الخنزیر  ﴿ والدم ولحم  المیتة  حرمت علیکم 
والمنخنقة   به  اهلل  لغیر  اهل   ﴾ والموقوذۀوما 

 )3مائده/ (

 :«بئس الطعام الحرام» :امام علی)ع( فرموده اند

است«)آمدی،» غذایی  بد  حدیث  1387حرام،   ،
4379 :354(. 

آیاتی که در ارتباط مواد غذایی با منشأ   -2
ه  گیاهی یا حیوانی نازل شده است و در آن ها ب

نحو تلویحی نسبت معنی دار این دو دسته آیات  
می شود به انسان نموده است،    1/ 3را که بیش از  

نسبتی که می تواند ارزشمندی یا ضرورت توصیه 
برابر   به میزان سه  به مصرف غذاهای گیاهی را 
بیش از غذاهای با منشأ حیوانی مشخص کند و  
این حقیقت همان است که امروزه از نظر علمی  

شده است و مزیت الگوی رژیم های   ن روش  نیز
ی با  یتغذیه با برتری مواد گیاهی نسبت به غذاها

مختلف  های  جنبه  نظر  از  را  حیوانی  منشأ 
است داده  نشان  اکران،  .بهداشتی  ، ش  1396) 

32) 

در   آنکه  مواد   49حدود    قرآنتفصیل  از  مورد 
غذایی با منشأ گیاهی یا ترکیب مواد قندی برتر،  

اس شده  حدود  یاد  جمعاً  و  از   16ت  هم  بار 
فرآوردهای حیوانی به عنوان مواد گوشتی مورد  

است) شده  برده  نام  انسان  از   10استفاده  بار 
برای  ها  آن  گوشت  که  گیاهخواری  چهارپایان 

بار    2بار از گوشت ماهی،    2مصرف حالل شده،  
از گوشت گوساله، یک بار از شیر و یک مورد هم  

سومین نوع ماده غذایی  از عسل( در حالی که از  
سوره مؤمنون به    20یعنی چربی ها فقط در آیه  

به   مربوط  هم  آن  که  شده  یاد   » »دهن  عنوان 
روغن زیتون است و چون منشأ غالب چربی ها  
می   ها  آن  گوشت  حیوانات حالل  شیر  حیوانی 
از   مورد  دو  ذکر  گفت جمعاً  توان  می  لذا  باشد 

ی و یک مواد چربی مستقل)یک بار با منشأ گیاه 
بار با منشأ حیوانی( و ده مورد گوشت و چربی  

مورد مواد نشاسته ای یا هیدرو کربنه    49در کنار  
مورد مواد پروتئینی را شاید نسبت مناسبی    16و  

دانست.   بهداشتی  و  سالم  غذایی  برنامه  یک  از 
برخی از آیاتی که در آن ها خداوند به رویش و 

به دار  میوه  درختان  یا  گیاهان  عنوان   وجود 
نعمتی از انعام خود به انسان اشاره فرموده است،  

اند از بقره/   انعام/  99عبارت  ، 19(، یونس/  24، 
  60، شعراء/  15، نوح/  17، یس/  5، طه/  11حجر/  

لزوم  تواند  می  نیز  مجموعه  این  که   .. و. 
برنامه   در  را  ها  میوه  و  سبزیجات  ارزشمندی 

نژاد   دهد)عباس  نشان  انسان  غذایی  و مناسب 
 (.  54:  1385همکاران،

و   -3 تکیه  ها  آن  در  که  آیاتی  باألخره 
تأکید بر اعتدال در مصرف و پرهیز از اسراف شده 
به   نسبت  پیشگیری  امر  طریق  از  خداوند  و 
در   تفریط  و  افراط  بسیار  مخاطرات  و  پیامدها 
هرکاری از جمله مسأله تغذیه انسان را راهنمایی  

کاری که  هر    قرآنفرموده است. چون در فرهنگ  
از نظر کمی یا کیفی از حد و مرز خود خارج شده  
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و حالت افراط یا تفریط پیدا کند و یا در راه غیر 
اطاعت خدا صورت گیرد اسراف است، یکی از دو 

با   که  ای  المسرفین﴿آیه  یحبُ  ال  انعام/ )﴾انه 
( پایان یافته مربوط به زیاده  31و اعراف/    141

است که خداوند همه روی و افراط در امر تغذیه  
ابنای بشر را نسبت به آن امر و نهی کرده است.  

اسراف را در همه شئون زندگی    قرآن چون اساساً  
و   شمرده  اعتدال  حد  از  خروج  یا  تجاوز  نوعی 
مردود کرده است از آن جمله آیات در این زمینه  

/ یونس  سوره  اعراف/27آیات  سوره   ،83   ..     و. 
 (.55:  1385)عباس نژاد و همکاران، 

 میانه روی در تغذیه ت( 
میانه روی در هر عملی، پسندیده است، اما میانه  

آیه   در  نوشیدن خداوند  و  در خوردن   12روی 
سوره محمد ابتدا انسان را به خوردن و نوشیدن  
فرا می خواند و در پایان، او را از پرخوری و اسراف 
بر حذر می دارد. میانه روی در زندگی رسول خدا  

اصحا زد،  و  می  موج  کلمه  واقعی  معنی  به  بش 
یعنی عملکرد و سلوك غذایی ایشان فقط در عدم  
زیاده روی در خوردن غذا منحصر نمی شد، بلکه  
از کم خوری نیز تحذیر می کردند و افراد را از  
روزه های پی در پی و بدون افطار بازمی داشتند،  
میانه روی در خوردن و نوشیدن چیزی است که  

روی زمین چون پیامبران، دانشمندان   تمام افراد
مثال   برای  دارند،  نظر  اجماع  آن  بر  پزشکان  و 
می   نصحیت  را  فرزندش  اینگونه  حکیم  لقمان 

فاحفظ  » :کند الطعام  فی  کنت  وإذا 
را  » :«معدتک ات  معده  پرداختی  غذا  به  اگر 

 (. 194: 1389حفظ کن«)دیاب، 
غذا سیر   رسول خدا می فرماید: »خود را از

در معرفت  نور  زیرا  خاموش    نکنید،  هایتان  دل 
(؛ نیز فرمود:  150ق:  1412می شود«)الطبرسی،

نمیرانید،   پرنوشی  و  پرخوری  با  را  هایتان  »دل 

زیرا دل ها مانند زراعت اند که آب بسیار آن ها  
 (.149،همانرا نابود می کند )

 معنویت و سالم تغذیه ث( 

 دانش در که است اصطالحی معنوی  سالمت

 میالدی  1979 سال زمانی پزشکی دربازه جدید

عنوان  جهانی  بهداشت  توسط  چهارم  رکن  به 

برای  کپنهاك معاهده در و مطرح  سالمت
 اروپایی های  دولت  توافق مورد اجتماعی توسعه

 (. 11،ص89فرهنگستان پزشکی،   قرار گرفت)

دیدگاهای  معنوی  سالمت  و معنویت تبیین در
 معنویت، وحیانی  آموزه  در .دارد وجود مختلف

 رفتار و اندیشه در خداوند با  نسبت یافتن یعنی

 (. 70، ص 91است )مرزبند، 
 پذیرش، حس از برخورداری  معنوی به سالمت

 متقابل  ارتباط و حس  اخالق مثبت،  احساسات

 قدسی، دیگران برتر و حاکم قدرت یک با مثبت

 پویا، فرآیند یک در که  شود  می اطالق خود و

 پیامدی  و کنشی عاطفی، هماهنگ، شناختی،

(    374،ص  92شود.  )مرزبند، می حاصل  شخصی
 قرآن تعبیر به یا و معنوی  سالمت از برخورداری 
سلیم   در انسان نجات سرمایه تنها قلب 

 ( 89-88)شعرا، آیه.شود می  شمرده روزقیامت
  

 ج( بررسی کمّی و کیفی خوردنی ها
تفکر و تأمل درکیفیت غذاها و نیز کمیّت آنها از 

بسیار اهمیت دارد؛ انسان باید به آنچه   قرآننگاه  
که می خورد، توجه نماید: » فلینظر اإلنسان إلی 
طعامه.أنّا صببنا الماء صبّا. ثمَّ ضققنا األرض شقّا.  
فأنبتنا فیها حبّا و عنباً و قضباً. و زیتوناً و نخالً. و  

غُلب و  حدائق  لکم  متاعاً  و  أبّاً  و  فاکههً  و  ا 
 (  24-32ألنعامکم.)عبس:  

ترجمه: پس باید نسان به خوراك خویش بنگرد،  
ما آب را به فراوانی فرو ریخته ایم. سپس زمین  
را به نیکی برشکافته ایم و در آن دانه ها رویانده 
برای   علف  و  میوه  و  انبوه  های  بوستان  و  ایم 
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و چهارپایان مشهود برخورداری شما  تان چنانکه 

است در آیات فوق خداوند از انسان می خواهد 
بنگرد،   آن  تهیه  مسیر  و  خود  طعام  نوع  به  که 
اینکه خداوند به واسطه آب ، حبوبات و دانه ها و 
نیز انواع میوه ها را برای انسان ها و برای چهار  
بدین   و  است  رویانده  متاع  عنوان  به  پایانشان 

حل و نوع طعام بشر از  طریق خداوند با ذکر مرا
او دعوت می کند که به کیفیت و چگونگی تهیه  
 ( نماید.  توجه  غذایش  دهنده  تشکیل  مواد  و 

 (104، ص 93غفاری،
 

 گیری  نتیجه 
از جایگاه باالی برخوردار    قرآنبهداشت تغذیه در  

است . چنانکه رسول اکرم )ص( و ائمه معصومین  

تاثیر  علیه السالم و دیگر حکمای اسالمی )تحت  
آموزه های دینی( در امر بهداشت و تغذیه توضیه 

 توجه های ارزشمندی در رابطه داشته اند که با 

 ؛ در داد نشان نتایج  قرآن در تغذیه  جایگاه به

 از جسمی، سالمت ی،قرآن ای  تغذیه ارشادات

از طریق  غذایی، تنوع طیب،  غذای  استفاده 

 به و با دعوت  می شود دنبال  مصرف  در تعادل

 معنویت بعد حرام غذای  از پرهیز و حالل غذای 

 این رو، از.  کند می جستجو تغذیه را سالمت در

قبیل   از سالمت ابعاد همه به قرآندر   تغذیه
 توجه واجتماعی معنوی  روانی، جسمی، سالمت

 دارد 
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 یکشاورز توسعه پایدار در جهت  کریم قرآن  یی معنوی از منظرراهکارهاارائه 

 
   2روز طوسی، میترا روشن1رضا نوروز والشدی

 

 ساری، ایراناستادیار هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 ( r.norooz@sanru.ac.ir)نویسنده مسئول: 

 . قم ،میکر قرآندانشگاه علوم و معارف  قرآنو علوم   ریارشد تفس یکارشناس دانش آموخته 

 
 چکیده 
. بقا و حیات بشر وابسته به این است  ای هر موجود زنده در دن  ی هادغدغه   نی تراز مهم یکی    ،ییغذا  ت یامنامروزه  

نان و امان است که از آن به   نیدر تأم  یاساس گفته شده که سعادت و خوشبخت  نیبر هم  است.موضوع مهم  
اقتصاد و آسا  نان  رای ز  .شودی م   ریو آرامش تعب  شی آسا به  ناظر به جنبه   یو جنبه ماد  ش ی اشاره  امان  بشر و 

فراهم نخواهد    ی رامشو آ  یش یآسا  نیچن  ، یبه طور کامل و جامع و ابد  ایروان است. هر چند که در دن  یآرامش 
به   رسد،ی م شیاز آرامش و آسا  یبه سطح قابل قبول  ایدن  نیدر هم  د،یمایرا بپ  یدرست  ریشد؛ اما اگر انسان مس

هدف از . شودی نم جادی ا یتن و روان و  ی بقا  یبرا یمشکل  چیو ه شودی م نی تأم ینان و امان و  تیکه امن ی طور
 ن یهمچن  است. از آن    انتیو حفاظت و ص  ی اقتصاد کشاورز  نیتأم  جهت  یقرآن  یی راهکارها  ارائه این مقاله بیان

( از صفات خداوند، رزاق و معطم بودن، سوگند خداوند ییمائده )سفره غذا  نام  به  قرآنسوره    نیپنجم  ینامگذار
ط  السالم و درخواست غذا توس  هیعل  یسی توسط حترت ع  ی (، درخواست مائده آسمانتونیوالز  نیبه غذا )والت
تا  هیعل   ی حترت موس اهم  ید ییالسالم هر کدام مهر  تغذ  تیبر  و  یعنی کشت و زرع و  و ریشه   هی غذا  ی آن 

لذا با جستار در آیات و کالم    .ت« یداده است: »غذا« و »امن  تیاهم  زیخداوند بر دو چ  نیهمچنکشاورزی است. 
توان لزوم اهمیت کشاورزی و توسعه پایدار و نقش مدیریتی انسان بعنوان یک واسطه برای حفظ و  وحی می 

مثال   برای  نمود.  مشاهده  را  کشاورزی  مد رونق  جهادی  ر یعامل  را  عنوانبه  انسانیت  زمین  در  الهی   خلیفه 
مشاهده نمود. لذا تالش و جهاد در بخش کشاورزی از   وسفیوره  س 88و    65و   55و    49تا    46  ات یدرآتوان  می 

 قرار گیرد.  موردتوجهی بایستی  در امر رونق و توسعه کشاورز ی است کهت یری مد ییک مسئله  قرآنمنظر 
 
 ، توسعه پایدار. ستیزط ی مح، کشاورزی، امنیت غذایی، اقلیم، قرآن: هادواژهیکل
 

 مقدمه
اقتصاد و نان،    نیتأم  ی هاراه  نیتراز مهم  یکی

دامدار  ی کشاورز کنار  ص   ی در  جانوران   دیو 
بااهم  ییایدر آنچه  است،   ترت یاست.  همه  از 
بقا  ییغذا  تی امن  نیتأم ضامن  که  تن    ی است 

 ی از اطعام برا  قرآن  اتیدر آ  رونیانسان است؛ ازا
 ی جنبه ماد  نیترعنوان مهم به   یاز گرسنگ   ییرها
  ن یتأم  ی برا  یجان   تی امن  نیدر کنار تأم  دتسعا

به م  یسعادت روان آمده است و خدا   انیسخن 
مِنْ  دیفرمای م وَآمَنَهُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أَطْعَمَهُمْ  الَّذِی   :

داد و از    شانیغذا   ی که از گرسنگ  ییخَوْفٍ؛ خدا

  این .  (4  هیآ  ش،ی)قر  نگه داشت   ت یخوف در امن 
آیه اشاره است به منت واضحی که در ایالف دو 

 توانندی رحلت وجود دارد، و نعمت ظاهری که نم
تأم آن  و  کنند،  انکار  را  و   ن یآن  قریش  معاش 

سرزم در  که  است  آنان  زندگی    ی نیامنیت 
بوده و نه جانشان،   نیکه نه نانشان تأم  کردندی م

  ، خرمی بود که دیگران به آنجا آیند  نیو نه سرزم 
پس باید    شدیم   ن یه جان دیگران در آنجا تأمو ن

ا که  بپرستند  را  وجه   نیچنن یربی  بهترین  به 
 . امورشان را تدبیر نمود، و او همان رب بیت است
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تفسیر قمی آمده چون قریش معاششان   در

از دو رحلت تابستانی و زمستانی به یمن و شام  
، از مکه پوست و محصوالت دریایی شدی م  نیتأم

مو کاالهای پیاده  از    شدهی ی که در ساحل دریا 
و به شام    کردندی قبیل فلفل و امثال آن را بار م

، و در شام جامه و آرد خالص و حبوبات  بردندی م
مشهور است، و صحیح آن حبوب است که    ط)غل

م خریداری  آمده(،  روایت  همین  کردندیدر  و   ،
وحدت و الفتی در بینشان    شدیمسافرت باعث م 

برقرار گردد، هر وقت به یکی از این دو سفر دست  
خود    زدندی م رئیس  را  قریش  بزرگان  از  یکی 
.  شدی م   نیاز این راه تأم  شانی، وزندگ کردندی م

گرام رسول  تعالی  خدای  را    اشیبعدازآنکه 
از سفر شدند،    ازینی مبعوث فرمود: مردم قریش ب

م رو به آن جناب نهاده،  چون از اطراف حجاز مرد
خانه خدا ، و همکردندیهم آن حضرت را زیارت م

فَلْیعْبُدُوا رَبَّ هذَا    "را، و لذا در این سوره فرمود:
پس رب این خانه   "عٍ الْبَیتِ الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُو

را بپرستند، که ایشان را از گرسنگی نجات داد، 
وَ آمَنَهُمْ مِنْ    "،و دیگر احتیاج ندارند به شام بروند 

پاس حرمت کعبه کاری یعنی راهزنان به   "خَوْفٍ
 . به کار آنان ندارند

  وضعیت  به توجه با   حاضر، بحث  با ارتباط در
  آب   تغییرات  ها،جنگل  و  مراتع  آب،  منابع  بحرانی

 در  یقیناً  هازمین  شدن  زارشوره  و   هوایی  و
  تحت   چالشی  با   جامعه  دور،چندان  نه  ای آینده
 لذا .  بود  خواهد  روروبه  غذایی  امنیت  نیتأم  عنوان

  منابع  به   توجه  با  چالش،   این  ازرفت  منظور برون به
  موجود،   هوایی  و  آب  نامساعد  شرایط  و  اندك

ازجمله    ابزارها  تمامی   از  استفاده   نیازمند   جامعه
 افزایش   جهت  در  ژنتیک  علم  پیشرفته   فناوری 

 آن،   اجرای   با  تا  است   زراعی  گیاهان  کیفی   و  کمی
 فراهم   را  دشوار  اقلیمی  شرایط  در  تولید  قابلیت 

  (.1388 همکاران، و رهنما)  آورد

دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سالمت 
سالمت  ا هیتغذ و  توسعه  اصلی  محورهای  از  ی 

ی اهداف هاتیاولو جامعه است؛ بنابراین در بین  
ی هر کشور دستیابی به امنیت غذایی از  توسعه

این تولید   عالوه بری برخوردار است.  اژهیواهمیت  
به   دستیابی  برای  ایمن  و  سالم  غذای  کافی 

و  همهنیازهای   جهان  ساکنین   حالنیدرعی 
  شدن لیتبدتوجه به پایداری اکولوژیکی در حال 

در   رشد  حال  در  چالش   روشیپی  هادههبه 
 (.  1388حسینی،  اهللفرجی و وریدهخواهد بود )
  به   از  ممانعت  که  این  است،  مسلم  آنچه

 تراریخته   تولید  با   مخالفت  و  فناوری   این  کارگیری 
  امنیت   چالش  رفع   منظور  به  را  جامعه  تواندمی 

  به   نظر.  نماید  غذایی  مواد  واردات  به   ناچار  غذایی،
  بر   سلطه  برای   سالحی  غذا  امروز،  جهان  در  اینکه
  خویش،   نوبه   به  امر  این  رود،می   شمار  به  هاملت 
  به  مسلمین  جامعه  بر  کفار  تسلط  برای   راهی
  تالی   چنین   که  حالی  در  رفت،  خواهد  شمار

  محکوم  سبیل   نفی   قاعده  واسطه  به   فاسدی 
  از   ممانعت  گفت،  توانمی   درنتیجه.  است  گردیده

 سلطه  برای   ای مقدمه عنوان  به  تراریخته  تولید
  نفی   قاعده  مبنای   بر  مسلمین  جامعه  بر  کفار

 سوی   باشد. ازمی  حرام  حرام،  مقدمه  باب  از  سبیل
 و   سلطه  برای   سازی زمینه   که   گونه  همان  دیگر،
  مقابله   قطعاً   باشد،می   حرام  مسلمین  بر   کفار  تفوق

  هر  وظیفه  آن،  از  ممانعت   و  استیالیی  چنین  با
 (. 1382است )خمینی،  مسلمان فرد

ی کهن  هاتمدنشغل در    نی ترمهمکشاورزی  
)سپهری،   است  با  1396بوده  اسالم،  (.  ظهور 

کشاورزی توسط مسلمانان توسعه بیشتری یافت،  
از ناشی  مسلمانان  نزد  کشاورزی   دو  اهمیت 

 نقش شناخت و مذهبی و دینی تعالیم عامل

 تآمین در اقتصادی  یک عامل عنوانبه کشاورزی 

در  غذائی مواد مسلمانان  اساس،  این  بر  بود. 
طبیعی توانستند   منابع  و کشاورزی  علوم مطالعه
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و    سالمت در مؤثر گیاه  ارانهز کشف  انسان، 

که کتاب هزاران کنند  تألیف   در ارزشمند 

تکامل پیشرفت  مؤثر بسیار انسانی جامعه و 

که  طوربه(.  1387)سپهری،    باشدی م ی 
دانشمندان مسلمان )ابوریحان بیرونی، ابن سینا،  
رشیدالدین الصوری، عبداهلل بن احمد بن البیطار  
با درختان و گیاهان   اروپاییان  ...( در آشنایی  و 
مختلف باالخص گیاهان دارویی نقش به سزایی 

 630مثال رازی دانشمند ایرانی    عنوانبه داشتند.  
الحاوی  کتاب  در  را  دارویی  کرد    گیاه  معرفی 

در توسعه کشاورزی،   ن یچنهم   (.1396)سپهری،  
و  کار )خیش   اسباب  و  ابزار  اختراع  با  ایرانیان 
آذوقه  انبار  و  قنات  و ساخت  تهیه آب  و  داس( 

هدف    (. 1396نقش به سزایی داشتند )سپهری،  
ی  معنو  ییراهکارهاارائه    مقاله    نیااصلی  

الهی آیات کالم وحی  از  که    مستخرج  در است 
.  شودی آنها اشاره م  نیتراز مهم   ی به برخنهایت  

توجه به این منبع زندگانی تا آنجاست که    لزوم
در   متعال  )آیات  سورهخداوند  الرحمن   10ی 

(  10لِلْأَنَامِ )  هاوضعلْأَرْضَ  ٱوَ: »دیفرمای م(  12الی
لْحَبُّ ذُو ٱ( و11َلْأَکْمَامِ ) ٱلنَّخْلُ ذَاتُ  ٱفَاکِهَۀٌ وَ  هایف
وَلْعَٱ )ٱصْفِ  مردم   (؛12لرَّیحَانُ  برای  را  زمین  و 

کرد م  ،گسترده  آن  در  که  نخل   هاوه یزمینی  و 
دانه  ،دارای غالف هست و    ی هاو  دارای سبوس 

است. معطر  و    قرآن«)گیاهان  زمین  لذا،  کریم(. 
بعبارت دیگر خاك، برای آسایش و انتفاع بشر و  

زندگی سالم و  دیگر مخلوقات آفریده شده است.  
خاك  کشاورزی پایدار، بدون آب و  پایدار بدون  
خاك سالم،  آب و    ،زیرا  باشد ینم  ریپذسالم امکان 

تأم را  ).  کند ی م  نیامنیت غذایی  ( 1388رزاقی 
را   غذایی  دیدگاه  امنیت  بیان    گونهنیا  قرآن از 

تولید آگاهانه و مدبرانه  که امنیت غذایی،    کندی م
اسالمی   جامعه  در  و حالل  طیب  غذاهای  انواع 
بدون وابستگی به غیرمسلمانان و توزیع عادالنه 

ی که تمام افراد جامعه، دسترسی دائم  طوربهآن  

به غذا داشته و از تأمین آن در آینده نیز مطمئن  
کنند،  باشند   مصرف  اسراف  بدون  آن  از  و 

. نظام اقتصاد اسالمی نیز بر همین مبنا  باشدی م
یعنی تولید مدبرانه، توزیع عادالنه و مصرف بدون 
اسراف بنا نهاده شده است. لذا استخراج و تبین  
برخی راهکارهای اصلی و معنوی که در دنیای 
امروز بعنوان گمشده بشر شناخته شده است جز  

 این مقاله است.   اهداف اصلی
از  کشاورز  تیاهم راهکارها  استخراج  و  ی 

 قرآن کنکاش در 
بخش از    کیعنوان  به   زین  ی ، کشاورزقرآننظر    از

  ای  فریک  ی برا  ی ابزار  تواندی م  زیمهم بشر ن   یزندگ
همواره در قالب   هابت یمص  نیابتالء باشد؛ البته ا

امور طب   لیو س   یخشکسال  ای  یترسال به    ی عیو 
  یبلکه گاه به شکل دزد  شود،یوارد نم   ی کشاورز

  ان ینما ی رجانو  ایهجوم ملخ  ای یاهیآفات گ ایو 
انب  قرآنعنوان نمونه  به   شود؛ی م  هیآ  ا یدر سوره 

: و داود و سلیمان را یاد کن هنگامی  دیفرمای م78
مردم   گوسفندان  که  کشتزار  آن  درباره  که 

را  شب  آن  چریده)و  آن  در  کرده(   هنگام  تباه 
م  داوری  آنان    کردندیبودند،  داوری  ما شاهد  و 

 یم. اه بود
هر    دیفرمای م  14  هیدر سوره آل عمران آ  خداوند

 تواندی است م   ی ویدن   یزندگ  نتیکه ز  ی زیآن چ
که    ردیقرار گ  ی فر یو ک  یابزار آزمون  کیعنوان  به

 از جمله آنها زن و فرزند و مال و کشت است.  
آ  خداوند به کشاورزقرآن  ات یدر    یو دامدار  ی ، 

ز  ی اریبس  تیاهم است؛  طر  رایداده    ن یا  قیاز 
انسان    ی بقا  ی برا   ییغذا  ت یها است که امنروش

، آنچه که انسان قرآناز نظر    البته  .دیآی فراهم م
م نه کشاورز  دهد،یانجام  است  کار  و    ؛ ی کشت 

و    یزنشخم   دهد،ی که انجام م  ی او تنها کار  رایز
»حرث«    یقرآن  ر یو به تعب  ی پاشو خاك  یپاشدانه

مقام   در  و  دهد  »ورز«  را  »بذر«  آنکه  نه  است؛ 
: أَفَرَأَیتُمْ  کند یم   انی »زارع« باشد. خدا بصراحت ب
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تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ   مَا

فَکهُونَ؛ آیا آنچه را کشت  لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَ
کرده  دیکنی م را دیامالحظه  آن  شما  آیا  ؛ 

کنیم؟  کنید یا ماییم که زراعت می می  ی کشاورز
. پس در  میگردانی اگر بخواهیم قطعاً خاشاکش م 

می  تعجب  و  آافسوس  )واقعه،  تا   63  اتیافتید. 
65) 
شخم زدن و کشت کردن   ی »حرث« به معنا  واژه

معنا به  »زرع«  واژه  اما  گ  ی است؛  و   اهیپرورش 
  ی شاه  ایچون گندم و جو    ییدانه و بذرها  لیتبد

  ی، کار قرآناست. از نظر    اهیبه گ  ی و تره و جعفر 
همان »حرث« است نه    دهد،یکه انسان انجام م 

از مقام   ی زیدر چ  ینیتصرفات تکو  رای»زرع«؛ ز 
است و   ی ام پروردگاراست که مق  یاله  ت«یب»ربو

تکو  یعاد  ی هاانسان تصرفات  ندارند،    ینیکه 
تکو  توانندینم چ  ینیتصرفات  داشته   ،ی زیدر 

  ن یاست. از هم  ت یباشند که مربوط به حوزه ربوب 
نه زارع   داند،یرو خدا انسان را کشتکار)حارث( م 

 یحفاظت از کشاورز ی )کشاورز(. راهکارها
دنانسان  در  اقسام   ایها  گرفتار  همواره 

آهابت ی مص آزما156هی)بقره،  )عنکبوت،  هاشی (، 
ازآنها به   یهستند، که بخش  ای( و بال3و    2  اتیآ

ک سخن    فریشکل  به  است.  گناهان  مجازات  و 
مص   گر،ید نوع  دو  با  است،    بت یانسان  مواجه 

اله  ییهابت ی مص آزمون  و  ابتال  و    یکه  است؛ 
ا  ییهابت ی مص گناها  نسانکه  سبب  و  به  ن 
 . شودیو مجازات با آنها مواجه م فری عنوان کبه
مص  هر از  نوع  از    ینعمت  تواندی م  هابت یدو  را 

تبد نقمت  به  و  سلب  بنابرا  ل یانسان   نیکند. 
و آرامش از انسان    شیممکن است که نعمت آسا

انسان و  شود  بحرانسلب  با  مثالً  مانند    ییهاها 
و   یو ترسال  یخشکسال  ایو زلزله و جنگ    لیس

 مانند آنها مواجه شوند. 
  فر یانسان به سبب ک   ی کشاورز  نکهیاحتمال ا  پس

همه   نیوجود دارد، با ا  ندی بب  بی آس  یابتالء اله  ای

  ی کمتر  بیعمل کرد که آس  ی اگونهبه  توانی م
حت و  شود  وارد  انسان  آزمون    یبه  و  ابتال  در 

 یرا دفع و رفع کرد و حت  ی فری ک  ایسربلند شد  
رس نعمت  جلب  ادیبه  ابعاد   نی.  همه  در  امر 

بخش کشاورز  یگزند در    ر یپذامکان  ی از جمله 
برا پس  نعمت    انتیص  ی است.  از  حفاظت  و 

دفع   زیناز محصوالت آن و    ی مندو بهره  ی کشاورز
بال و  امور  توانی م   ایآفات  در   ی از  که  برد  سود 

 شده است.   انیب قرآن اتیآ
از  هادورهدر   بسیاری  در  اسالم،  از  پیش  ی 

مناطق شبه جزیره عربستان به علت بدی آب و  
ناآگاهی  از دانش کشاورزی،  ناآگاهی مردم  هوا، 

ی سطحی و هاآبی  آور جمعی  هاوه یشنسبت به  
قوانین  ها آباستخراج   نبود  نیز  و  زیرزمینی  ی 

محصوالت  امنیت  تضمین  برای  صحیح 
داشت. با  کشاورزی، کشت و زرع رونق چندانی ن

طلوع خورشید اسالم و تابش شعاع مهرگستر آن 
تأکید   دینی  اهمیت  بر  همواره  دینی  پیشوایان 
کرده و افزون بر آن با تعابیر رسا و زیبا ارزش و  

و خود در حالی   اندکردهمنزلت کشاورزی را بیان  
از   عرق  بود، هابدنکه  سرازیر  مبارکشان  ی 

 .  کردندیمکشاورزی 
کامی که در دین اسالم برای این اح  برعالوه

کشاورزی بیان شده است توجه خاص اسالم را  
ی  افه یوظ  نیترمهم.  سازدی مبه این مسئله آشکار  

پرداخت  نموده،  بیان  کشاورزان  برای  اسالم  که 
در   است.  »  قرآنصدقه  است:  آمده  هُوَ   َوکریم 

وَ مَعْرُوشَاتٍ  جَنَّاتٍ  أَنْشَأَ  مَعْرُوشَاتٍ    الَّذِی   وَغَیرَ 
وَ وَ  النَّخْلَ  أُکلُهُ  مُخْتَلِفًا  وَ  الزَّرْعَ  الرُّمَّانَ   الزَّیتُونَ 

وَ وَ   أَثْمَرَ  إِذَا  ثَمَرِهِ  مِنْ   کلُواغَیرَ مُتَشَابِهٍ    مُتَشَابِهًا 
لَا  حَصَادِهِ  یوْمَ  حَقَّهُ  آتُوا  یحِبُّ  لَا  إِنَّهُسْرِفُوا  تُ  وَ 

یی داربست زده و  هاباغ ؛ و اوست که  الْمُسْرِفِینَ
بدون داربست، و درخت خرما و زراعت یا حاصل  
گوناگون و زیتون و انار شبیه به هم و غیرشبیه  

هنگامی    هاآنبه هم را بیافرید، از میوه و محصول  
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که به ثمر نشست بخورید و حق )خدایی( آن را  

بدهید،    هاآندر روز درو کردن )و چیدن حاصل(  
خدا اسراف کنندگان را  و اسراف نکنید، که همانا  

پرداخت   برعالوه(.  141« )انعام/ آیه  دوست ندارد
صدقات  دادن  است،  واجب  صدقه  که  زکات 
و   دارد  پی  در  را  محصول  برکت  نیز  مستحبی 
دعای خیر فقیران و نیازمندان را در پی دارد که 

ی محصوالت کشاورزی از گزند آفات کننده مه یب
 (. 1396است )خاکسار و خاکسار، 

پرورش   برعالوه اهمیت  و  رشد  مراحل 
کشاورزی،   و  دفعات    قرآندر  گیاهان  به  کریم 

دردها  التیام  و  درمان  در  گیاهان  اهمیت  مکرر 
است.   گردیده  از    قرآناشاره    ن یترمهم یکی 

مرجع در جوامع اسالمی است که در    ی هاکتاب
گیاهان    ی هاسوره  به  نمودن  اشاره  با  مختلف 

و خصوصیات   موارد    هاآندارویی  بعضی  در  که 
هنوز هم در پزشکی مدرن بی پاسخ مانده است،  

نقش   و  یادآور    هاآناهمیت  در    شودیمرا  که 
برخی از موارد در پزشکی و طبسنتی مدارك با  

است  دسترسی  قابل  و    ارزشی  )اطمینانی 
 (. 1396اطمینانی، 

ابع اصلی تغذیه انسان، کشاورزی یکی از من
تولید    است. به  نوع فعالیت که  به هر  کشاورزی 

از   کاال  و  غذایی  باغداری، هاراهمواد  زراعت،  ی 
دامداری، جنگلداری و پرورش آبزیان منجر شود 

کشاورزی   .(1394،  رادی موحد)  گرددیماطالق  
به  کشاورزی  توسعه  شد.  تمدن  ظهور  موجب 

خش کشاورزی و رسیدن معنای مدرنیزه کردن ب
به رشد کشاورزی است که دو وظیفه اصلی، یکی  

و دیگری تأمین   متیقارزانتهیه و تولید غذای  
نوپای  صنایع  در  اشتغال  برای  انسانی  نیروی 
شهری را بر عهده دارد )شاهی جاجان و تیموری  

بنابراین غذا نیازهایی از جمله    (. 1394کوهسار،  
آرا تندرستی،  عمر،  طول  و رشد،  اعصاب  مش 

روان، خلق و خوی و رفتار، توانمندی و قدرت،  

تکثیر نسل و تولیدمثل و ... را در انسان مرتفع  
به  .  سازدی م نیاز  جهان  در  جمعیت  رشد 

است.  فرآورده داده  افزایش  را  کشاورزی  های 
افزایش نیاز به محصوالت زراعی که بر اثر عواملی  
شهرنشینی،   توسعه  جمعیت،  شدن  زیاد  مانند 
لزوم   الگوی مصرف غذایی،  رشد درآمد و تغییر 

ی زراعی و منابع در هان ی زمی از  وربهره افزایش  
را ضر بنابراین کندیم وری  دسترس کشاورزان   ،

تولید  ها بخشمدیران   برای  باید  کشاورزی  ی 
های گوناگون بهینه محصوالت کشاورزی به روش

با   و  کنند  در زیربرنامه همت  مهمی  سهم  ی، 
تنظیم عرضه و تقاضا و استفاده بهینه از منابع و  

 عوامل تولید داشته باشند. 
ته به دو دس  توانیراهکارها را م  نیا  قرآناز نظر   

معنو  یماد  یاصل   یراهکارها  کرد.  میتقس  یو 
شامل   ی از کشاورز  انتیص  ای  شی افزا   ی برا  ی ماد
آب  ی امور مناسب،  شخم  آی  اری چون    ه ی)بقره، 
از    انتیبهبود و اصالح خاك، ص  ،ی (، سدساز71

و مانند آنها    یاز نظرات کارشناس   ی ریگبذر و بهره 
تا    47  اتیاز جمله آ  قرآن  اتیاشاره کرد که در آ

آ   وسفیسوره    55 ب  اتیو  سباء  شده  ی سوره  ان 
 است. 

راهکارها اهدافکه    ییاما  است،    نی ا  جز  مقاله 
ی مستخرج از آیات کالم  معنو  ی ناظر به راهکارها 

الهی برخ  وحی  به  که  مهم   یاست  آنها    نیتراز 
 :شودی اشاره م

خدا:    مان یا  -1 مهم   یکیبه  عوامل   نیتراز 
به  مانیا شتریب  ی مندو بهره  ی از کشاورز انتیص

م خدا  چنانکه  است؛  مردم  دیفرمای خدا  اگر  و   :
شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً  

می  برایشان  زمین  و  آسمان  از  گشودیم برکاتی 
دستاوردشان   کیفر  به  پس  کردند.  تکذیب  ولی 

آآنا  بانگری )مائده،  گرفتیم.  را  ا96  هین  از    ن ی( 
 یاز علل خشکسال  یکیکه    دیآی به دست م  هیآ
رفتن برکت    انیکه موجب از م  دیشد  یترسال  ای
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 بیو تکذ  یمانیای ب  شود،یم  ی از جمله کشاورز 

است. در    ی انیوح  ی هامردم نسبت به خدا و آموزه 
کفرگو  ییکفرگرا  قت یحق موجب    یی و  مردم 

دهد. لذا،    فری گونه ک  نیآنها را ا  داوندتا خ  شودی م
برکات کشاورز از  بخواهند  مند  بهره  ی اگر مردم 

 ی هابه خدا و آموزه  مانیاهل ا  ستیبای شوند م
آن باشند.)همان( ممکن است گفته شود    یانیوح

  ی منداز نظر بهره   هایکه پس چرا کافران و غرب
کشاورز از جمله  برکات  از   ی بهتر  تیوضع  ی از 

گفت    دیو امت اسالم دارند؛ در پاسخ با  نمسلمانا
آنچه م به  اواًل مسلمانان  م  دانندی که    ند یگوی و 

بزرگ است و مجازات  یکه گناه کنندیعمل نم
(؛ 3و  2  اتی)صف، آشوندی متحمل م  ایآن را در دن

سو ن  گر،ید  ی از  مص   زیکافران  انواع  از    هابت یبا 
؛ 69  هیمواجه هستند)توبه، آ  ی جمله در کشاورز 

ا42و    41  ات یآ  م،رو سوم  برا  نکهی(؛    یخدا 
  نیقرار داده که در هم  یآنان پاداش  کین  ی کارها

 یادرآخرت بهره  شوند؛امای مند ماز آن بهره  ایدن
آ داشت.)زخرف،  بقره،  35تا    32  اتینخواهند  ؛ 

 (200 هیآ
سوره مائده    96  هیچنانکه از آ  :یاله  یتقوا  -2

دست ا  د یآی م   به  بر  عالوه  به   دیبا  مانیمردم 
خالف   شی گرا  یاله  ی تقوا بر  و  باشند  داشته 

نکنند؛    یان یوح  ی هاآموزه همان    یعنیعمل 
 ب یو تکذ  پردازندیم  یعلم  قیکه به تصد  ی طور

ن  ستیبای م   کنند،ینم عملکرد  حوزه  به    زیدر 
آموزه  رداختهپ   یعمل  قیتصد خالف  بر   ی هاو 
از مشکالت در   ی اریبس  رایعمل نکنند؛ ز یانیوح

به   یاز جمله کشاورز  یگوناگون زندگ  ی هاحوزه
انجام کارها  ییتقوای ب  نیسبب هم زشت و    ی و 

هم از  است.  هم  نیگناه  در  از   هیآ  نی رو  علت 
به  برکات  رفتن  و دست  دستاوردها  خاطر 

  یی در جا  خداشده است.    انیامت ب  ی خالفکارها
فساد   دیفرمای م  زین  گرید اگر  زم  ی که  و   نیدر 

 یاز جمله کشاورز   ی انسان  ستی ز  طیو مح  ایدر

ب  جادیا سبب  به  است،  و    ییتقوای شده 
  فر، ی عنوان کهاست که بهغلط انسان  ی عملکردها

شده آن  به  م مبتال  خدا  سبب  دیفرمای اند؛  به   :
دست  در آنچه  فساد  آورده  فراهم  مردم  های 

بعضی    و دریا نمودار شده است تا سزای   یخشک
اند به آنان بچشاند، باشد که  از آنچه را که کرده

آ کشاورز41  هیبازگردند.)روم،  در  اگر  پس   ی ( 
 برد یم  داردی آن را بر م  ی لیس  ای   افتهیآفات رواج  

م  یخبندانی  ای نابود  را  سوزان  ای  کند ی آن    یباد 
آنها بخش  سوزاند،ی م است    یاله  فری از ک   یهمه 

نص ا   بی که  از  اگر شودیم  ق یطر  نیخلق  اما   .
تقوا پ  یاله   ی انسان  به  شهیرا    ی ع یطور طبکند، 
عنا م  تیمورد  راهکارها  ردیگی قرار   یبرا  ییو 

همچن و  مشکالت  از  روز  ن یبرونرفت  و   ی رزق 
  یو  ی و مثالً کشاورز  شودیاو م  ب ینص  حسابی ب

م محصوالت  ابدیی بهبود  اصالً    دهدی م  یو  که 
و    یظر کمدر آن حد و اندازه از ن  کردیگمان نم

مقدار محصول خوب بدهد.    نیا   نیزم  نیا  ی فیک
م مَخْرَجًا دیفرمایخدا  لَهُ  یجْعَلْ  اهللَ  یتَّقِ  وَمَنْ   :

خدا    ی تقوا  یوَیرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لَا یحْتَسِبُ؛ هر کس
 دهدی راه برونرفت قرار م  شیکند خدا برا  شهیپ

جا از  گمان    ییو   یروز  کند ینم که 
 (3و  2 اتی.)طالق، آدهدی م
رباستغفار:    -3 »استغفراهلل  اتوب   یگفتن  و 
آمده را رفع   ی نه تنها بال  تواندیبا اعتقاد م   ه«یال

و زلزله   ل یکند بلکه دفع بال کرده و اجازه ندهد س
د  آفات  و  ملخ  زم  گریو  گرم  و  باد سرد  و    نیاز 

تا    شودی موجب م  یکشت او را نابود کند و حت 
تبد موافق  باد  به  مخالف  ا  لیباد  و  را    وشود 

رو گفته شده که    نیکند. از ا  شی مندتر از پبهره 
منفعت   جلب  و  کرده  بال  رفع  و  دفع  استغفار 

 . کندی م
مال  -4 حقوق  پرداخت  و  دادن  :  یاله  یصدقه 

به انفاقات  و   ژهیوهرگونه  حفظ  باعث  صدقه 
جهت جذب   یاز آفات و عامل   ی کشاورز  انتیص
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  ی ، در هر مالقرآنآن است. ازنظر    شینعمت و افزا

شده    ی برا  یحق داده  قرار  محرومان  و  سائالن 
آ ذار 25و  24  اتیاست.)معارج،  (  19  هیآ   ات،ی؛ 

است که    یحق  زین  ی شاورزپس در محصوالت ک
معنا  دیبا به  آن  پرداخت  عدم  شود؛    ی پرداخت 

خوردن   قیدو دسته است و از مصاد  نیظلم به ا
بخواهد از بال    که  یاست؛ پس کس  گرانیسهم د

از    ستیبای در امان بماند م  ی و آفات در کشاورز
صدقه بدهد و حقوق    شیخو  ی همان مال کشاورز

کن  یمال پرداخت  را  محروم  و  در دسائل  خدا   .
ب به  قرآن حت  کندی م   انیصراحت  چگونه    ی که 

از اهل    یبرخ  ی عدم پرداخت صدقه از سو   تین
موجب شد تا خداوند محصوالت   مانی اسالم و ا

ببرد و   انیسرد از م  ایگرم    ی آنان را با باد  یباغ
آمده است: ما آنان را   قرآنآن را نابود سازد. در  

آزمایش    موردهمان گونه که باغداران را آزمودیم،  
صبح   که  خوردند  سوگند  که  آنگاه  دادیم؛  قرار 
ولی   بچینند؛  حتماً  را  باغ  آن  میوه  و  برخیزند 

نکردند    محروم استثناء  را  سائل  شاءاهلل    ایو  ما 
خواب آنان  که  حالی  در  پس  بودند،    دهینگفتند. 

باغ به گردش  بالیی از جانب پروردگارت بر آن 
آفت باغ  و  آمد  چدر  و  و   دهیزده  گردید  شده 

م از  باغ  باغداران   انیمحصوالت  پس  رفت؛ 
میوه   اگر  که  زدند  صدا  را  یکدیگر  بامدادان 

ان به سوی کشت خویش روید، بامداد  دینیچی م
که    گفتند ی پس به راه افتادند و آهسته به هم م

و   آید  در  شما  بر  بینوایی  باغ  در  نباید  امروز 
صبحگاهان در حالی که خود را بر منع بینوایان 

م ودندیدی توانا  باغ  آن  چون  و  رفتند؛  را   رانهی، 
باغ   نیو ا   میادیدند گفتند: قطعاً ما راه گم کرده

بعد دقت کردند و متوجه شدند که از   ؛ستیما ن 
شده محروم  باغ  آمحصول  تا    17  اتیاند.)قلم، 

  ی دسته افراد که به نوع  نیبه ا  قرآن( خدا در  27
ب م  ییتقوای گرفتار  از یهستند، هشدار  دهد که 

خدا در امان نباشند، چرا که ممکن است    ریتدب

ضربه بخورند)مائده،    برند،ی که گمان نم  ییاز جا
خدا   خواهندیکه م   ی( پس کسان100تا    96  اتیآ

از    گرانیکنند که حقوق د  ی را دور بزنند و مکر
آن   از  خودشان  نشود،  داده  آنان  قسط  و  سهم 

که اگر صدقه   یدر حال   شوند؛ ینعمت محروم م 
ا  دادندی م م  شانیمال  برکت    شدی حفظ  بلکه 
 .افتیی م
گفتن:  -5 هرکار  ماشاءاهلل  که   ی انسان  را 
بر   خواهدی م افزون  دهد  انجام 

شاءاهلل گفتن آن با ان   دیبا  میالرحالرحمناهللبسم 
 دهمی من کارم را انجام م   یعنیکند،    نیرا تضم

مش نت  یاله  تیاگر  به  .  رسمی م  جهیبخواهد 
خدا به او    ای  دیرا د  ی انسان نعمت  ی وقت  نیهمچن

چشم زخم    ریداد، با گفتن »ماشاءاهلل« آن را از تأث
م باسازدیدور  همواره  پس  به    دی.  را  خود  فعل 

دهنده اعتقاد  نشان  نیا  رایگره زد؛ ز یاله  تیمش
از جمله فعل خودش    یخدا بر هست  تیبه مالک 

است. در سوره کهف در داستان دو نفر باغدار که  
تخر  یکی آن    شود،ی م  بی باغش  که  است  آمده 
تَ جَنَّتَکَ قُلْتَ  به او گفت: وَ لَوْ ال اِذْ دَخَلْ  ی گرید

باغ و بوستان خودت   یاهللُ؛ چرا وقتما شاءَ  وارد 
نگفت  ی شد ماشاءاهلل  ی »ماشاءاهلل«  گفتن  پس   .

کشاورز  از  خطر  دفع  ص  ی موجب  آن   انتیو  از 
 .شودی م
نقش    ی اعمال عباد  گریدعا در کنار د   دعا:  -6
ص  یاکننده ن ییتع محصوالت   انت یدر  از 

 ان یخود ب  ی ه در جاو مانند آن دارد ک  ی کشاورز
توح  به  با دعا  انسان  نزد  دیشده است.   کیفعل 

قرار    کیامور شر  نیرا در ا  یکس  نکهیشده و از ا
 .شودی دهد رها م

که    رسدی به نظر مخاص:    یاتیخواندن آ  -7
تا   63  اتیاز جمله آ  قرآن  اتیاز آ  یخواندن برخ

  ی سوره واقعه در دفع بال و رفع آن نقش اساس  65
باشد؛   ی ضامن محصوالت کشاورز  توانیدارد و م

فعل اشاره دارد و شخص   دیبه توح  اتیآ  نیا   رایز
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  را که همواره زراعت    دهدینکته توجه م  نیرا به ا

از خدا بخواهد: أَفَرَأَیتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ  
گونه است که دانه پرورش   نی نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اأَمْ
  ن ی و مرده در زم  جانی ب  ی و همان طور  ابدیی م

نم ه  شودی رها  نم  ی آفت  چیو  نابود  را    کندی آن 
شخص باشد که    ی به ابتال یاله  ت یمگر آنکه مش 

ه  ی امور  وجز که  دفع   ی امر  چیاست  را  آن 
 . کند ینم

 گیری  نتیجه
مهمی در مسئله    عامل ی  تیریو مد  یانسان   نقش 

انسان   ،رونق کشاورزی است و   ینقش  در کشت 
و طب نقش خداوند  بر  افزون  به    عتیزرع  است. 

کشاورز  نیا توسعه  که  با   ی معنا  هرگز 
اگر    ی . حتافتیانسان تحقق نخواهد    ی ریگگوشه 

کاف اندازه  به  آب  و  باشد،    یباران  داشته  وجود 
 نیدر ا   ی خداوند  فهیعنوان خلانسان به  ستیبای م

نقش خ و  وارد شده  به درست  ودحوزه    فا یا  یرا 

  اهان یو گ  آوردیم   دیکند. اگر خداوند زراعت را پد
م واسطه   ستیبای نم  یول  اند،یرویرا    یانقش 

ناد را  با    ده یانسان  که  است  انسان  بر  گرفت. 
آن، اجازه دهد    تیریو مد  ن یبذر در زم  دن یپاش

مردم انجام   ییغذا  ی ازهاین  ی در راستاتا کشت  
سوره   47  هیرو به نقش انسان در آ  نی. از اردیگ
انسان    وسفی که  چند  هر  است؛  شده  اشاره 

واسطه  ستیباینم نقش  و    ی ااز  رود  فراتر  خود 
واقع زارع  او  که  برد  گ  یگمان  و  را    اهیاست 

عمل    اند؛یروی م واسطه  نقش  در  تنها  او  بلکه 
(.  9  هیروم، آ  زیو ن   64و    63  اتی. )واقعه، آکندی م

مد  یعنیرابطه    نیدر هم انسان  یتیریعامل   ی و 
سوره    88و    65و    55و    49تا    46  اتیبه آ  توانی م
مد  اشارهوسفی مسئله  به  که  امر   تیریکرد  در 

 ی او نمونه  دهدیتوجه م   ی رونق و توسعه کشاورز
)ع( را گزارش    وسفیموفق حضرت    تیریاز مد

 .  کندی م
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 درباره کوه، دریا، ابر و باران   قرآن بررسی واژگان غریب  

 

 2مرضیه اکبریو  1اعظم فرجامی

 

 ( azamfarjami@yahoo.com)نویسنده مسئول:  استادیار گروه الهیات، دانشگاه رازی

 و حدیث، دانشگاه رازی قرآنکارشناسی ارشد علوم 

 
 چکیده 

ی است. در این  قرآن های تفسیری و مطالعات ، از رویکردهای جدید در پژوهش قرآن درباره تفسیر لغوی پژوهش حاضر 
بررسی کنیم.    قرآن پژوهش برآنیم که برخی واژگان مرتبط با مفاهیم و مظاهر طبیعت مانند کوه، دریا، ابر و باران را در  

کنیم و اشتقاقات معنایی واژگان، معانی اصلی  کتابهای لغت واکاوی می برای این بررسی ابتدا کاربرد لغوی این واژگان را در  
های غریب  ی، سراغ دیدگاه قرآن کنیم. پس از آن برای کاربرد  ها را بر اساس نظر لغویون بیان می و سپس معانی فرعی آن 

پردازیم  ی هر واژه می قرآن لغوی و  رویم. در مرحله سوم به مقایسه دو کاربرد  ها می نویسان و مفسران درباره این واژه قرآن ال 
  قرآن کاربرد دارد و آیا معنای اصلی واژه هم در    قرآن تا مشخص شود کدام معنای واژه که لغویان به آنها اشاره کردند در  

ای معرّب از زبان سریانی است  به کار رفته است. »صدف« و »طور« واژگانی هستند که به مفهوم کوه پرداختند. طور واژه 
شود و گاه در زبان سریانی به هر کوهی، به  کوه خاصی حترت موسی در آن الواح تورات را دریافت کرد، اطالق می   که به 

به معنای رود نیل در داستان    قرآن صورت عام گفته شده است. »یم« به معنای دریا نیز معّرب از زبان سریانی است که در  
غریب    قرآن ی ابر یا شکاف میان ابر به سبب عدول از معنای رایج، در  حترت موسی )ع( به کار رفته است. »خالل« به معنا 

رو به سبب قلت استعمال واژه غریب  تنها دو بار به کار رفته است؛ از این   قرآن دانسته شده است. »ودق« به معنای باران در  
 شود.   محسوب می   قرآن ال 
 

 ل، ودق. ؛ تفسیر لغوی؛ صدف، یم، طور، خال قرآنها: غریب الکلید واژه
 

 مقدمه 
واژه  یواژگان  ی دارا   میکر  قرآن جمله   ی هااز 

غر از   ییچندمعنا  ب،یمعرب،  مقصود  است.  و... 
را   آنها  قرآنالفاظ و کلمات است که    ب،یلغات غر

و در عین آشنا بودن ظاهر  مورد استفاره قرار داده  
داشته    یمردم تازگ  شتریب  ی برامعانی آنها    لفظ،
مفاهیم  است برخی  غرابت  علل  متعدد    یقرآن. 

لهجه اختالف  آنها  از  یکی  اما  زبان است  های 
زیرا   تمام  قرآن است؛  لغات  عرب    لیقبا  یاز 

گاه که  کرده  براآن  ی معنا  یاستفاده  فرد    ی ها 
از کلمات    ی اری فرد عرب روشن نبوده است و بس

اشته رواج د  لی قبا  یبرخ  انیو اصطالحات در م
 یاز تمام  قرآنخبر بودند.  یاز آن ب  گرید  لیکه قبا

واژه را از هر    نی ترلغات بهره برده و مناسب  نیا

نوع وحدت    کیگونه  نیانتخاب کرده و بد  لهیقب
م در  ا  انیلغت  است  جادی عرب  )معرفت،    کرده 

درباره مفهوم کوه، دریا، ابر و باران    .(330:  1378
در   متعددی  رفتهبه    قرآن واژگان  که  کار  اند 

همگی از الفاظ اصیل عربی هستند و فراوان در 
با اینهمه برای   قرآنزبان عربی و   کاربرد دارند. 

چهار مفهوم کوه، دریا، ابر و باران واژگانی غریب 
به کار رفته است که موضوع این پژوهش   قرآندر  

درباره انجام این پژوهش درباره مفاهیم    هستند. 
صورت است    نی ش کار به ارومرتبط با طبیعت،  

تک    ی . برام یکنیکه ابتدا به کتاب لغت مراجعه م
  ان یآن نزد لغو   ی تک واژگان، معنا و کاربرد لغو 

  ،میالج  ، نیالعلغت کهن مانند    ی ها عرب در کتاب
اللغه  م  جمهره  دست  به  عصاره    که  دیآیو... 
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-یهر واژه مد نظر قرار م  یاصل  ی معنا  ای  ییمعنا

وردیگ دامنه  سپس  غر  .  واژه  هر  در   بیبسامد 
آ بیم  یبررس  قرآن   اتیهمه  سرانجام    ن یشود. 

-یهر واژه ارتباط برقرار م  یقرآنو    ی کاربرد لغو
  ی اصل  یاز معان  کیصورت که کدام    نیشود؛ به ا

-به آن اشاره کرده  انیکه لغو  بی واژه غر  یفرع  ای
آ در  کار    قرآن  اتیاند  نهایت  است.    رفتهبه  در 

کنیم. در این را مشخص می  واژهعلت غرابت هر  
ای دارای وجوه و نظائر و یا معرب  میان اگر واژه

شود. الزم به ذکر است که باشد به آن اشاره می
هر آنچه در این پژوهش گفتیم بر اساس برخی  
شرایط اجتماعی و جغرافیایی عرب و شبه جزیره 

یافته کتابو  میان  از  و  هایمان  اولیه  لغت  های 
است و یقینی و قطعی نیست؛    قرآنلکتب غریب ا

زیرا به هدف وضع لغت توسط کاربران آن لغات  
توان گفت  ای دیگر میدسترسی نداریم. به گونه

اجتهاد،  و  استنباط  اساس  بر  نتایج،  از  بسیاری 
است.   آمده  به دست  شواهد  و  قرائن  بر  مستند 

کتاب  نیا  ی مبنا  قرآنال  بیغر  ی هاپژوهش 
الوارشامل   قبائل  اللغات  فی  از    الکریم  قرآنده 

حسنون،  از ابن  قرآنال  یقاسم بن سالم، اللغات ف
الغریب  بیاالر  ۀتذکر تفسیر  ابن  فی   ،ی جوزاز 

 قرآن ال  بیغرتفسیر    ،یاز سجستان  قرآنال  بیغر
از    قرآنالتبیان فی تفسیر غریب الو    یحیاز طر

مصرابن تفاسیر    است.   ی هائم  این  همچنین 
فی   التبیان  بودند:  ما  مراجعه  مبنای  مشهور، 

از محمدبن حسن طوسی، الکشاف    قرآنتفسیر ال
عن حقایق غوامض التنزیل از محمود زمخشری، 
ابن  از  العزیز  الکتاب  تفسیر  فی  الوجیز  المحرر 

از   قرآنعطیه اندلسی، مجمع البیان فی تفسیر ال
العظیم   قرآنالطبرسی، روح المعانی فی تفسیر  

از ابوحیان   البحر المحیط فى التفسیراز آلوسی،  
ال تفسیر  فی  المیزان  عالمه   قرآناندلسی،  از 

کتب   یا  مفسران  نام  هرجا  بنابراین  طباطبایی. 
می را  است.  تفسیر  تفاسیر  همین  منظور،  بریم 

های طبیعت مانند کوه، دریا،  درباره برخی نشانه
نجام شده است. برای پژوهشهایی ا  قرآنابر و... در  

( دیگران  و  دیاری  نام  1393نمونه  با  تحقیقی   )
  زمین  علم و کریم قرآن منظر از ها کوه »حرکت

 ( به موضوع »دریا1393شناسی« و  علیخانی )
اند. همچنین  علم« پرداخته  و  کریم  قرآن  منظر  از

( به بحث درباره  1395حاجی خانی و جلیلیان )
  معنوی   عوامل  اویدر مقاله »واک  قرآنباران در  

اند. درباره  « واکاوی کردهقرآن  نگاه  از  باران  بارش
ی نیز تحقیقاتی انجام شده است.  قرآن واژگان ریب  

در مقاله خود،  (  ش  1381)نکونام    از جمله جعفر
  الفاظ   در  غرابت  پیدایش  علل  به  انتقادی   نگاهی 
  استعمال   که  رسیده  نتیجه  این  به   و  داشته  قرآن
 غیر  و  قرآن  از  اعم  کالمی  هر  در  غریب  الفاظ
  وارد   خلل  کالم بالغت  و  فصاحت  به زمانی  ،قرآن
 کاربرد   ولی  رود،  کار  به  قرینه  بدون   که  کندمی
  قرآن   در.  است  بالغت   و  فصاحت  عین  قرینه  با  آن

  قرینه   بدون  که  یافت  تواننمی  را  غریبی  لفظ  هیچ
  در   غریب  الفاظ  وجود  بنابراین  باشد،  رفته  کار  به

فصاحت   قرآن   نمی   وارد  خللی  آن  بالغت  و  به 
( معصومی  السادات  طاهره  ش(   1395سازد. 

پایان نامه خود را با عنوان »تفسیر واژگان غریب 
  قرآن جزء اول با تکیه بر کتاب اللغات فی ال  15در  

اند. ایشان در این پژوهش ابن حسنون« کار کرده
اول    قرآنلغات   دست  لغوی  منابع  براساس  را 

براساس   قرآنآنگاه به تفسیر واژگان    بررسی کرده 
پرداخته تفسیری  دامنه  منابع  همچنین  اند. 

نشان داده شده تا ضمن    قرآنبسامد هر واژه در  
، قرآنای از آیات برای هر واژه در  ترسیم شبکه

واژهقرآنکاربرد   اصلی  معنای  استعمال  و  ها ی 
 مشخص شود. 

 کوه
رواسی اشاره به مفهوم کوه معموال با کلمه جبل و  

  41شود. واژگان »جبل« و جمع آن »جبال«،  می
به    قرآنبار به معنای کوه در    14بار و »رواسی«،  
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کار رفتند. با اینهمه دو واژه صدف و طور از جمله 

به معنای کوه است. صدف به    قرآنواژگان غریب  
معنای انحنای کوه و دره در داستان ذی القرنین  

های یاجوج و ماجوج  و ساختن سد در برابر حمله
به کار رفته است. واژه طور نیز بیشتر در قصص  

کار  قرآن به  موسی  داستان حضرت  به  مربوط  ی 
 رفته است. 

 . صدف1-1
بلغۀ  (؛  96/  18)کهف/    1﴾ ین فَدَالصَّ﴿ الجبلین 

 (. 8تا: )قاسم بن سالم، بی 2تمیم

 کاربرد لغوی 

نظر  در  معنایی  اصل  دو  واژه  این  برای  لغویون 
روی  گرفته دیگری  و  کجی  و  انحراف  یکی  اند؛ 

)ابن هستند  یکی  دو  هر  که  فارس،  گردانی 
به 338/  3م:  1979 نزدیک  واژه،  این  برای  و   )

 قَ لِغِشاءٌ خُاند؛ از جمله: »بیست معنی برشمرده
فی البَحرِ تضُمُّه صَدَفَتانِ مَفرُوجتان عن لَحْمٍ فیه  

اللُّؤْلُؤُ فیه  المَحارَۀَ  یُسَمّى  پوسته رُوحٌ  یعنی  ی  « 
موجودی در دریا که دو صدف شکافته آن را در  

گیرند و از جنس گوشت است و جان دارد بر می 
شود که در آن مروارید وجود  و صدف نامیده می
م:  2001؛ ازهری،    101/  7  تا:دارد )فراهیدی، بی

فارس، ؛ ابن70/  5م:  1990؛ جوهری،  103/  12
به   شبیه  عباراتی  با  ازهری،  و  فراهیدی  همان(. 

هم  هم، این واژه را به معنی »برخورد کردن و به
اند؛ چه برخورد کردن دو شیء رسیدن« دانسته

هم رسیدن دو انسان و چه برخورد کردن و به  
أ) مُتَصادِفان  مُتالقِیانجَبَالن  فالناً:  ،  ی  صادَفْتُ 

  ؛ ازهری، همان(. 102/  7( )فراهیدی، بی تا:  لقِیتُه
می  ادامه  و  ازهری  جانب  یعنی:  »صَدَفۀ،  دهد: 

کناره با  کناره  و  این جانب  آن  کناره.  به  که  ای 
ها شکاف  کند و میان آنرسیده است، برخورد می

/  12م:  2001شود« )ازهری،  ای ایجاد مییا دره
»المَیلُ (104 به  را  واژه  این  همچنین  لغویون   .

چیزی  در  انحراف  و  کجی  یعنی  الشَّیء«  عَنِ 
»دانسته همچنین  یده  اند؛  فی  مَن  األصْدَفُ: 
« به معنی انسان یا حیوانی است که در  اعِوجاجٌ

دست یا پایش کجی و اعوجاج باشد )فراهیدی، 
؛ ازهری، همان؛ 655/  2م:  1987درید،  همان؛ ابن
/  3م:  1979فارس،  ؛ ابن70/  5م:  1990  جوهری،

(. این واژه به معنی »روی گردانی« 339و    338
)ابن است  آمده  ازهری، همان؛ نیز  درید، همان؛ 
ابن همان؛  (.  338/   3م:  1979فارس،  جوهری، 

می مالحظه  که  معانی  همانطور  تمامی  در  شود 
به نظر    مذکور نوعی کجی و انحراف وجود دارد.

مادی واژه »الصَّدَفَین«، »صدف و رسد معنای  می
بودن و حالت  بخاطر مدور  باشد؛  ماهی«  گوش 
انحراف  همان  منظور  و  است  آن  در  که  کجی 

 پوسته محافظ است. 
 ی قرآنکاربرد 

در   »صَدَفَ«  واژه  بار    قرآنمشتقات  پنج  کریم، 
که چهار مورد به صورت فعل و یک مورد   آمده

اخ دارای  کلمه  این  است.  اسم  صورت  تالف  به 
صَدَفَانِ، صُدُفَانِ، صُدْفَانِ  های  قرائت و به صورت

/  2م: 1999جنی، قرائت شده است )ابن وصَدُفَانِ
34 .) 

 یَصدِفون صَدَفَ الصَّدَفَین
 بار  3 بار  1 بار  1

 
اشتقاقات، غریب   این  بین  تنها  قرآنالاز  نویسان 

غریب   را  آن  و  کرده  اشاره  »الصَّدَفَین«  واژه  به 

 
 .میان دو کوه.   1

ابندانسته و  سالم  بن  قاسم  واژه اند.  حسنون 
تعبیر   کوه(  )دو  »جبلین«  به  را  »الصَّدَفَین« 

 معنای دو کوه است. . این واژه در لغت »تمیم« به   2
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اند که به زبان قبیله تمیم است )قاسم بن  کرده

بی ابن8تا:  سالم،  (.  36ق:  1365حسنون،  ؛ 
آورده »دیگران  الجبلناحی اند:  »تی  و  بَیْنَ  « 

« که  الصَّدَفَیْنِ أی ما بین الناحیتین من الجبلین
به معنای قسمتی از کوه و آنچه بین دو کوه باشد،  

( ابن310و    309ق:  1416سجستانی،  است  -؛ 
(. ابن  333تا:  ؛ طریحی، بی222ق:  1423ائم،  ه

کلمه الصَّدَفان به  گوید:  جوزی نیز در این باره می
ست که بین آن دو را با آهن پر  معنای دو کوه ا

طبقهکرده بین  و  ذغال اند  و  آتش  آهن،  های 
اند و بر روی آن ابزاری که با آن باد  چوب ریخته

(.  219ق:  1425جوزی،  ابناند )زنند را قرار داده
به معانی نیز ذیل واژه صَدَفَ  ای راغب اصفهانی 

چون روی گردانی، انحراف در چیزی و صدفی که  
شود، اشاره کرده است )راغب دریا استخراج میاز  

است  478ق:  1412اصفهانی،   ذکر  به  الزم   .)
نویسان واژه »یَصدِفُون« را هم  قرآنبرخی غریب ال

می قاسم  غریب  نک:  بیشتر  مطالعه  )برای  دانند 
-؛ ابن26ق:  1365حسنون،  ؛ ابن5تا:  سالم، بیبن
مشتقات    ؛ طریحی، همان(.157ق:  1423ائم،  ه

تفسیر  معن کتب  اساس  بر  را  »صَدَفَ«  واژه  ایی 
 بندی کرد:  توان در جدول ذیل، چنین دستهمی

 
 تفاسیر آدرس آیات  آیات معانی

 جَبَالن
 )دو کوه( 

بَینَ  حَتىَّ إِذَا سَاوَى دِیدِءَاتُونىِ زُبَرَ الحَ﴿
 1﴾ الصَّدَفَینِ قَالَ انفُخُوا

 96/ 18کهف/ 

؛ زمخشری، 93/  7تا: شیخ طوسی، بی
ق:  1422عطیه، ؛ ابن748/ 2ق: 1407

  763/ 6ش: 1372؛ طبرسی، 543، 3
 364/ 13ق: 1417؛ طباطبایی، 764و 

 
 تفاسیر آدرس آیات  آیات معانی

 إعراض
)روی  
 گردانی( 

 46/ 6انعام/  2﴾انْظُرْ کَیْفَ نُصَرِّفُ الْآیاتِ ثُمَّ هُمْ یَصْدِفُون﴿

؛ 140/  4تا: شیخ طوسی، بی
عطیه،  ؛ ابن24/ 2ق: 1407زمخشری، 

ش: 1372؛ طبرسی، 293/ 2ق: 1422
/ 7ق: 1408؛ ابوالفتوح رازی، 469/ 4

 94/ 7ق: 1417؛ طباطبایی، 293

فَمَنْ أَظْلَمُ ِممَّنْ کَذَّبَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْها ﴿
یَصْدِفُونَ عَنْ آیاتِنا سُوءَ الْعَذابِ  سَنَجْزِی الَّذینَ 

 3﴾ بِما کانُوا یَصْدِفُون
 157/ 6انعام/ 

؛ 326و  325/  4تا: شیخ طوسی، بی
؛ 366و  365/  2ق: 1422عطیه، ابن

؛ ابوالفتوح 597/ 4ش: 1372طبرسی، 
؛ طباطبایی، 98/ 8ق: 1408رازی، 

 383/ 7ق: 1417

آیه در  »الصَّدَفَین«  واژه  که  است  ذکر  به   الزم 

(  96/ 18)کهف/  ﴾بَینَ الصَّدَفَینِ حَتىَّ إِذَا سَاوَى ﴿
به »دو کوه« تفسیر شده است؛ البته دو کوهی 

 
فروزید، و( در قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید )و آنها را روى هم بچینید(!« تا وقتى که کاملًا میان دو کوه را پوشانید، گفت: » )در اطراف آن آتش بی.   1

 آن بدمید!« 

 .  نندگردادهیم، سپس آنها روى مىهاى مختلف براى آنها شرح مىببین چگونه آیات را به گونه.   2

گردانند، پس، چه کسى ستمکارتر است از کسى که آیات خدا را تکذیب کرده، و از آن روى گردانده است؟! اما بزودى کسانى را که از آیات ما روى مى.   3

 . دلیلشان، مجازات شدید خواهیم کرد!بخاطر همین اعراض بى

 

به یک  باشند. همچنین  مایل  به سمت هم  که 
شود؛ بلکه حتما باید  کوه »الصَّدَفین« گفته نمی

آن از  یکی  چون  باشند  کوه  دیگری  دو  به  ها 
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با    (.543،  3ق:  1422عطیه،  کند )ابنبرخورد می

در   صَدَفَ  ریشه  گفته شد  که  مطالبی  به  توجه 
در   قرآن انحراف  و  میل  یکی  دارد؛  کاربرد  دو 

چیزی و دیگری اعراض و روی گردانی است. با  
یابیم  در می  قرآندقت در تفاسیر و کتب غریب ال

کار رفته    کریم به   قرآنکه هر دو معنا در آیات  
آیه   در  و    96است.  میل  کهف،  مبارکه  سوره 

سبب   به  که  است  نظر  مد  ها  کوه  در  انحراف 
 46کنند و در آیات  انحرافشان به هم برخورد می

سوره مبارکه انعام اعراض و روی گردانی   157و  
-رسد روی گردانی میمدنظر است. به نظر می

مصادیقی   که  انحراف  و  کجی  به  میل  از  تواند 
ن کوه و صدف و گوش ماهی دارد، مشتق  همچو

روی   کجی،  به  میل  نهایت  زیرا  باشد.  شده 
ای در برگرداندن از مسیر اصلی است که پدیده

حال طی کردن آن بوده است و این مفهوم توسط  
بیشتر بار منفی گرفته و درباره انسانی که    قرآن

از حق و ایمان به خداوند روی گردان باشد، به  
نویسان واژه »الصَّدَفَین« قرآنیب الغر  رود.کار می
آیه   آن  را غریب میسوره کهف    96در  و  دانند 

 تواند به دلیل عدول از معنای رایج آن باشدمی

ق:  1365حسنون،  ؛ ابن8تا:  )قاسم بن سالم، بی
هائم،  ؛ ابن310و    309ق:  1416؛ سجستانی،  36

 (. 333تا، ؛ طریحی، بی222ق: 1423
 

 . ُطور 1-2

الجبل    :الطور  (؛ 20/  23)مؤمنون/   1﴾ سَیْناءَطُورِ  ﴿
توافق  بلغۀ  الحسن  السریانیۀ، وسینا:  توافق  بلغۀ 

 (.9تا: )قاسم بن سالم، بی 2النبطیۀ 
 کاربرد لغوی 

اولین  لغویان  و  است  »طُور«  واژه  این  ریشه 
الطُّورُ: جَبَلٌ آورند »معنایی که برای این کلمه می

 
 . طور سینا. 1

به  مَعرُوفٌ آن  و  است  معروف  «  کوهی  معنای 
می برخی  کوهاست.  تمام  زبان  گویند  در  ها، 

سریانی چنین نامی دارند و البته خداوند به این  
عالم  بیموضوع  )فراهیدی،  ؛  446/  7تا:  تر است. 

/  10م:  2001؛ ازهری،  761/  2م:  1987درید،  ابن
جوهری،  14 ابن419/  6م:  1990؛  فارس،  ؛ 

» 431و  430/  3م:  1979 أَی طُورِیُّو(.  ن: 
وَحْشِیُّون یَحِیدون عَن القُرَى حِذَار الوَباء والتَّلف، 

« یعنی کَأَنَّهُمْ نُسبوا إِلَى الطُّور، وَهُوَ جَبَل بِالشَّام
روستاها  وحشی از  شدن،  تلف  و  وبا  ترس  از  ها 
می کناره  آنگیری  و  میکنند  ترك  را  کنند،  ها 

ها به طور که کوهی در شام است، تعلق گویی آن
ابند همان؛  )ازهری،  /  3م:  1979فارس،  ارند 

دیگری چون: 431 معانی  به  لغویان  از  برخی   .)
تارۀٍ» بعد  تَارَۀ  أَی  طَوْرٍ  بعد  )یعنی طَوْراً   »

پردازند )فراهیدی، همان؛ ازهری،  گاهگاهی( می
فارس، همان(. اما قابل ذکر است که  همان؛ ابن

واژه «، »طَور« است، نه »طُور«. پس  طَوْراًریشه »
»طُور« تنها در حد یک کلمه گسترش پیدا کرده  
است و آن »طُوری« به معنای وحشی و بیابانگرد  

-است. برخی از لغویون درباره واژه »سیناء« می
-آورند: طور سینا نام کوهی است. همچنین می 

گویند طور سیناء نام کوهی در شام است. بنا به  
چه قولی سیناء نوعی سنگ است و این کلمه اگر  

تر به آن است، اسم مکان است. پس  خداوند عالم
تلفظ  »صَحراء«  وزن  بر  را  »سَیناء«  که  کسی 

کند، این لفظ در این حالت غیرمنصرف است  می 
و اگر به صورت »سِیناء« تلفظ و خوانده شود، در  
این حالت اسم مکان و غیرمنصرف است؛ چرا که 
در زبان عرب وزن »فِعالء« را که ممدود باشد، 

(. این کوه  55/  13م:  2001سراغ نداریم )ازهری،  
است.   شده  متصل  است،  درختی  که  سیناء  به 

ست و در زبان نبطی . در زبان سریانی واژه »طُور« به معنای کوه ا2

 »سیناء« به معنای خوب و نیک است.
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مقصود از »طور سینین« نیز چنین است. برخی  

گویند سینین، به معنای درخت و مفرد  دیگر می
 آن، سینینۀ است )جوهری، همان(.

 ی قرآنکاربرد 
کریم و به صورت اسم    قرآنکلمه طُور ده بار در  

عبارت »طور سیناء« و »طور  به کار رفته است.  
 اند. سینین« نیز هرکدام یک بار تکرار شده

نویسان، عبارت »طُور سیناء« در آیه قرآنغریب ال
اند و در  سوره مؤمنون را غریب حساب کرده  20

می آن  معنای  توضیح  به  طور  که  جَبَل  آورند 
است   )نیکویی(  معنای حسن  به  و سیناء  )کوه( 

بی سالم،  بن  ق:  1416؛ سجستانی،  9تا:  )قاسم 
ابن321 ابن38ق:  1365حسنون،  ؛  جوزی،  ؛ 

ابن249ق:  1425 ؛  302ق:  1423هائم،  ؛ 
 (. 238و  237تا: طریحی، بی

مفسران کلمه »طور« در تمامی آیات را به معنای 
گرفته کد»کوه«  هر  برای  و  توضیح  اند  نیز  ام 

وَ إِذْ أَخَذْنا ﴿اند. در توضیح آیه  مختصری ارائه داده
آتَیْناکُمْ   ما  خُذُوا  الطُّورَ  فَوْقَکُمُ  رَفَعْنا  وَ  میثاقَکُمْ 

(  63/  2)بقره/    1﴾ بِقُوَّۀٍ وَ اذْکُرُوا ما فیهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون
کوه  می همچنین  و  کوه  مطلق  »طُور«  گویند: 

لیه السالم و بنی اسرائیل  خاص حضرت موسی ع
اند: طور کوهى است معیّن که خداى و گفته   است

  . سخن گفت   علیه السالم  با موسى  در آنتعالى  
یا عربی است )طوسی،    سریانى   به زبان  این لغت

زمخشری،  287و    286/  1تا:  بی /  1ق:  1407؛ 
ابن147 طبرسی،  158/  1ق:  1422عطیه،  ؛  ؛ 

/  1ق:  1408،  ؛ ابوالفتوح رازی 262/  1ش:  1372

 
و )به یاد آورید( زمانى را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را باالى .  1

سر شما قرار دادیم )و به شما گفتیم:( »آنچه را )از آیات و دستورهاى 

ایم، با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است به یاد خداوند( به شما داده

 . ته باشید )و به آن عمل کنید( شاید پرهیزکار شویدداش

و )به یاد آورید( زمانى را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را .  2

باالى سر شما برافراشتیم )و گفتیم:( »این دستوراتى را که به شما 

 ایم محکم بگیرید، و درست بشنوید!«داده 

طباطبایی،  319 مفسران 299/  1ق:  1417؛   .)
وَ  ﴿اند:  تفسیر این آیات را به آیه قبل ارجاع داده

الطُّورَ خُذُوا ما   فَوْقَکُمُ  رَفَعْنا  أَخَذْنا میثاقَکُمْ وَ  إِذْ 
)طوسی،   (93/  2)بقره/    2﴾آتَیْناکُمْ بِقُوَّۀٍ وَ اسْمَعُوا

-؛ ابن 166  /1ق:  1407؛ زمخشری،  354/  1تا:  بی
/ 1ش:  1372؛ طبرسی،  180/  1ق:  1422طیه،  ع

رازی،  318 ابوالفتوح  ؛  58/  2ق:  1408؛ 
فَوْقَهُمُ  ﴿ (،  222/  1ق:  1417طباطبایی،   رَفَعْنا  وَ 

؛  378/ 3تا: ( )طوسی، بی154/ 4)نساء/  3﴾الطُّور
ق:  1422عطیه،  ؛ ابن585/  1ق:  1407زمخشری،  

طبرسی،  132و    131/  2 ؛  206/  3 ش:1372؛ 
رازی،   طباطبایی،  175/  6ق:  1408ابوالفتوح  ؛ 

 (.  131/ 5ق: 1417
وَ نادَیْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ  ﴿مفسران در تفسیر آیه  

گویند:  ( می52/  19)مریم/    4﴾ الْأَیْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِیًّا
جانب  از  خداوند  که  شام  در  است  کوهى  طور، 

ندا کرد. مقصود    موسی علیه السالمراست کوه، به  
آمد و در  این است که هنگامى که از مدین مى 
و برخی،    درخت، آتش دید، خداوند با او تکلم کرد

می است تنها  طور  برای  یمین صفت  که  گویند 
/  3ق:  1407؛ زمخشری،  133/  7تا:  )طوسی، بی

ابن23 طبرسی، 20/  4ق:  1422عطیه،  ؛  ؛ 
/  13ق:  1408؛ ابوالفتوح رازی،  800/  6ش:  1372

 (.  63/ 14ق: 1417؛ طباطبایی،  93
نیز مراد همان کوه طور است:   یا  ﴿در این آیات 

إِسْرائیلَ قَدْ أَنْجَیْناکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ وَ واعَدْناکُمْ    بَنی 
الْأَیْمَن الطُّورِ  )طوسی،    (80/  20)طه/    5﴾جانِبَ 

-؛ ابن79/  3ق:  1407؛ زمخشری،  194/  7تا:  بی

 . و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم.  3

ما او را از طرف راست )کوه( طور فراخواندیم و نجواکنان او را )به   .4

 . خود( نزدیک ساختیم

اى بنى اسرائیل! ما شما را از چنگال دشمنتان نجات دادیم و در طرف .   5

 .راست کوه طور، با شما وعده گذاردیم
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/  7ش:  1372؛ طبرسی،  56/  4ق:  1422عطیه،  

رازی،  39 ابوالفتوح  ؛  173/  13ق:  1408؛ 
قَضى ﴿(،  186/  14ق:  1417طباطبایی،     فَلَمَّا 

مُوسَى الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ  
؛  146/  8تا:  ، بی( )طوسی29/  28)قصص/    1﴾رًانا

ش:  1372؛ طبرسی،  286/  4ق:  1422عطیه،  ابن
رازی،  391/  7 ابوالفتوح  ؛  131/  15   ق:1408؛ 

وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ  ﴿(،  31/  16ق:  1417طباطبایی،  
تا:  ( )طوسی، بی46/  28)قصص/    2﴾ الطُّورِ إِذْ نادَیْنا

عطیه،  ؛ ابن418/  3ق:  1407؛ زمخشری،  158/  8
؛  400/  7ش:  1372طبرسی،  ؛  290/  4ق:  1422

؛ طباطبایی،  139/  15   ق:1408ابوالفتوح رازی،  
الطُّورِ﴿(،  51/  16ق:  1417 (  1/  52)طور/    3﴾ وَ 

گفته  مفسرین  از  معناى   «طور»اند:  بعضى  به 
را طور مى   . گویندمطلق کوه است و هر کوهى 

آنولی   موسى    برای   استعمال  که  علیه  کوهى 
غلبه یافته و    ،با خداى تعالى سخن گفت   السالم

مناسب هم  بحث  مورد  آیه  که  در  است  آن  تر 
چون سوگند همواره به    ؛همان کوه منظور باشد

خورند که نوعى قداست داشته باشد و چیزى مى
 را آن  ها این کوه است که خداى تعالىاز میان کوه 

است  ساخته  برکتش  پر  و  دانسته    مقدس 
/  4ق:  1407؛ زمخشری،  401/  9تا:  )طوسی، بی

ابن408 طبرسی،  185/  5ق:  1422عطیه،  ؛  ؛ 
رازی،  247/  9ش:  1372 ابوالفتوح     ق:1408؛ 

وَ شَجَرَۀً  ﴿(.  6/  19ق:  1417؛ طباطبایی،  122/  18
صِبْغٍ   وَ  بِالدُّهْنِ  تَنْبُتُ  سَیْناءَ  طُورِ  مِنْ  تَخْرُجُ 

-( شیخ طوسی می20/  23)مؤمنون/     4﴾ لِلْآکِلین
نامگ سیناء  طور  آن   وید:  در  که  است  کوهی 

خداوند با حضرت موسی علیه السالم تکلم کرد  

 
اش  خانوادههنگامى که موسى مدّت خود را به پایان رسانید و همراه .  1

 . )از مدین به سوى مصر( حرکت کرد، از جانب طور آتشى دید

 .تو در کنار طور نبودى زمانى که ما ندا دادیم.   2

 . سوگند به کوه طور.   3

و همچنین دارای درختان فراوانی است )طوسی،  
(. برخی از مفسران اقوالی 358و    357/  7تا:  بی
گویند: این عبارت مضاف و مضاف  آورند و میمی

-الیه است و آن نام کوهی است. برخی هم می
است.   فلسطین  در  کوهی  آن  هم  گویند  برخی 

گویند آن کوهی در بین مصر و ایله است که  می
گفت   سخن  موسی  حضرت  با  خداوند  آن  در 

ابن180/  3ق:  1407)زمخشری،   عطیه،  ؛ 
/ 7ش:  1372؛ طبرسی،  140و    139/  4ق:  1422

(. برخی از مفسران معتقدند که کلمه  165و    164
سیناء دارای اختالف قرائت است و کسانی مانند  

و اهل حجاز، سیناء را به    ابن کثیر   ،عمروأبو  ، نافع
خوانده سین«  »فتح »کسر  به  قراء  باقی  و  اند 

 (. 15و    14/  14   ق:1408سین« )ابوالفتوح رازی،  

آیه   تفسیر  طُورِ سینین﴿مفسران در  )تین/   5﴾ وَ 
، کوهى  «طُورِ سِینِینَ»  مراد از گویند:  ( می2/  95

عمران است که در آن خداى تعالى با موسى بن
 شود هم نامیده مى   «طور سیناء»  لم کرد، کهتک

و سینین به معنای حسن و برکت است؛ چرا که  
در آن خیر زیاد و گیاهان و درختان فراوانی وجود  

بی )طوسی،  ابن376/  10تا:  دارد  عطیه، ؛ 
؛  775/  10ش:  1372؛ طبرسی،  500/  5ق:  1422

؛ طباطبایی،  329/  20ق:  1408ابوالفتوح رازی،  
(. ابن عطیه در تفسیر خود به  319/  20ق:  1417

می واژه  این  قرائت  میاختالف  و  گوید  پردازد 
ای به کسر ای سینین را به فتح سین و عدهعده

آرتور جفری،    عطیه، همان(. خوانند )ابنسین می
داند. او معتقد است که  واژه »طُور« را معرب می

این واژه دوبار آشکارا در ترکیب با »سیناء« آمده  
سوره طور که ممکن    1است و به استثنای آیه  

[، و از آن روید ]درخت زیتونو )نیز( درختى را که از طور سینا مى.   4

 . گردد )آفریدیم(روغن و »نان خورش« براى خورندگان فراهم مى

 . و سوگند به »طور سینین«.   5
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در   باشد،  عام  صورت  به  کوه  آن،  معنای  است 
قوم   اعمال  و  تجارب  با  ارتباط  در  دیگر  جاهای 
اسرائیل در کوه سیناء به کار رفته است. لغویان 

واژه را  آن  بودند.  ای  مسلمان  شناخته  بیگانه 
واژه را  آن  سیوطی  و  قتیبه  ابن  ای  جوالیقی، 

واژهسریانی می را  آن  بعضی  به  دانند.  عبری  ای 
دانند که تحول پذیرفته و معنای تخته سنگ می

به معنای   یافته است و در آرامی  مفهوم صخره 
اند به معنای طور  کوه آمده است و بعضی گفته

ای سریانی است. وی باشد که این واژهسینا می 
-داند و میهمچنین واژه سیناء را هم معرب می

  قرآن گوید: نام معمول و متداول کوه سیناء در  
همه   تقریبا  را  سیناء  کلمه  است.  »طور« 

اند؛ بعضی آن  دانشمندان مسلمان بیگانه دانسته 
-را نبطی، بعضی سریانی و بعضی حبشی شمرده

عده و  کردهاند  ادعا  دیگر  کهای  عربی    اند  واژه، 
معنای   به  السناء  از  فیعال  و صیغه  است  محض 
که   است  شگفتی  جای  است.  )االرتفاع(  بلندی 

اند که مقصود از دانستهمفسران به درستی نمی
ای که کوه سیناء، خود کوه سیناء است یا نواحی

جا واقع شده است. صورت سینین که در در آن
ر معلوم به کار رفته است، از قرا  2سوره تین آیه  

صورت دیگری از سیناء است که به خاطر رعایت 
این از وزن  بعضی  اما  است.  یافته  تغییر  گونه 

می مسلمان  واژهدانشمندان  را  آن  ای  خواهند 
مستقل و گرفته شده از حبشی بپندارند )جفری، 

با توجه به مطالب    (.270و    269،  296ش:  1383
و  غریب  دو  هر  سیناء«  »طور  عبارت  باال، 

تواند دو ین معرب هستند. کلمه طُور میهمچن
خاص   کوه  یکی  باشد؛  داشته  اصلی  معنای 
حضرت موسی علیه السالم که در آن خدا با او 
هر   یا  مطلق  طور  به  کوه  دیگری،  و  کرد  تکلم 
کوهی. اما هر جا کلمه طور به کار رفته، درباره  

 
 . پاشیمسپس ذرّات آن را به دریا مى.   1

قوم حضرت موسی علیه السالم است و به داستان  
پردازد. علت غرابت این واژه  می  او و بنی اسرائیل 

 تواند معرب بودن آن باشد.نیز، می
 . دریا 2

برای مفهوم دریا   قرآنای که در  ترین واژهمتداول
مرتبه در    42به کار رفته »بحر و بحار« است که 

داستان   قرآن یمّ در  واژه  ولی  است.  تکرار شده 
کار   به  دریا  مفهوم  با  سامرّی  و  موسی  حضرت 

 رفته است. 
 . َیم2-1َّ

:  الیم (؛  97/  20طه/  )  1﴾ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً﴿
القبط  توافق  بلغۀ  بی  2البحر  تا:  )قاسم بن سالم، 

8.) 
 کاربرد لغوی 

ها آن را واژه است و عربواژه »یَمَّ« معرب و وام
اند. این واژه سریانی و اصل آن  به عربی برگردانده

آرتور جفری معتقد است که »الیَم«  »یَماً« است.  
تنها در داستان حضرت موسی  واژه ای معرب و 

علیه السالم آمده است و مراد از آن، گاهی رود 
می قدیم  از  دریاست.  گاهی  و  که  نیل  دانستند 

نمیواژه که  چند  هر  است؛  بیگانه  دانستند  ای 
از کجاست و چیست. عده ای معتقدند  اصل آن 

ای  ای عبری و عدهاست، عده  که این واژه سریانی
قبطی. چون واژه در شعر کهن عربی به کار رفته  
و یک واژه قرضی قدیمی است، امکان دارد که از 

بومی   کهن  منبع  دیگر  –یک  به  که  همچنان 
نیز    –های سامی رفته است  زبان به زبان عربی 

صد  بنابراین  باشد.  شده  نمیدرداخل  توان صد 
ش:  1383اصالت و بدایت آن را رد کرد )جفری،

لغویون به سبب شباهت این واژه،   (.401و  400
-با یَمَم عرب، این کلمه را در ذیل این ماده آورده

اند:  ای که برای این واژه آوردهاند. از جمله معانی
« یعنی  وَلَا شَطّاه  رُ الذّی ال یُدْرَكُ قَعْرُهُالیَمُّ: البَحْ»

 . »الیَم« در لغت قبط به معنای دریا است.  2
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کرانه و  قعر  که  و  دریایی  است  نامعلوم  آن  های 

« یعنی قعر و عمق الیَمُّ: لُجّتهقابل درك نیست، »
دریا   در  او  یعنی  میموم«  فهو  الرجُلُ  »یُمَّ  دریا، 

؛  431/  8تا:  افتاد و در آن غرق شد )فراهیدی، بی
/ 6م:  1990جوهری،    ؛460/  15م:  2001ازهری،  

(. وقتی گفته  153/  6م:  1979؛ ابن فارس،  343
شود: »یُمَّ الساحل« یعنی دریا بر ساحل غلبه  می 

همان؛   )فراهیدی،  شد  سرریز  آن  بر  و  یافت 
معانی   واژه  این  برای  همچنین  همان(.  ازهری، 

آورده نیز  کبوتر.  دیگری  یعنی  »الیَمامۀ«  اند: 
رُمحی« یعنی فقط او را »تَیَمَّمتُ فالناً بِسهمی و  

نیزه و  تیر  هدف  او  فقط  و  کردم  بود، قصد  ام 
آنچه  هر  به  که  مردی  یعنی  مُیَمَّم«  »رجلٌ 
خواسته، دست یافته است )فراهیدی، همان؛ ابن 

جوهری،  248/  1م:  1987درید،   /  6م:  1990؛ 
ابن343و    342 »؛  همان(.    مسحُ   : ممُّیَالتَفارس، 

«: یعنی مسح کردن صورت رابِالتُّدین بِجه والیَالوَ
باخاك )جوهری،  و دست (. 342/  6م:  1990ها 

به نظر أزهری »الیَم« یعنی دریا و این معنا برای 
این واژه، معروف و مشهور است )ازهری، همان(.  

ریشه  »تَیَمُّم«  واژه  که  است  ذکر  به  ای  الزم 
متفاوت از یَم دارد و همچنین این واژه به طور  

 اق یافته است. محدود در عربی اشتق
 ی قرآنکاربرد 

»یَمّ«  است.  )یَمَّ(  »یَمَمَ«  »الیَم«،  واژه  ریشه 
کریم آمده و گفتنی است واژه   قرآنهشت بار در  

 »تَیَمَّمُوا« با »الیَم« اشتراك لفظی دارد.
ال آیه  قرآنغریب  در  »الیَم«  واژه  ثُمَّ ﴿نویسان، 

( را غریب 97/  20طه/  )  ﴾لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً
آنمی »البَحر«  دانند.  معنای  به  را  کلمه  این  ها 

-؛ ابن8تا:  دانند )قاسم بن سالم، بییعنی دریا می

 
 .سرانجام از آنها انتقام گرفتیم، و آنان را در دریا غرق کردیم.   1

که: »او را در صندوقى بیفکن، و آن صندوق را به دریا بینداز، تا دریا .   2

 «. ساحل افکند آن را به  

سجستانی،  36ق:  1365حسنون،   ق:  1416؛ 
ابن 465 بی229ق:  1423هائم،  ؛  طریحی،  تا:  ؛ 
(. مفسران 893ق:  1412؛ راغب اصفهانی،  341

تفسیر می به دریا  را  )ابنکنناین کلمه  عطیه،  د 
طبرسی،  62/  4ق:  1422 ؛  47/  7ش:  1372؛ 

؛ طباطبایی،  181/  13ق:  1408ابوالفتوح رازی،  
در این آیات واژه »الیَم« به   (.198/  14ق:  1417

فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِی  ﴿معنای دریا است:  
؛  524/  4تا:  طوسی، بی( )136/  7)اعراف/    1﴾ الْیَم

ق:  1422عطیه،  ابن؛  148/  2ق:  1407زمخشری،  
؛ ابوالفتوح  724/  4ش:  1372؛ طبرسی،  446/  2

/  8ق:  1417؛ طباطبایی،  362/  8ق:  1408رازی،  
الْیَمِّ  ﴿ (،  228 فِی  فَاقْذِفیهِ  التَّابُوتِ  فِی  اقْذِفیهِ  أَنِ 

بِالسَّاحِل الْیَمُّ  از 39/  20)طه/    2﴾فَلْیُلْقِهِ  مراد   )
تا:  طوسی، بیاست )  »الیَم« در این آیه رود نیل

طبرسی،    ؛63/  3ق:  1407زمخشری،  ؛  173/  7
/  13ق:  1408؛ ابوالفتوح رازی،  18/  7ش:  1372
طباطبایی،  148 ثُمَّ  ﴿(،  149/  14ق:  1417؛ 

نَسْفاً الْیَمِّ  فِی  )ابن97/  20)طه/    3﴾ لَنَنْسِفَنَّهُ   )-
/  7ش:  1372؛ طبرسی،  62/  4ق:  1422طیه،  ع

رازی،  47 ابوالفتوح  ؛  181/  13ق:  1408؛ 
فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ ﴿(،  198/  14ق:  1417طباطبایی،  

مراد از »الیَم« ( 7/ 28)قصص/  4﴾ فَأَلْقیهِ فِی الْیَمِّ 
/  8تا:  )طوسی، بیدر این آیه نیز رود نیل است  

عطیه،  ابن؛  393/  3ق:  1407زمخشری،  ؛  131
؛  378/  7ش:  1372؛ طبرسی،  227/  4ق:  1422

رازی،   طباطبایی،  95/  15ق:  1408ابوالفتوح  ؛ 
فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ  ﴿(،  10/  16ق:  1417

الْیَم /  8تا:  ( )طوسی، بی40/  28)قصص/    5﴾ فِی 
عطیه،  ابن؛  415/  3ق:  1407زمخشری،  ؛  153

؛  398  /7ش:  1372؛ طبرسی،  289/  4ق:  1422

 . پاشیمسپس ذرّات آن را به دریا مى.   3

 . و هنگامى که بر او ترسیدى، وى را در دریا )ى نیل( بیفکن.   4

 .ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم.   5
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فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ  ﴿(،  38/  16ق:  1417طباطبایی،  

(  40/  51)ذاریات/    1﴾ فَنَبَذْناهُمْ فِی الْیَمِّ وَ هُوَ مُلیم 
بی ابن392/  9تا:  )طوسی،  /  5ق:  1422عطیه،  ؛ 

طبرسی،  180 ابوالفتوح  241/  9ش:  1372؛  ؛ 
ق:  1417؛ طباطبایی،  111/  18ق:  1408رازی،  

ر که گفتیم این واژه معرب طوهمان  (.380/  18
است و ریشه آن با ریشه کلماتی که لغویون برای  

توان گفت  اند متفاوت است. میآن اشتقاق گرفته 
 علت غرابت این واژه، معرب بودن آن است. 

 . ابر 3
در   ابر  مفهوم  به  واژه »سحاب«    قرآنمعموال  با 

 بار تکرار شده است.   11شود که اشاره می
 .خلل 3-1

(؛  43/  24)نور/    2﴾فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِاللِهِ﴿
جرهم  :خالله بلغۀ  السحاب  بن    3الخالل  )قاسم 

 (. 9تا: سالم، بی
 کاربرد لغوی 

لغویون برای این واژه یک اصل معنایی در نظر 
-ابنگیرند و آن فاصله میان دو چیز است )می

نویسان برای این  (. لغت 155/  2م:  1979فارس،  
کردهو ذکر  زیادی  مشتقات  و  معانی  از اژه  اند؛ 

« یعنی  الخَلَلُ مُنْفَرجُ ما بین کل شیئینجمله: »
  خَلَلُ السَّحاب: ثقبهفاصله یا شکاف بین دو چیز. »

القطر  و مصب  مخارج  کههی  سوراخ  و  منفذ   » 
تا:  محل خروج قطرات باران است )فراهیدی، بی

ابن140/  4 ازهری، ؛  107/  1م:  1987درید،  ؛ 
جوهری،  304/  6م:  2001 ؛  373/  5م:  1990؛ 

»156و    155/  2م:  1979فارس،  ابن الخَلُّ: (. 
البالی »الثوب  مندرس.  لباس  اسم «:  الخِالل: 

« چوب یا آهنی که با  خشبۀٍ أو حدیدۀٍ یُخَلُّ بها
می خالل  را  دندان  »آن  خُلولُ  کنند.  الخَلُّ: 
و   « تغییر کردن جسمالجسم، أی: تغیره وهزاله

 
از این رو ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم در حالى که .   1

 ! درخور سرزنش بود

رجل خَلٌّ، وجمعه: خُلونُ، أی: الغر شدن آن. » 
به مَهزولون یا  دارد  بیماری الغری  که  مردی   :»

« است.  الغر  الْجِسْمشدت  الضَّعِیف  «:  والخلیل: 
ناتوانی   جسم  که  است  کسی  معنای  به  خلیل 

« فی  دارد.  ضارورۀ  أصابته  الذی  الفقیر  الخلیلُ: 
ذلک وغیر  ضرر ماله،  که  است  فقیری  خلیل   :»

« است.  رسیده  او  به  آن،  غیر  یا  الْخلَّۀ: مالی 
«:  الْمُحْتَاج  :الخلیل« به معنای نیاز است. »الْحَاجۀ

تخللت الْقَوْم، إِذا دخلت  به معنای نیازمند است.  
« وقتی که بین یک گروه اختالف و بَین خللهم

« شود.  ایجاد  النَّاسشکاف  فِی  الرقۀ  «:  الخلل: 
  140/  4تا:  یدی، بیضعف و ناتوانی در مردم )فراه

  303/  6م:  2001درید، همان؛ ازهری،  ؛ ابن141و  
-؛ ابن375و    373/  5م: 1990؛ جوهری،  304و  
الخالل جمع الْخلَّۀ، وَهِی الْخصْلَۀ ارس، همان(. » ف

های نیکو  ها و ویژگی«: به معنای خصلتالْحَسَنَۀ
، الصدیق«: یعنی دوست.  الْخَلِیل: الحبیباست. »

فِی محبته خلل  الْخَلِیل:» لَیْسَ  الَّذِی  «: الْمُحب 
خلیل به معنای کسی است که در محبتش خللی  

« الْخلَل: مَا دخل بَین الْأَسْنَان من الطَّعَامنباشد. »
الخلۀ: کل نبت  الی دندان بماند. »بهآنچه از غذا ال 

الخل گویند. »« هر گیاه شیرینی را خله میحُلْو
«:  یعنی رگی در بِالرَّأْسِ  فِی الْعُنُق: عرق مُتَّصِل

گردن که به سر متصل است )فراهیدی، همان؛ 
ازهری،  108و    107/  1م:  1987درید،  ابن ؛ 

؛ جوهری، 304و    303و    302و    301/  6م:  2001
ابن375و    374و    373/  5م:  1990 فارس؛  ؛ 
 همان(.
 ی قرآنکاربرد 

کریم به   قرآنمشتقات واژه »خَلَل« سیزده بار در  
 که همگی به صورت اسم هستند.  کار رفته

 . شودالى آن خارج مىبینى که از البههاى باران را مىدر این حال، دانه.   2

 . در لغت جرهم، واژه خالل به معنای ابر آورده شده است. 3
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 الْأَخِالَّء  خِالل خَلیالً  خُلَّۀ 

 بار   1 بار   8 بار   3 بار   1

 
أَ لَمْ    ﴿« در آیه  خِاللِهِ نویسان، کلمه »قرآنغریب ال

ثُمَّ یَجْعَلُهُ   تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجی ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ  سَحاباً 
/ 24)نور/    1﴾رُکاماً فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِاللِهِ

دانند. اما توضیحات متفاوتی را ( را غریب می43
ای آن را به معنای  آورند. عدهبرای این واژه می

؛  9تا:  سالم، بیبن انند )قاسمد»سحاب« )ابر( می
عده246ق:  1423هائم،  ابن می(.  گویند:  ای 

«:  خالل السَّحَاب وخلله: الَّذِی یخرج مِنْهُ الْقطر»
الی آن قطرات باران بهشکاف بین ابرها، که از ال 

می )سجستانی،  خارج  ؛  215ق:  1416شود 
(. راغب اصفهانی در 381و    380تا:  طریحی، بی

میتوضیح   واژه  »الخلل:  این  بین  آورد:  فرجۀ 
  و   السّحاب  الشّیئین، وجمعه خِلَال، کخلل الدّار و

الرّماد وغیرها، قال تعالى فی صفۀ السّحاب: فَتَرَى  
«. خلل به معنای شکاف  الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِاللِهِ

بین دو چیز و جمع آن خالل است؛ مانند فاصله  
د آن. خداوند تعالی  بین خانه، ابر، خاکستر و مانن

ابر کلمه »  به « را میخِاللِهدر توصیف  آورد که 
(.  290ق:  1412همین معناست )راغب اصفهانی،  

نویسان، دیگر مشتقات واژه »خَلَل«  قرآنغریب ال
می غریب  نیز  و  را  »خِلیالً«  »خُلَّۀ«،  دانند: 

نک: سجستانی،  الْأَخِالَّء » بیشتر  مطالعه  )برای   »
؛  144و    113ق:  1423هائم،  ؛ ابن213ق:  1416

همان(. به    طریحی،  را  کلمه  این  نیز  مفسران 
دانند )زمخشری، معنای شکاف بین دو چیز می

؛  234/  7ش:  1372؛ طبرسی،  245/  3ق:  1407
ق:  1417؛ طباطبایی،  382/  9ق:  1415آلوسی،  

مشتقات   (.136/  15 مفسران،  نظر  به  توجه  با 
گونه  اینمعنایی واژه »خَلَل« را در جدول ذیل،  

که  توان دستهمی است  ذکر  به  الزم  کرد.  بندی 
بیشترین   تکرار،  مورد  هشت  با  »خِالل«  واژه 
مورد  چند  ذکر  به  اینجا  در  و  دارد  را  فراوانی 

 کنیم. بسنده می

 تفاسیر آدرس آیات  آیات معانی

 بین الفرجۀ
 الشیئین 

 وسط( )شکاف میان دو چیز، 

کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها وَ لَمْ  ﴿
تَظْلِمْ ِمنْهُ شَیْئاً وَ فَجَّرْنا 

 2﴾ خِاللَهُما نَهَراً
 33/ 18کهف/ 

؛ طبرسی، 41/ 7تا: طوسی، بی
 ؛ 723/ 6ش: 1372

/ 12ق: 1408ابوالفتوح رازی، 
ق: 1417؛ طباطبایی، 353

13 /309. 

سَحاباً   اللَّهَ یُزْجی أَ لَمْ تَرَ أَنَّ ﴿
ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکاماً  
 ﴾فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ ِمنْ خِاللِهِ

 43/ 24نور/ 

؛ 245/ 3ق: 1407زمخشری، 
؛ 234/ 7ش: 1372طبرسی، 
؛ 382/ 9ق: 1415آلوسی، 

 .136/ 15ق: 1417طباطبایی، 

 
 
 
 

 
راند، سپس میان آنها آیا ندیدى که خداوند ابرهایى را به آرامى مى.   1

باران   هاىسازد؟! در این حال، دانهدهد، و بعد آن را متراکم مىپیوند مى

 .شودالى آن خارج مىبینى که از البهرا مى

هاى فراوان،( و چیزى فروگذار نکرده هر دو باغ، میوه آورده بود، )میوه.   2

 بود و میان آن دو، نهر بزرگى جارى ساخته بودیم.
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 تفاسیر آدرس آیات  آیات معانی

 صداقۀ، صدیق 
)دوستی، 
 دوست( 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آَمنُوا أَنْفِقُوا ِممَّا رَزَقْناکُمْ ِمنْ ﴿
قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ ال بَیْعٌ فیهِ وَ ال خُلَّۀٌ وَ ال  

 1﴾ شَفاعَۀٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُون
 254/ 2بقره/ 

ق:  1407زمخشری، ؛  306/ 2تا: طوسی، بی
؛  625/ 2ش: 1372؛ طبرسی، 299/ 1

؛ آلوسی،  396/ 3ق: 1408ابوالفتوح رازی، 
 .6/ 2ق: 1415

وَ َمنْ أَحْسَنُ دیناً ِممَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ ﴿
ُمحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ ِملَّۀَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ  

 2﴾إِبْراهیمَ خَلیال
 125/ 4نساء/ 

ق:  1407؛ زمخشری، 340/ 3تا: طوسی، بی
؛  117/ 2ق: 1422عطیه، ؛ ابن569/ 1

؛ ابوالفتوح رازی، 178/ 3ش: 1372طبرسی، 
/  5ق: 1417؛ طباطبایی، 128/ 6ق: 1408

88. 

وَ إِنْ کادُوا لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ ﴿
 3﴾ غَیْرَهُ وَ إِذاً الَتَّخَذُوكَ خَلیاللِتَفْتَرِیَ عَلَیْنا 

 73/ 17إسراء/ 
ش: 1372؛ طبرسی، 507/ 6تا: طوسی، بی

؛  262/ 12ق: 1408؛ ابوالفتوح رازی، 665/ 6
 .172/ 13ق: 1417طباطبایی، 

الْأَخِالَّءُ یَوَْمئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِالَّ  ﴿
 4﴾الْمُتَّقین

/  43زخرف/ 
67 

ق:  1407؛ زمخشری، 214/ 9تا: طوسی، بی
؛  84/ 9ش: 1372؛ طبرسی، 263/ 4

؛ 186/ 17ق: 1408ابوالفتوح رازی، 
 .120/ 18ق: 1417طباطبایی، 

قُلْ لِعِبادِیَ الَّذینَ آَمنُوا یُقیمُوا الصَّالۀَ وَ  ﴿
یُنْفِقُوا ِممَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِیَۀً ِمنْ قَبْلِ أَنْ  

 5﴾ یَأْتِیَ یَوْمٌ ال بَیْعٌ فیهِ وَ ال خِاللٌ

/  14ابراهیم/ 
31 

ق:  1407؛ زمخشری، 296/ 6تا: طوسی، بی
 ؛556/ 2

؛ طبرسی، 339/  3ق: 1422عطیه، ابن
 ؛486/ 6ش: 1372

؛ 279/ 11ق: 1408ابوالفتوح رازی، 
 .58/ 12ق: 1417طباطبایی، 

 
ى فرا رسد که در آن، نه خرید و فروش است )تا بتوانید  ایم، انفاق کنید! پیش از آنکه روز اید! از آنچه به شما روزى دادهاى کسانى که ایمان آورده.   1

هاى مادى سودى دارد(، و نه شفاعت )زیرا شما شایسته شفاعت نخواهید بود.( سعادت و نجات از کیفر را براى خود خریدارى کنید(، و نه دوستى )و رفاقت

 کنند، هم به دیگران(.و کافران، خود ستمگرند )هم به خودشان ستم مى

هیم را به دین و آیین چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند، و نیکوکار باشد، و پیرو آیین خالص و پاكِ ابراهیم گردد؟ و خدا ابرا.  2

 دوستىِ خود، انتخاب کرد.

ا نسبت دهى و در آن صورت، تو را به دوستى خود  ایم بفریبند، تا غیر آن را به م هاى خود( از آنچه بر تو وحى کردهنزدیک بود آنها تو را )با وسوسه.   3

 گزینند!برمی

 دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند، مگر پرهیزگاران! .   4

نه در ایم، پنهان و آشکار، انفاق کنند پیش از آنکه روزى فرا رسد که  اند بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به آنها روزى دادهبه بندگان من که ایمان آورده.   5

 توانند از کیفر خدا رهایى یابند، و نه با پیوندهاى مادى!(آن خرید و فروش است، و نه دوستى! )نه با مال مى
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 بین الفرجۀ

 الشیئین 
)شکاف میان  

 وسط( دو چیز، 

أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّۀٌ ِمنْ نَخیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ  ﴿
 1﴾الْأَنْهارَ خِاللَها تَفْجیراً

 91/ 17إسراء/ 

ق:  1422عطیه، ؛ ابن519/ 6تا: طوسی، بی
؛ 680/ 6ش: 1372؛ طبرسی، 485/ 3

؛ 290/ 12ق: 1408ابوالفتوح رازی، 
 .202/ 13ق: 1417طباطبایی، 

 
می نظر  به  شده  گفته  مطالب  به  توجه  رسد  با 

معنای اصلی این واژه فاصله میان دو چیز باشد؛  
ای که لغویون گفتند معنای  چرا که در اکثر معانی

شکاف و فاصله وجود دارد. به عنوان مثال خلیل  
به معنای کسی است که در محبتش خللی نباشد  

نتواند بین او و محبوبش یا دوستش    و هیچ چیزی 
الی دندان  بهای که با آن ال فاصله بیندازد. وسیله

کنند، در واقع بین دو دندان را تمیز را تمیز می
کند. لباس، در گذر  ها فاصله ایجاد میو میان آن

افتد و نخ نما و  زمان، بین تار و پودش فاصله می
ای که  میان معانیشود )ثوب البالی(. از کهنه می 

اند تنها دو معنای دوستی و شکاف  لغویان گفته
به    قرآن و فاصله در   با توجه  به کار رفته است. 

پیوندی   فاصله،  و  دوستی  معنای  دو  بین  اینکه 
نمی میدیده  نظر  به  دارای  شود،  واژه  این  رسد 

 اشتراك لفظی باشد. 
 . باران 4

طر« به مفهوم باران بیش از همه با واژه »م  قرآن
 بار اشاره کرده است.  15
 . َودق 4-1

خِاللِه ﴿ مِنْ  یَخْرُجُ  الْوَدْقَ  /  24)نور/    356﴾فَتَرَى 
جرهم  :الودق(؛  43 بلغۀ  بن    357المطر  )قاسم 

 (. 9تا: سالم، بی
 

 
 .الى آن جارى کنىیا باغى از نخل و انگور از آن تو باشد و نهرها در البه.   1

 . شودالى آن خارج مىبینى که از البههاى باران را مىدر این حال، دانه.   356

 . کلمه »وَدَق« در لغت جرهم به معنای باران است. 357

هاى باران را سازد؟! در این حال، دانهدهد، و بعد آن را متراکم مىها پیوند مىراند، سپس میان آنآیا ندیدى که خداوند ابرهایى را به آرامى مى.  358

 . شودالى آن خارج مىبینى که از البهمى

گستراند و فرستد تا ابرهایى را به حرکت در آورند، سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد مىدها را مىخداوند همان کسى است که با.   359

 .شودبینى که از ال به الى آن خارج مىهاى باران را مىسازد در این هنگام دانهمتراکم مى

 کاربرد لغوی 
نویسان برای این واژه  اولین معنایی که اکثر لغت

شدیده  الوَدْقُ: المطر کله،  آورند، این است: »می
است  وهینه زیبا  و  شدید  باران  معنای  به  که   »

/  2م:  1987درید،  ؛ ابن198/  5تا:  )فراهیدی، بی
ازهری،  677 جوهری، 197/  9م:  2001؛  ؛ 

(.  96/  6م:  1979فارس،  ؛ ابن 1563/  4م:  1990
آمدن و فارس و جوهری، این واژه به  به نظر ابن

می گرفتن داللت  انس  و  یافتن  وقتی آرام  کند. 
به« یعنی به آن انس گرفت    وَدَقْتُ»  شوده میگفت
الوَدْقۀُ: داء فارس، همان؛ جوهری، همان(. »)ابن

«، از معانی شاذی که در این باب  یأخذ فی العین
در  سرخی  نقطه  وجود  یا  چشم،  بیماری  آمده 

م:  1974چشم است )فراهیدی، همان؛ شیبانی،  
ابن291/  3 ابن؛  همان؛  ازهری،  همان؛  -درید، 
 ، همان(.ارسف

 ی قرآنکاربرد 
در   بار  دو  تنها  »الوَدَق«  به   قرآنواژه  و  کریم 

آمده است:   اسم  یُزْجی﴿صورت  اللَّهَ  أَنَّ  تَرَ  لَمْ   أَ 
سَحاباً ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکاماً فَتَرَى الْوَدْقَ 

الَّذی اللَّهُ  ﴿(،  43/  24)نور/    358﴾یَخْرُجُ مِنْ خِاللِهِ 
السَّماءِ  فِی  فَیَبْسُطُهُ  سَحاباً  فَتُثیرُ  الرِّیاحَ  یُرْسِلُ 
کَیْفَ یَشاءُ وَ یَجْعَلُهُ کِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ 

 (. 48/ 30)روم/  359﴾خِاللِهِ
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ال »قرآنغریب  واژه  آیه  الْوَدْقَنویسان  در   »43 

می غریب  را  نور  معنای سوره  به  را  آن  و  دانند 
میبا جرهم  زبان  به  و  )قاسمران  سالم،  بندانند 

ابن9تا:  بی سجستانی،  39ق:  1365حسنون،  ؛  ؛ 
-؛ ابن258ق:  1425جوزی،  ؛ ابن483ق:  1416

؛ راغب  360تا:  ؛ طریحی، بی246ق:  1423ائم،  ه
 (. 861ق: 1412اصفهانی، 

مفسران نیز این واژه را، در هر دو آیه به معنای  
؛  261/  8و    446/  7تا:  دانند )طوسی، بیباران می

ابن245،  3ق:  1407زمخشری،   عطیه،  ؛ 
ش:  1372؛ طبرسی، 342/ 4و  189/ 4ق: 1422

/  14ق:  1408؛ ابوالفتوح رازی،  484/  8و    233/  7
آلوسی،  269/  15و    164 ؛  382/  9ق:  1415؛ 

و    201/  16و    136/  15ق:  1417طباطبایی،  
می  (.202 نظر  به  باال،  مطالب  به  توجه  رسد  با 
کریم   قرآنای اصلی این واژه باران باشد و در  معن

نیز به همین معنا به کار رفته است. علت غرابت  
 تواند قلت استعمال باشد. نیز می

 
 
 

 گیری نتیجه 
است که   قرآنصدف از واژگانی چندمعنایی در  

راه   و  حق  از  انحراف  و  گردانی  روی  معنای  به 
از  یکی  همچنین  است.  رفته  کار  به  مستقیم 

کوه و انحنای آن است؛ زیرا   قرآنمعانی آن در  
تواند از میل به کجی و انحراف روی گردانی می

که مصادیقی همچون کوه و صدف و گوش ماهی  
دارد، مشتق شده باشد. از سوی دیگر واژه طور 

زبان سریانی    قرآندر   از  از واژگان معرّب  کریم 
است که در داستان حضرت موسی و پیمانی که  

بنی   است.  از  شده  مطرح  شد،  گرفته  اسرائیل 
برخی آن را نام کوه خاصی دانستند و برخی به  
طور کلی هر کوهی طور نامیدند. این واژه معرب 
جامد است؛ زیرا در زبان عربی اشتقاقی از آن رخ  
نداده است. واژه یمّ نیز به معنای دریا در داستان 

شناسان آن را معرب حضرت موسی آمده که زبان
ای به معنای ابر به کار  ند. واژه خالل در آیه دانست

معنای  به  را  آن  مفسران  برخی  که  است  رفته 
آید تفسیر شکاف ابری که باران از آن بیرون می

کردند. همچنین ودق از جمله واژگان کم کاربرد 
 ی است که معنای باران دارد. قرآن

 
 
 

 منابع 
 رجمه مکارم شیرازی.کریم، ت قرآن .1
 تا.؛ بیبیروت ؛عالم الکتب؛ تحقیق محمد علی النجار؛ الخصائص؛  بن جنیا .2

هـ  1425ابن جوزی، عبدالرحمن؛ تذکره االریب فی تفسیر الغریب؛ تحقیق طارق فتحی السید؛ دارالکتب العلمیه؛ بیروت؛   .3
. 

 . هـ1365، ه؛ چاپ اولمطبعۀ الرسالۀ، قاهر؛  قرآناللغات فی ال؛ أبو أحمد السامری ؛عبد اهلل بن الحسین ، بن حسنونا .4
 ق.1422ابن عطیه، عبدالحق بن غالب؛ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز؛ دارالکتب العلمیه؛ بیروت؛ چاپ اول؛  .5

 م.1979جا؛ ؛ بی الفکر دار؛  محقق: عبد السالم محمد هارون؛ معجم مقاییس اللغۀ؛ أبو الحسین  ،بن فارسا .6
محقق: د ؛  قرآنالتبیان فی تفسیر غریب ال؛  أحمد بن محمد بن عماد الدین بن علی، أبو العباس، شهاب الدین  ،ابن هائم .7

 .  هـ 1423 ؛ چاپ اول،دار الغرب اإلسالمی بیروت؛ ضاحی عبد الباقی محمد
الحسن  ، دریدبنا .8 بن  اللغۀ؛  أبوبکر محمد  منیر ؛  جمهرۀ  رمزی  للمالیین؛  بعلبکی  محقق:  العلم  اولبیروت  ،دار  ،  ؛ چاپ 

 .م1987



 

1491 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 تا. جا؛ بی؛ بیالکریم قرآنلغات القبائل الواردۀ فی ال؛ أبوعُبید القاسم بن سالّم .9

؛ چاپ  بیروت  ؛دار إحیاء التراث العربی؛  محقق: محمد عوض مرعب؛  تهذیب اللغۀ؛  أبو منصور محمد بن أحمد  ، أزهری .10
 . م2001 اول؛

 ش.1383ای؛ انتشارات توس؛ مجید؛ ترجمه دکتر فریدون بدره   قرآنآرتور؛ واژه های دخیل در جفری،  .11
 م.1990؛ چاپ چهارم؛بیروت ؛دار العلم للمالیین؛ الصحاح؛ تاج اللغۀ وصحاح العربیۀ؛ إسماعیل بن حماد ،جوهری .12
دمشق  چاپ اول؛    ؛قلم، الدار الشامیۀدار ال؛  قرآنالمفردات فی غریب ال؛  أبو القاسم الحسین بن محمد،  صفهانىاراغب   .13

 هـ .1412؛ بیروت
 هـ ق. 1407زمخشری، محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ دارالکتاب العربی؛ چاپ سوم؛ بیروت؛  .14
 ق.  هـ1416؛ ناشر دار قتیبۀ؛ تحقیق محمد أدیب عبد الواحد جمران؛ قرآنغریب ال؛  أبوبکر محمد بن عزیز ،سجستانی .15
؛ دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ چاپ  قرآن؛ المیزان فی تفسیر الد محمد حسینسی  ،طباطبایى .16

 هـ ق.1417پنجم؛ قم؛ 
 ش. 1372؛ انتشارات ناصر خسرو؛ تهران؛ چاپ سوم؛ قرآنطبرسی، ابوعلی فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر ال .17

 ونشره؛ محمدکاظم الطریحی. علیه  والتعلیق بتحقیقه ؛ عنىقرآنطریحی، شیخ فخرالدین؛ تفسیر غریب ال  .18

 تا.؛ داراحیاء التراث العربی؛ بیروت؛ بیقرآنطوسی، محمدبن حسن؛ التبیان فی تفسیر ال .19

دار ومکتبۀ  ؛  السامرائی  محقق: د مهدی المخزومی، د إبراهیم؛  العین  ؛أبوعبدالرحمن الخلیل بن أحمد،  فراهیدی البصری .20
 تا. جا؛ بی؛ بیالهالل

 .1378قم؛ قم؛  تمهید فرهنگی ؛ موسسهقرآنمحمدهادی؛ علوم  ،معرفت .21



 

1492 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
 و سنت قرآن شناسه کارکرد طبیعت و چگونگی تعامل انسان با آن از منظر 

 
 محمد اسماعیل قاسمی طوسی

 

 ( m.ghasemitoosi@umz.ac.ir  نویسنده مسئول: )استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه مازندران 
 

 چکیده 
ها در منطق وحی، همه مخلوقات عالم با دست قدرت آفریدگار حکیم، پدید آمده است. موجوداتی که بعتی 

بندی  اند! همه و همه در زمان خاکیبسیار ریز و به ظاهر نادیدنی و برخی دیگر بیش از هزاران برابر این کره  
با دقت در کتاب مقدس و سخنان   اند!خاص و در یک چرخه منظم و با هدفی مشخص پا به عرصه وجود گذاشته

آمیخته با وحی پیشوایان راستین دین، این نکته مبرهن است که همه این مخلوقات شریف در راستای خدمت  
به عنوان اشرف   انسان  انسان مخلوقات، خلق شده به  به چگونگی استفاده  تام  فرایند، بستگی  این  البته  اند. 

)درست یا نادرست( از این موجودات دارد. سؤال پژوهش حاضر این است که هدف پروردگار حکیم از تکوّن 
با تحلیلی و    _پژوهش حاضر به روش توصیفی  مخلوقات تسخیری چه بوده و وظایف انسان در برابر آن چیست؟

استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و دیجیتال به نگارش درآمده است. نگارنده پس از بحث و بررسی و جستجو  
ها چه که در آسمانو روایات بر این امر تأکید دارند که همه آن  قرآنو سنت، به نتایج ذیل دست یافت:    قرآندر  

این مسیر،   و در  انسان آفریده شدند  برای  و  امکان هیچو زمین است،  انسان نداشته  برابر  گونه سرپیچی در 
همواره باید در تسخیر انسان و تحت فرمان وی باشند. اما انسان نیز با توجه به برخورداری از عقل و اختیار و  
با  را  تعامل  الهی، حداکثر  ازفرمان  با فرمانبری  امکانات و فرصت های خداداد،باید  از  لزوم استفاده مسووالنه 

سخیر شده خدا داشته باشد تا ادامه حیات آنان و حیات بشر به خطر نیافتد، و نیز این انسان حاکم طبیعت ت
باید با الگوگیری از طبیعت و محیط زیستِ خدامحور، با اطاعت از قوانین آسمانی، و سپاسگزاری نسبت به انواع   

ا با  و  شناخته  را  طبیعت  و  خدا  خود،  ارزش  و  قدر  اختیار،  در  های  شایستگی  نعمت  خویش،  اشرفیت  ثبات 
جانشینی اش از خدا و برخورداری از نعمت های بی شمار الهی را به اثبات بررساند.همچنین، عواملی مثل اسراف، 
معصیت و نیز حس بی نیازی به خدا و دیگران و نیز غرور وخود خواهی ناشی از آن  و نیز خود شیفتگی موجب 

 ت می شود. آسیب رساندن به خود ودیگران و طبیع 
 

 ، روایاتقرآنواژگان کلیدی: خدا ، طبیعت، انسان، تعامل انسان با طبیعت، 
 

 مقدمه
طبیعت خداداد، موهبتی است که دست قدرتمند  
پروردگار عالم با سر انگشت علم و تدبیر خویش،  

آن زیبایی  خلقت  به  از  پیش  و  کرده  نقاشی  را 
بخش آسمانی را برای این های حیاتانسان، مائده

آن کرد.  مهیّا  ویژه  بهرهمخلوق  بزرگ گاه  بردار 
سفره   سر  بر  را  خلّاق  و  جانشین  انسانِ  یعنی 
فِی   مَّا  لَکُم  »وَسَخَّرَ  مُهر  با  و  نشاند  خلقت 

چه در  السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مِّنْهُ؛ او آن
ست همه را از سوی  چه در زمین اها و آنآسمان

)جاثیه/ ساخته«  شما  مسخّر  سند  13خودش   )
وری صحیح از همه زمین و  قطعی مالکیت و بهره

به را  امکان(  )در صورت  آسمان  انسان  حتی  نام 
نوشت و در مرآی و منظر فرشتگان اعظم و سایر  

جا تمام فرشتگان تحویل انسان داد. اما به همین
دهای اهدایی نشد بلکه انسان را با میراث و سن 

بهبزرگ آسمانی، تری  پیشوایان  و  رهبران  نام 
تا  کتاب ها و پیامبران معصومش پشتیبانی کرد 

ریل خطوط  از  استفاده  با  شده  انسان  گذاری 
توسط هدایت یافتگان بزرگ، راه و رسم زندگی  



 

1493 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
و سبک زندگی صحیح و استفاده بهینه از طبیعت  

قرا خویش  زندگی  اجرایی  تابلوی  را  ر خداداد 
این  دهد. بسته سؤال  که  سرویسی جاست  های 

وحمایتی یاد شده )آسمان و زمین و کوه و دشت  
و حیوانات و گیاهان و ....( تا چه زمانی در اختیار  
محدودیت  آن،  از  استفاده  آیا  دارد؟  قرار  انسان 

اصول و  است؟  نامحدود  یا  دارد  چه زمانی  ها 
امانت  این  از  دائم  استفاده  برای  ا  همکانیسمی 

دارد؟ طرف   وجود  یک  از  که  است  واضح  پر 
اهمیت  دارای  بحث،  این  به  پرداختن  ضرورت 
کره  این  در  انسان  حیات  که  چرا  است،  باالیی 

سرمایه پایداری  و  حفظ  به  اهدایی  خاکی  های 
-خالق طبیعت، وابسته است، و از طرف دیگر بی

بخش آسمانی،  های حیاتتوجهی نسبت به داده
-تر و هم بهرهروز کوچک وزبه، سفره بشر را رهم

گام ضعیف به  گام  را  مرگ  برداران  کام  به  و  تر 
ی حاضر، عوامل  خواهد کشاند. بنابراین در مقاله

زیست و نیز عوامل  پایداری منابع طبیعی و محیط
نعمت به زوال  جلب ها  طریق  از  ناسپاسی  دلیل 

رضایت پدید آورنده آن از طریق اجرای اوامر و  
-های استفاده ناصحیح از موهبتنواهی و پیامد

می قرار  بحث  مورد  یاد شده  این   گیرد.های  بر 
تسخیر،   اطاعت،  منتخب  واژه  چند  ابتدا  اساس 

-طغیان، استغناء و مورد دقت مفهومی قرار می
آن همهگیرد،  بر  خداوند  مالکیت  و  گاه  عالم  ی 

کریم    قرآنعنوان مستأجر از نگاه  نقش انسان به
-داری و ناپایداری سرمایهو همچنین عوامل پای

های خداداد در دستور کار پژوهش بوده سپس  
 رسد. گیری به پایان میبا نتیجه

 مفهوم شناسی واژه تسخیر
التّسخیرُ:»سیاقۀً إلی الغَرَضِ المُختَصُّ قهراً، قال  
تعالی، تسخیر یعنی سوق دادن اجباری کسی به 

(  242سمت هدف خاص« )معجم لغت الفقها: ص
با منت گذاری به انسان اینگونه    قرآنآیه شریفه  

می  هشدار  و  فِی تذکر  مَّا  لَکُم  »وَسَخَّرَ  دهد: 

جَمِیعًا مِّنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ   السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ
آن او  یَتَفَکَّرُونَ؛  لِّقَوْمٍ  آسمانلَآیَاتٍ  در  و چه  ها 

خودش  آن سوی  از  را  همه  است  زمین  در  چه 
نشانه این  در  ساخته؛  شما  )مهمّی( مسخّر  های 

می اندیشه  که  کسانی  برای  کنند!«  است 
فَیَت13َ)جاثیه/ یُقهَرُ  »هوَالّذی  وَالسُّخرِیِ:  سَخَّرُ  (. 

بِاِرادَتِهِ، او کسی است که مقهور دیگری بشود. بنا  
بر این،تحت تسخیر و مورد سلطه اراده دیگری 

اصفهانی:   )راغب  گیرد«  می  ق،  1416قرار 
العمل بغیر اجرٍ،    (. السُّخرَۀ: » االجبار علی402ص

 اجبار کردن یک نفر بر کاری بدون اجرت است«  
 مفهوم شناسی واژه اطاعت 

به»الطاع لغت  در  طاعَ،  مصدر  و ه«  طوع  معنی 
االمرِعن رَغبهٍ  رغبت است و در اصطالح »امتثالُ  

انجام   یعنی  تعریف، طاعت  این  با  إکراه«.   بغیر 
اوامر و ترك نواهی االهی با طوع و رغبت، بدون 

دور از احساس  احساس اکراه و اجبار و یا حتی به 
حرام(. و  )واجب  تعریبی  تکلیف  این  با  ف  شک 

عاشقانه است    ارتباط بین عبد و معبود یک رابطه
و بندۀ مؤمن در انجام عملیات مؤمنانه، به میل و  

رود و فرمانش  رغبت خویش درِ خانه معبود می 
بوسد و اجرا  ته، می را باالی سرِ دیده و دلش گذاش

 کند.  می 
 مفهوم شناسی واژۀ »معصیت« 

لغت  در  »عصی«  مصدر  )المعصیه(  العصیان 
معنی تمرد، سرپیچی و نافرمانی و در اصطالح، هب

نافرمانی در برابر قانون )االهی( و زیرپا گذاشتن  
دستورات  و  متعال  پروردگار  نواهی  و  اوامر 
آن  معصوم  )جانشینان  و  )ص(  پیامبر  آسمانی 

به است؛  را حضرت(  االهی  اوامر  دیگر  عبارت 
انجام ترك را  االهی  نواهی  و  کما   کردن  دادن. 
که در اصول فقه نیز درباب »اوامر و نواهی«  این

لِعَبدِهِ  آمده  قال  إذا  السید  بانّ  نقطع  »انّا  است: 
إفعَل کذا فَلم یفعل عُدَّ عاصیاً؛ هنگامی که موال،  

می  فرمان  کاری  انجام  به  را  اگر  نوکرش  دهد، 
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به  نافرمان  ندهد،  میانجام  )عاملی، شمار  آید«.  

 (46تا: صبی 

 قرآنشناسه خلقت در 
اعتقادی بر اساس آموزه از شئون    -های  کالمی، 

که   است  این  فیّاض  پروردگار  و  مطلق  کمال 
بر   فیض  بارش  و  جدید  خلق  حال  در  همواره 

ویژه بر انسان جویای کمال است.  مخلوقات و به
هیچ حکیم  خدای  اساس،  این  از  بر  دست  گاه 

خلقت نکشیده و همواره بر موجودات عالم و آدم،  
و فیض مستمر دارد و مهم آن است  تسلط داشته  

که همه این فعل و انفعاالت در عرصه خلقت را  
می  نسبت  خود  اراده  خَلَقَ  به  الَّذِی  »وَهُوَ  دهد: 

اوست که آسمان  بِالْحَقِّ؛  وَالْأَرْضَ  و السَّمَاوَاتِ  ها 
(. این آیه خطاب 73زمین را بحق آفرید« )انعام/

هستی،    فرماید که همه عالمبه همه بشریت می
بدیهی است   الهی است.  فرمان  و  اراده  محصول 
بلکه   نیست  لفظی  فرمان  یک  فرمان،  این  که 
هرگاه اراده او به چیزی تعلق گرفت، بدون نیاز  

اش جامه عمل به خود  به هیچ عامل دیگری، اراده
دفعتاً  می  که  است  کرده  اراده  اگر  حال  گیرد. 

می همان  شود،  کرده، موجود  اراده  اگر  و  شود 
گاه برنامه به تدریج شروع  تدریجاً موجود شود، آن

)بهرام  رسید  خواهد  پایان  به  و  پور، شده 
(. در پرونده خلقت الهی، انواع  136ش: ص1390

دیده  جنس  و  نوع  حجم،  حیث  از  مخلوقات 
روز،   قرآنشود. در  می  و  اختالف شب  به  کریم 

... اشاره شده   مرگ و حیات و مذکر و مؤنث و 
البته   که  اختالفاست  این  حکمتدر  هایی ها، 

وَمَا   وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  اخْتِلَافِ  فِی  »إِنَّ  است:  نهفته 
خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَّقُونَ؛  

چه خداوند  مسلّماً در آمد و شدِ شب و روز، و آن
ی( هایها و زمین آفریده، آیات )و نشانه در آسمان

را   )و حقایق  پرهیزگارند  که  برای گروهی  است 
(. این آیه آمد و شد شب و 6بینند(« )یونس/می 

های الهی شمرده است؛ چرا روز را یکی از نشانه 

که اگر همیشه تابش خورشید بود، زمین از لحاظ 
شد و اگر پیوسته شب  حرارت، قابل زندگی نمی 

حاکم بود، سرمای شدید، ادامه حیات را مشکل 
صمی  )همان:  خلقت  208نمود  همچنین  و   )

)ملک/ حیات  و  خلقت  2مرگ  به  اشاره  نیز  و   )
ای دیگر که گویای حکمت  مذکر و مونث در آیه

ای  اما جالب است که در آیه  (.3الهی است )لیل/
می  موجود  اختالف  به  اشاره  با  هیچ دیگر  گوید 

خلقت این  در  اختالفی  و  ظاهر تفاوت  به  های 
خواهد با دقت  ها می د و از انسانبینیمتضاد، نمی 

بینند؟ »مَّا  نگاه کنند که آیا خلل و نقصانی می 
الْبَصَرَ  فَارْجِعِ  تَفَاوُتٍ  مِن  الرَّحْمَنِ  فِی خَلْقِ  تَرَى 
هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ؛ در آفرینش خداوند رحمان، 

بینی! بار دیگر نگاه کن،  هیچ تضادّ و عیبی نمی 
مش خللی  و  شکاف  هیچ  می آیا  کنی؟!«  اهده 

می 3)ملک/ ادامه  در  الْبَصَرَ  (.  ارْجِعِ  »ثُمَّ  فرماید: 
کَرَّتَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِیرٌ؛ بار  
سرانجام   کن،  نگاه  هستی(  عالم  )به  دیگر 
ناکام   نقصان  و  خلل  جستجوی  )در  چشمانت 

  گردد در حالی که خسته مانده( به سوی تو باز می 
رسد در دو به نظر می   (.4و ناتوان است!« )ملک/

تحدّی   قصد  حکیم  خدای  شده،  یاد  آیه 
می  اختالفی  اگر  که  دارد  بینید،  )مبارزطلبی( 

آشکار کرده و ابراز نمایید! در واقع پروردگار علیم 
کند که نه  و حکیم، اذهان را متوجه این نکته می

تیو هم  ها نبوده و آلترناتنها اختالفی بین این زوج 
ها مکمل یکدیگرند، به طوریکه نیستند، بلکه این 

و   شب  بدون  باشد،  روز  ینقطع  ال  بود  قرار  اگر 
یا   و  مستمر  گرمای  از  جهان  بسا  چه  بالعکس! 

رفت و نیز اگر انسان و سرمای فراگیر  از بین می 
مشکالت   بودند،  جنسیتی  تک  مخلوقات،  سایر 

سا شد و چه بعدیده دیگری متوجه مخلوقات می
داشتیم و یا اینکه اگر  جهانی دیگر اما ناقص می 

همواره حیات بود بدون مرگ! کهنساالنِ ناکارآمد  
می تنگ  جوانان  بر  را  عرصه  فرتوت،  کردند.  و 
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بدین ترتیب اگر اختالف را به معنای غیر مشهور  
)جانشین(  خِلفَهُ  )منظم(،  شد  و  آمد  یعنی  آن 

یم، این  ( در نظر بگیر366، ص1)سیّاح، بی تا: ج 
چه   بودنش  مکمل  و  کمال  وصف  با  اختالفات، 

 سازد!جهان زیبایی را می 
 حیات تسخیری طبیعت

-از مباحث پیشین، این نکته مهم را به یاد می
همه که  خداست! آوریم  مخلوق  آدم،  و  عالم  ی 

نیازمند  متعال  خدای  آیا  چیست؟  مفهومش 
پدیده این  آیا  است؟  خویش  میمخلوقات  -ها 

بر در  اندام  توانند  عرض  خدا  وجودی  کمال  ابر 
کنند؟ با اطمینان باید گفت طرح چنین پرسشی  

الوجود  هرگز نباید موهِم این تلقّی باشد که واجب
الوجود، پناه برده  اش به ممکنبرای رفع نیازمندی 

عقل   برابر  در  نگاهی  چنین  البته  است؛ 
نیازی مطلق پروردگار کننده صمدیّت و بیاثبات

اما   بسیار ناقص و ناصواب است.  )سوره توحید(،
آیات زیادی به این معنی تصریح کرده است که  
اشرف  برای  را  مخلوقات  همه  مطلق،  خلّاق 
مخلوقات )انسان(، خلق کرده است با این تعبیر 

ها را در تسخیر انسان قرار  ی آن پدیدهکه همه
شناسی گفته شد که تسخیر  داده است. در مفهوم

بر  به اجبار  است معنای  مزد  و  اجر  بدون  عمل، 
یعنی ابر و باد و مَه و خورشید و فلک، همه در  

»اَلم تَرَوا   تسخیر انسان و در خدمت وی هستند. 
االرض و السماوات و ما فیاهللَ سَخَّرَ لَکم ما فیاَنّ

که  ندید  آیا  باطِنَۀً؛  و  نِعَمَهُ ظاهرۀً  علیکم  اَسبَغَ 
ت مسخّر ها و در زمین اس چه در آسمانخدا آن

های آشکار و پنهان خود را  شما ساخت، و نعمت
همچنین آیات دیگری وجود    بر شما کامل کرد؟

به که  مخلوقات مسخّر دارد  انواع  صورت جزئی، 
انسان برابر  قرار داده است.  در  تأکید  را مورد  ها 

قبیل   از  منافعی  و  چهارپایان  و  انعام  به  اشاره 
گرمایش   جهت  آنان  پوست  و  حالل  و  گوشت 

آن مثل مرکب  منافع  بار  سایر  و حمل  بودنشان 

( و نیز به آب 8و    7های دور )نحل/  شان به مکان
و  نوشندگان  نوشیدن  جهت  آسمان  از  نازله 

چسب از  روئیدن گیاه و درخت و انواع ثمرات دل
سپس   (.11و  10آب و زمین، اشاره دارد )نحل/ 

با اشاره به شب و روز، خورشید و ماه، ستارگان  
-چگونگی نورافشانی آنان، انسان را به تعقّل میو  

های تازه و خواند. در آیه بعدی به دریا، گوشت
هم و  آن  در  نهفته  حرکت  زیورهای  به  چنین 

های ]مسافری و باری و تفریحی، کوچک کشتی
-راه دریایی و اقیانوسی اشاره میو بزرگ در آب

فرصت که  پیشکند  را  بزرگی  بسیار  روی های 
می )نحل/  انسان  همین   (. 14گذارد  ادامه  در 

و جاری  زمین  استواری  در  کوه  نقش  به  آیات، 
گیرد هایی که از آن منشاء میشدن رودها و راه 

]که در گذشته عمدتاً مردم در کنار رود مسکن 
-ها احداث میها هم در کنار آنگرفتند و راهمی

کردند اگر از که راه را گم میشد و حتی کسانی
-کردند به آبادی میها حرکت میدخانهامتداد رو

می  )نحل/رسیدند،  به  15پردازد  اشاره  با  و   .)
]زیبایی آنستارگان  راههای  شناسایی  و ها(  ها 

انسانراه به  را  ستارگان  توسط  گوشزد یابی  ها 
ها،  چه که پس از ذکر این نعمتاما آن  کند. می

ی رأفت و کند بسیار مهم است: نشانهگوشزد می
)نحل/رحمت   راه 7الهی  دادن  نشان  وجوب   ،)

علی »و  پروردگان  بر  قصدالسَّبیل«  راست  اهلل، 
  های الهی. عنوان آیات و نشانهها بهمعرفی نعمت

و   تشکر  تذکّر،  تعقّل،  تفکر،  ایجاد  برای  عالوه، 
و   14و    13و    12و    11هدایت )به ترتیب: نحل/  

  مبارکه   سوره  18( و نیز در آیه  17و    16و    15
نعمت نحل از  بردن  نام  از  پس  و ،  خداداد  های 

شمار بودن  کارکردهای مادی و معنوی آن، به بی 
می اشاره  الهی  انسانآیات  به  تا  هشدار کند  ها 

دهد که همه را برای تو خلق کرده و در تسخیر 
تو قرار داده است. یعنی ای انسان، این امکانات و 

به  ها همه در اختیار تو هستند تا تو نانی  فرصت
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البته خلقت عالم و    کف آری و به غفلت نخوری.

جهان بسا  چه  و  خداست  ذات  جزء  های آدم، 
فرماید:  دیگری نیز آفریده است. امام باقر)ع( می

»لَعلّکَ تَرى أنَّ اللّه َ إنّما خَلقَ هذا العالَمَ الواحِدَ، 
وتَرى أنَّ اللّه َ لَم یَخْلُقْ بَشَرا غَیرَکُم ! بلى واللّه،  

خَلقَ اللّه ُ ألفَ ألفِ عالَمٍ، وألْفَ ألفِ آدمَ، أنتَ   لَقد
فی آخِرِ تِلکَ العوالِمِ واُولئکَ اآلدَمِیّینَ؛ شاید فکر  

کنی که خداوند همین یک جهان را آفریده و می
بشری جز شما خلق نکرده است. به خدا سوگند  
]شبیه   هزارهزار  و  جهان  هزارهزار  خداوند  که 

که تو در آخرین آن    حضرت آدم[ آفریده است
کاشانی،  جهان )فیض  هستی  آدمیان  آن  و  ها 
با همه    (.60، ص5ش: ج1374 دستگاه خلقت، 

های کوچک و بزرگ، عظمتش مثل همه پدیده
تواند عبث و بیهوده باشد، الجرم دارای غایت نمی

هدف   با  الهی  افعال  هدف  البته  است.  هدف  و 
تا  کنیم  افعال بشری، متفاوت است. ما کاری می

این معنی،  ای عاید خودمان شود، بهاز آن نتیجه
اما   است.  شخصی  مصالح  تأمین  اصلی،  هدف 
خداوند متعال نیاز به چیزی ندارد تا برای تأمین  
 آن کاری انجام دهد، او کمال مطلق است و هیچ

نمی انجام  خود  برای  را  برای کاری  بلکه  دهد 
انجام می بشریت  دهد.  منفعت مخلوقات و همه 

کند  عبارت دیگر، فیاض بودن خدا ایجاب میبه
به  موجودی  اقتضای  که  و  شود  خلق  انسان  نام 

وجود خدا، نفع رساندن به دیگران است، به زبان  
فلسفی، هدف از افعال الهی، خود ذات است و به 
زبان عرفانی، خدا دوست دارد صفاتش تجلّی کند  

از بی  (.8: ص  1395)ایرانمنش،   خداوند  شک، 
آیه  آفرینش ایجاد  و  در  جهان  الهی  بزرگ  های 

-آسمان و زمین، هدفی دارد که باید در جست
وجوی آن باشیم. درباره آفرینش جهان و تدبیر  

کریم آمده است: هدف از آفرینش   قرآنآن در  
ها آزمایش شوید:  جهان این است که شما انسان

ۀِ أَیَّامٍ  »وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّ

وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؛  
ها و زمین را در شش  او کسی است که آسمان

[ آفرید؛ و عرش )حکومت( او، روز ]= شش دوران
بر آب قرار داشت؛ )بخاطر این آفرید( تا شما را  
است!«  بهتر  عملتان  کدامیک  که  بیازماید 

چه که در این آیه محل استشهاد  اما آن  (.7)هود/
از   هدف  یعنی  است،  »لیبلوکم«  جمله:  است 
خلقت این است تا شما را بیازماید. و در سطحی 
دیگر، هدف از خلقت جن و انسان را »لیعبدون« 

اما در پاسخ به    ( معرفی کرده است. 56)ذاریات/
هدف از خلقت، پاسخ کلی این است که آفرینش  

تحصیل کماالت بیشتر است )مصباح    ها برای این
 (. 171تا، ص یزدی، بی

 حقوق و وظایف متقابل انسان و طبیعت
رابطه  به  توجه  انسان،  با  با  ی تسخیری طبیعت 

در خدمت همه وجود  تمام  با  عوامل طبیعی  ی 
خویش  تکوینی  وظایف  تمام  به  و  بوده  انسان 

پوشند و انگار به  ی انسان، جامه عمل میدرباره
نانوشته  ی همه انسانتعهدات  با  پایدار شان  ها، 

برعهده آنان  از  حقی  هیچ  و  نیست،    مانده  بشر 
بدیهی است عنوان تسخیری آنان، گویای خدمت 

تسلیم و  طبیعت  قدّ  انسان  تمام  برابر  در  شان 
ناحیه از  رفتاری  چنین  البته  آنان  است.  ی 

ی مکتوب و امر خداوند در تار و براساس برنامه
وجودِ به  پودِ  نسبت  مخلوقات  سایر  تکوینی   

  ناپذیر است. کرامت و شرافت انسان بوده و تخلف
»وَلَقَدْ    آیه است:  واقعیت  همین  گویای  شریفه 

وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِی  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِی  کَرَّمْنَا 
  وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ 
خَلَقْنَا تَفْضِیلًا؛ ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم؛ و  

های راهوار(  ها را در خشکی و دریا، )بر مرکب آن
های پاکیزه به آنان  حمل کردیم؛ و از انواع روزی 

ها را بر بسیاری از موجوداتی روزی دادیم؛ و آن
 (.70ایم، برتری بخشیدیم« )اسراء/که خلق کرده

اکثر   بر  انسان  فضیلت  و  کرامت  بنابراین، 
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مسامحه  جای  فرشتگان،  بر  حتی  مخلوقات 

فرماید: »ما شَیءٌ  نیست؛ رسول گرامی اسالم می
أکرمُ على اللّه ِ مِن ابنِ آدمَ. قیلَ: یا رسولَ اللّه ِ، 
بمنزلۀِ  مَجْبورونَ،  المالئکۀُ  قالَ:  ؟!  المالئکۀُ  وال 

هیچ والقمرِ؛  نزد  الشّمسِ  گرامیچیز  از خدا  تر 
فرزند آدم نیست. عرض شد: ای پیامبر خدا! و نه  
بسان   فرشتگان  فرمود:  فرشتگان!  ]حتی[ 
هندی،  )متقی  مجبورند«  ماه  و  خورشید 

ج1401 ص12ق:  اینکه،   (.192،  توجه  قابل 
تسلیم ارتباط  طبیعت،  گونهچنین  طرف  از  ای 

آید؛ چرا که اطاعت شمار نمیاطاعت از انسان به
ه »طوع« و پیروی از روی اختیار و عالقه و از ماد

آن از  اما  است  طبیعت  دلدادگی  عناصر  که  جا 
به  مجبور  و  نداشته  خود  از  اختیاری  و  اراده 

ی آنان اند، لذا اطاعت، دربارهدهی انسانسرویس
نیست! پیش  زیبنده  بحث  به  توجه  گفته  با 

پیرامون خلقت عالم برای انسان، و فرمان تکوینی  
در تسخیر و تسلیم سایر مخلوقات نسبت  خداوند  

آدم  به انسان، بدیهی است که این حق برای بنی
تعریف شده که در چارچوب حقوق شناخته شده  
و   مفید  استفاده  حداکثر  شرع،  و  عقل  منظر  از 
حساب شده را از خادمان طبیعی خویش داشته 

 باشند. 
 وظایف انسان در برابر حقوق سایر مخلوقات 

مهم و مورد تأکید است این است  چه که  اما آن
این در  انسان  وظایف  و  طبیعت  حقوق  باره  که 

-توان گفت، موجودی بهطور کلی میبه  چیست؟
به   نسبت  است،  مخلوقات  اشرف  که  انسان  نام 
آنان،  حیات  و  دیگر  زنده  موجودات  همه 

نمی پس  دارد،  و مسئولیت  حفظ  در  تواند 
سودجویانه  استفاده  )جهت  آنان  نگهداری 

گونه که درباره جان  ویش( کوتاهی کند، همانخ
تفاوت باشد و یا احیاناً  تواند بیو مال خویش نمی

اسراف کرده و یا به خویش ضرر برساند، براساس 
فی الضرار  و  »الضرر  همینقاعده  طور االسالم« 

)برنارد،  نمی خویش  خانواده  به  نسبت  تواند 
های دیگر و سایر ( و نه انسان128ش: ص1384

خلوقات را برای نفع بیشتر خویش، در معرض م
ی  ضرر و اضرار قرار دهد؛ چرا که مقتضای قاعده

-االسالم« چنین حکم می  »الضرر و الضرار فی
کند که: در عالم خارج، هیچ ضرر یا حکمِ مستلزمِ 
)ملکی  ندارد  وجود  شارع  ناحیه  از  ضرری 

روایات ذیل نیز هر   (.32ش: ص1381اصفهانی،  
کوتاه   و  چند  مخلوقات  سایر  حقوق  گویای  اما 

است: آنان  برابر  در  انسان  پیامبر    مسئولیت 
هی   و  أُمُّکُمْ  فَإِنَّهَا  باأَلرْضِ  »تَمسحوا  اعظم)ص(: 

به  بره؛ زمین را مسح کنید،  درستی که آن بکم 
دارد«  نیکو  رفتار  شما  با  و  شماست  مادر 

امام علی)ع(: »فإنّکُم    (.94، ص  57)بحاراالنوار، ج  
در  مَسؤ شما  البَهائمِ؛  و  البِقاعِ  عنِ  حتّى  ولُونَ 

خانه خدا،  بندگان  مسئول  خداوند  و پیشگاه  ها 
ش: خطبه  1380البالغه،  حیوانات هستید« )نهج

آباد کردن   (. 320، ص 167 مورد  اسالم در  نظر 
زمین و پایداری محیط زیست آمده است: »هُوَ 

یع وَاسْتَعْمَرَکُمْ«  اأَلرْضِ  مِّنَ  خداوند أَنشَأَکُم  نی 
شما را در زمین خلق کرد و شما را به عمارت و  
پیامبر   رابطه  این  در  گماشت.  زمین  کردن  آباد 
احدکم   علی  قامت  »ان  فرماید:  می  اکرم)ص( 
اگر   یعنی  فلیغرسها«،  فسیله  یده  فی  و  القیامه 
قیامت برپا شود ودر دست نهالی باشد باید آن را  

جَرَۀً و صَبَرَ  پیامبر خدا)ص(: »من نَصَبَ شَ  بکارد«.
علی حفظِها والقیام علیها حتی تُثمِرَ، کان له فی 
کل شیءِ یُصابُ مَن ثمرِها صَدَقۀً عنداهلل؛ هر که  
درختی بنشاند و در راه نگهداری و رسیدگی به  

ای آن صبر کند تا میوه دهد، در قبال هر میوه
برایش  خدا  نزد  صدقه  یک  بخورند،  آن  از  که 

ه )متقی  شود«  ج1401ندی،  منظور  ،   3ق: 
در مستدرك الوسایل در باب انفاق بر    (.524ص

رسول   أنّ  )ع(:  علی  عن  است:   آمده  حیوانات 
للدابۀ على صاحبها ستّ   قال: »یجب   ، اهلل)ص( 
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خصال : یبدأ بعلفها إذ نزل ، ویعرض علیها الماء 
إذا مرّ به ، وال یضربها إلّا على حقّ ، وال یحملها 

فها من السیر ما ال تقدر علیه ما ال تطیق ، وال یکلّ
، وال یقف علیها فُواقاً ؛ حیوان شش حق به گردن 
صاحبش دارد: هرگاه از آن پیاده شد علفش دهد،  

را دلیل آنرا آب دهد، بیهرگاه از آبی گذشت آن
آن قدرتش  از  بیشتر  از  نزند،  بیشتر  نکند،  بار  را 

را راه نبرد و مدت زیادی روی آن درنگ  توانش آن
ج  : تا  بی  )نوری،  ص  8نکند«  هیچ .  ( 258، 

توان حیوان)جنبنده  نمی  ضرورت  بدون  را  ای( 
شد.   خواهد  شاکی  قیامت  روز  در  چون  کشت، 

فرماید: »ما مِن دابَّۀٍ ـ طائرٍ و پیامبر خدا)ص( می 
یَومَ  ستُخاصِمُهُ  إاّل  الحقِّ  بغَیرِ  یُقتَلُ  ـ  غَیرِهِ  ال 

یا   پرنده  ـ  حیوانى  هر  به القِیامَۀِ؛  که  ـ  آن  جز 
خود   قاتل  از  قیامت  روز  در  شود  کشته  ناحقّ 

،  15ق:  ج1401شکایت خواهد  )متقی هندی،  
البته در شریعت اسالم، هیچ موجود ذی   (.37ص

روحی را نباید کشت مگر اینکه موذی و آسیب 
رسان باشد.  ابن عباس از پیامبر اعظم)ص( نقل  

رُوحٍ إِلَّا أَنْ کرده است که: »نهی عَنْ قَتْلِ کُلِّ ذِی  
یُؤْذَِی؛ از کشتن هر جاندارى نهى فرمود، مگر آن 

  (.39که آزار و آسیب برساند« )همان، ص
 گفته  تحلیل روایات پیش

توان گفت:  در تحلیل محتوای روایات یاد شده می
چه  خداوند حکیم، آسمان و زمین و نیز تمام آن

که برای زینت انسان الزم است را آفرید و تحت 
وسیله ضمن  یطره و قدرت وی قرار داد تا بدینس

دایره در  را  وی  انسان،  نیاز  آزمایشات  تأمین  ی 
ها و  حکیمانه بیازماید تا عیار بشر در حفظ مائده 

داری های خدا آشکار شده و اهلیّت و امانتامانت
و یا خیانت وی سنجیده شود و با همه شعارهای  

عریض    های اش در قالب سازمانطبیعت دوستانه
المللی الاقل برای خودش اثبات شود  و طویل بین

شان نسبت به طبیعت و محیط  که سطح وفاداری 
-در یکی از روایت  زیست تا چه حد صادق است.

به زمین  وزین،  بسیار  انسانهای  مادر  ها  عنوان 
تلقی شده است. زمینی که پس از خالق و رازق  

این  مطلق، خاستگاه انسان بوده و روایت حاکی از  
برآمده،   خاك  از  انسان  مادی  سرشت  که  است 

خورد )به تعبیر دیگر، از  دوباره به خاك پیوند می
اویی   به  اویی و  از  نگاه مادی و معنوی، ماهیت 

نیازمندی  بقیّه  و  که  دارد(  انسان  زیستی  های 
محیط عنوان  از  تحت  )اعم  است  مطرح  زیست 

.(  ها و ..حیوان، درخت، گیاه، انواع غذاها و میوه 
به مادری  از  آن  سربرمیاکثر  زمین،  آورد، نام 

ها در آزمون بزرگی قرار دارند بنابراین همه انسان
آن   دامن  مادری که در  نگهداری  و  و آن حفظ 

گوید: »إِنَّا جَعَلْنَا شریفه می و آیه اند.پرورده شده
 عَمَلًا؛  مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَۀً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ

چه را روی زمین است، زینت آن قرار دادیم،  ما آن
آن عمل  تا  بهتر  کدامینشان  که  بیازماییم  را  ها 

)کهف/می  فرهنگ    (.7کنند!«  ، خداوند  قرآندر 
ها را در اختیار انسان گونه امکانات و فرصتهمه

و  جانداران  همه  تعبیری  به  و  داد  قرار 
داری در انتغیرجانداران را در چارچوب اصول ام
نام  شعوری بهتسخیر و تصرّف مالکانه موجود ذی 

انسان قرار داد تا وی را در البراتوار »قالوا بلی« 
و   تعهد  عیار  عدالت،  ترازوی  در  و  آزموده 

بدیهی است، نوع انسان با    انسانیتش را بسنجد.
یقین   به  آسمانی،  اختیارات  و  مسئولیت  چنین 

جهان پسین باید  گیرد و درباید مورد سؤال قرار  
گو باشد: »لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ؛ در آن پاسخ

نعمت از  شما(  )همه  داشتهروز  که  اید هایی 
)تکاثر/  » شد!  خواهید  به    (.8بازپرسی  توجه  با 

های دینی، انسان نسبت به انواع مشخص آموزه
آننعمت ما  )که  خداداد  بههای  را  عنوان  ها 
شناسیم( مسئول است و به دو زیست می محیط

 دلیل باید در حفظ و حراست از آنان متعهد باشد: 
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 عنوان امانت الهیزیست بهمحیط

ی الهی بر انسان واجب است؛  حفظ امانت و ودیعه
بهداشت   به  انسان  سالمِ  زیستِ  ادامه  که  چرا 

زیست بستگی دارد. امام  محیط و سالمت محیط
می زمینه  این  در  تطیبُ  صادق)ع(  »ال  فرماید: 

الغزیر  والماء  الطّیّب  الهواءِ  بثالثٍ:  الّا  السُّکنی 
محیط بدون  زندگی  الخَوّارۀ؛  وَاالرضِ  -الحَذب 

زمین   و  فراوان  آب  پاکیزه،  )هوای  پاك  زیست 
العقول، ص شود(« )تحفبارور، گوارا و شیرن نمی

315 .) 

نعمتپاسخ قبال  در  از گویی  خداداد  های 
 قبر تا قیامت 

میعق حکم  سلیم  دارای  ل  که  انسانی  کند 
اختیارات است باید به میزان اختیارات و به اندازه  

فرصت و  امکانات  از  پاسخبرخورداری  گو  هایش 
این  کما  به باشد،  طبیعت  موجود که  عنوان 

بی )شریعتی،  تکوینی،  هدایت  با  تا،  غیرمختار 
جا که مجبور به انجام امور محوّله  (. از آن147ص

بال برای  است  ضرورتی  و  بوده  بالتخلف  طّبع 
عبارت دیگر، مخلوقات گو بودنش نیست. بهپاسخ

آسمان در  موجود  مثل  غیرمختارِ  زمین  و  ها 
ستارهکهکشان و  قدرت ها  دست  حکم  در  ها 

 اند. )همان(. خداوند و ابزار اجرای اراده الهی

مخلوقات   بین  تعامل  چگونگی  و  چرایی 
 مختار و غیرمختار

مان و زمین با دست قدرت الهی است آفرینش آس
و در این آفرینش، بخش اعظم آفریده شدگان،  
غیرمختاراند و بخش اندکی از آن مخلوقات اعم 
از انسان و جنّ، موجوداتی مختاراند. اما موجودات  

با خلقت تکوینی  طور کامل و شان، بهغیرمختار 
به اذن الهی تحت فرمان بشراند، اما ویژگی الهی 

تدوین   ی آن این است که براساس برنامهو عمده
کنند،  ی خلقت و براساس تکوین حرکت میشده

-ی اینان بدون کمترین تخلف به وظایفو همه

می عمل  را  شان  نجوم  و  افالك  حرکت  کنند، 
و لحظه استراحت  آنان  برای  و  نبوده  توقف  ای 

بگیرید   درنظر  را  خورشید  اگر  نیست؛  خوابی 
-وز دارد خورشید هیچبرخالف زمین که شب و ر
نمی تجربه  را  شب  هست  گاه،  غروبی  اگر  کند. 

نیست!  غروبی  را  خورشید  و  است  زمین    برای 
که خلق ها و .... از زمانیبنابراین خورشید و ستاره

شان تمام نشده، به حکم  که انرژی شدند تا زمانی
بی   و  بدون تخلف  الهی  امر  و  تاخیر، در تکوین 

آنحرکت غروب  و  دیگر هاند  که  است  زمانی  ا 
شان  دلیل فرمانبری رسد. )بهعمرشان به پایان می

نام  و انجام دقیق وظایف محوله(. اما مخلوقی به
به موهبت  انسان  داشتن  اختیار  در  خاطر 

»اختیار« و نقش اراده انسانی در »فعل و ترك«،  
های فرمانبر   و ی انسانطور کلی به دو دستهبه

ا و  الهی  فرمان  و  نسانمطیع  غیرمطیع  های 
نواهی  و  اوامر  برطبق  که  شده  تقسیم  نافرمان 

اراده یا برخالف  و  الهی حرکت میآسمانی  -ی 
ها منطبق  ، اگر انسانقرآنکنند. براساس منطق  

با اراده الهی و تحت فرمان او باشند آثار و برکات 
فراوانی را در باردهی و بازدهی عوامل آسمانی و  

القری  زمینی تجربه خواهند ک اهل  اَنّ  رد: »ولو 
بنابراین، با توجه به  .  (96آمنوا و اتقوا« )اعراف/  

آیه فوق، باید به باطن عالم چنگ زد و نه باطن 
زمین؛ چرا که اخبار و اسرار در باطن عالم است،  

مادی  گنج اما  و  زمین  در دل  را  آن  های گرایان 
می آن  در  نهفته  آن مادی  به  کمتر  که  جویند 

به عال  رسند.می  آیه  ذیل  در  طباطبایی  مه 
اشاره می و حقیقتی  نعمت  نزول  معیار  که  کند 

نقمت بر آدمیان است؛ »اجزای عالم مانند اعضای  
طوری اند بهیک بدن به یکدیگر متصل و مربوط

که صحت و سقم و استقامت و انحراف یک عضو 
در صدور افعال از سایر اعضاء تأثیر داشته و این  

ثار در همه اجزاء و اطراف آن  تعامل در خواص و آ
جریان دارد. ]مهم اینست که[ این اجزاء همه به 
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سوی خدای سبحان و آن هدفی که خداوند برای  

اند. انحراف و اختالل  ها مقدر نموده در حرکتآن
در حرکت یک جزء از اجزای آن، در سایر اجزاء  

میبه سوء  اثر  نمایان  اجزاء  طور  ]که  گذارد. 
ف فاسد،  میبرجسته  ایجاد  بیشتری  کند[  ساد 

-البته اگر جزء فاسد، استقامت قبلی خود را به
نیز   انحرافش  از  قبل  رفاهِ  حالت  به  آورد  دست 

فسادِ  برمی ادامه دهد،  انحرافش  به  اگر  و  گردد. 
جا که  حال و ابتالئش نیز ادامه خواهد یافت تا آن

به  را  اجزاء  سایر  کار  و  بگذرد  حد  از  طغیانش 
جا همه اسباب جهان علیه  ، در اینتباهی بکشاند 

منظور دفاع  او قیام نموده و با قوایی که خداوند به
ها به ودیعه سپرده از حریم ذات وجودشان در آن

جزء مزبور ]فاسد[ را تا خبردار شود از بین برده  
می نابود  بیو  )طباطبایی،  ج  سازند  ص 8تا،   ،

ر از فرماید: »منظواهلل مکارم می البته آیۀ  .(247
روییدن   و  باران  نزول  زمین،  و  آسمان  برکات 

، ص  2: ج  1387گیاهان است« )مکارم شیرازی،  
پیش 69 آیه  ذیل  در  دیگر  تفسیری  در  گفته  (. 

-هایی اطالق میآمده است: »برکات، به موهبت
است«.  مردمان  حال  به  نافع  و  پایدار  که  شود 

و 163: ص  1390پور،  )بهرام آیه  به  توجه  با   .)
ن همه  برخی  که  شد  مشخص  تفسیری،  کات 

مخلوقات عالم )خادمین و مخدوم( را خدا مثل 
-یک سیستم پیشرفته، تحت فرمانِ مخدومی به

بهره  انسانِ  تا  داد  قرار  انسانِ  براساس نام  بردار، 
نیازمندی نیازمندی  و  خویش  منطقی  های های 

های آینده و نیز به اقتضای حفظ و استمرار نسل
ا ضمن  طبیعت،  ضروری نظام  از  ستفاده  اش 

بخش کارهای توسعهطبیعت خداداد، آن را با راه
بهره  عموم  استفاده  مسیر  و  در  امروز  بردارانِ 

 های آینده قرار دهد.نسل
 اهتمام خالق به خدمتگزاران انسان 

انسان   رشد  برای  که  موجوداتی  همه  بی شک، 
و   خورده  انسان  تن  به  تنشان  و  شده  خلق 

پیدا ک به شکل الینقطع  افتخارتسخیری  ردند و 
اند، از چنان  در خدمتگزاری این مخدوم بزرگ 
انگار خداوند متعال   برخوردار شدند که  شهرتی 
به پاس قدردانی از آنان دستشان را باال برده و  

  ، ثبت کرده است. قرآننامشان را در لوح محفوظ  
شان  ¬)البته این مخلوقات با آثار و برکات فراوان

جای   جای  شاهد  س  قرآندر  حتی  شده،  تایش 
های متعددی از طرف خدا وند متعال به نام    قسم

آنان در کتاب وحی وارد شده است: »وَالشَّمْسِ 
وَضُحَاهَا ** وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ** وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا 

**    ** وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ** وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا  
سَوَّاهَا   وَمَا  وَنَفْسٍ   ** طَحَاهَا  وَمَا  به    وَالْأَرْضِ 

خورشید و گسترش نور آن سوگند ** و به ماه  
هنگامی که بعد از آن درآید ** و به روز هنگامی  
که صفحه زمین را روشن سازد ** و به شب آن  

آسمان   هنگام که زمین را بپوشاند ** و قسم به 
و کسی که آسمان را بنا کرده، ** و به زمین و 
به جان  را گسترانیده ** و قسم  کسی که آن 
منظّم  و(  )آفریده  را  آن  که  کس  آن  و  آدمی 

)شمس/ مالحظه 7-و1ساخته«  که  همانطور   .)
می شود، در این سوره خداوند به خورشید و ماه،  
روز و شب، آسمان و زمین و البته به جان انسان  

اغلب دو   قرآنهر چند قسم های    یاد کرد!   قسم
به آن   اهمیت چیزی است که  دلیل دارد: یکی 
که   چیزی  اهمیت  دیگری  و  شده  خورده  قسم 
اثبات آن قسم یاد شده است! )بهرام پور،   برای 

وجودی    (.595: ص  1390 فلسفه  است  بدیهی 
از  شان  تکوینی  اطاعت  به  یابی،   شرافت  این 

الهی و در خدمت اشر ف مخلوقات بودن  فرمان 
بقاء انسان بر شرافت اولیه اش و   است، بالطبع، 
انسان  پذیری  مسوولیت  به  منوط  آن  استمرار 
بوده که برعقل و اختیار بنا شده است. و اال اگر  
خویش،  آزادی  مقتضای  به  انسانی  هر 
ناجوانمردانه، مبدا اعلی را فراموش کند نه تنها  
از  که  دهد  می  دست  از  را  شرافتش 
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می خادم عقب  مخلوقات(  ینش)سایر 

هُمُ   أُولَئِکَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  کَالْأَنْعَامِ  افتد:»أُولَئِکَ 
آن هم الْغَافِلُونَ؛  بلکه  ها  چهارپایانند؛  چون 

تر! اینان همان غافالنند )چرا که با داشتن  گمراه
گمراهند(!« همه هم  باز  هدایت،  امکانات  گونه 

 ( 179)اعراف/
 بر پیشانی سوره ها اسامی سایر مخلوقات 

معنی گاو                                                سوره بقره: به
 سوره انعام: به معنی چهارپایان 

دریا و   ، جنگل ،معنی کویر سوره انفال: به
 دریاچه 

 سوره رعد: به معنی رعد و برق 
 معنی زنبور    سوره نحل: به

 سوره کهف: به معنی غار 
 مان نور معنی ه  سوره نور: به

 سوره نمل: به معنی مورچه 
 سوره عنکبوت: همان عنکبوت   

 معنی دودسوره دخان: به 
 سوره طور: نام کوهی است   

 معنی ستاره سوره نجم: به 
 معنی آهن   سوره حدید: به 

 معنی همان قلمسوره قلم: به 
    معنی همان جن سوره جن: به

 معنی ستارگانسوره بروج: به 
 معنی شب         سوره غاشه: به
 معنی همان فجرسوره فجر: به 
 معنی شب    سور ه لیل: به 

 معنی کوبنده سوره قارعه: به 
 معنی عصر     سوره عصر: به

 معنی خورشید سوره شمس: به 
 معنی ماه   سوره قمر: به

 
می  این   بنابراین  اسالم  افتخارات  از  گفت:  توان 

کریم به نام    قرآنهای    است که بسیاری از سوره 
از عناصر طبیعت خوانده شده است و این یکی  

یک مسئله مهمی است که می تواند الگویی برای 
 ارزش گذاری طبیعت در نگاه مومنین باشد. 

 ناسازگاری انسان با طبیعت
مِلک  عالم،  همه  اینکه  و  بحث  به سیر  توجه  با 
همه   همچنین،  اوست.  مخلوق  و  خدا  مطلق 

-بهمخلوقات در تسخیر انسان و ابزار دست وی  
آیند، و هر موجودی برای کار خاصی حساب می

-وجود آمد که باید در مسیر کارکرد خودش بهبه
برداری انسان  کار گرفته شود! بنابراین، اگر بهره

از خدماتِ مخلوقاتِ ابزاری، در کانال تعریف شده 
ویژه کار گرفته شود چه خادم و چه مخدوم، بهبه

به )مخدوم(  راستای انسان  در  اهداف   تدریج 
نائل   آن  به  و  داشت  برخواهند  گام  آسمانی 

گیری انسان غیرعادالنه اما اگر بهره  خواهند شد.
به تسخیری  موجوداتِ  اگر  یعنی  صورت  باشد 

کارگیری افراطی یا تفریطی در مسیر نادرست به
-های ناشی از بی شوند، بدیهی است که آسیب

نظمی، ثمرات نامبارك و سرنوشت غیرقابل دفاع  
لکه شوم را در دنیا و آخرت رقم خواهند زد  و ب

فرهنگ   در  رویکردی    قرآنکه  چنین  سنت  و 
رفتاری ذیل   -گرِ روحیتحت تأثیر عوامل ویران

 بوده و نتایج غیر قابل دفاعی را رقم خواهد زد:
 تفریط  -اسراف، گناه، افراط

پدیده اقتضای  همه  به  زمین  در  خداداد  های 
مادی  همگامحدودیت  برای  همه شان،  و  ن 

بینسل وجود  های  عرصه  به  پا  بشری  شمار 
مهری گذاشتند، اگر با رفتار اسراف آلود، مورد بی

نه قانون طبیعت،  به  بنا  گیرند  قرارداد قرار  تنها 
وفاداری و  تسخیری  بههمکاری،  را  هم شان 

و  زلزله  و  سیل  قالب  در  گاهی  که  زد  خواهند 
  رویکرد کویرزایی، واکنش سختی نشان خواهند 

داد. خداوند خالق، در این زمینه حرف آخر را زد:  
أَیْدِیکُمْ   کَسَبَتْ  فَبِمَا  مُّصِیبَۀٍ  مِّن  أَصَابَکُم  »وَمَا 
وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ؛ هر مصیبتی به شما رسد بخاطر  

اید، و بسیاری را نیز  اعمالی است که انجام داده
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دیگر، سرگذشت    آیه  (.30کند!« )شوری/عفو می 
ان و حقوق خلقتجاوز  الهی  به حدود  و سان  اهلل 

-طبیعت را با پیامد بد چنین رفتاری، هشدار می
دنبال آن است که انسان متجاوز دهد و البته به

ی راه خطرناکش  کار( از ادامهکار و تفریط)افراط
برگردد: »ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ  

لِیُ النَّاسِ  لَعَلَّهُمْ أَیْدِی  عَمِلُوا  الَّذِی  بَعْضَ  ذِیقَهُم 
یَرْجِعُونَ؛ فساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی  

داده انجام  مردم  خدا که  است؛  شده  آشکار  اند 
آنان  می  به  را  اعمالشان  از  بعضی  نتیجه  خواهد 

 (.41بچشاند، شاید )بسوی حق( بازگردند!« )روم/
»وَال  است:  آمده  عوفی  عطیه  تفسیر  تعصوا در   

فَیُمسِکُفی الحَرسَ االرض  یُهلک  و  المطر  اهلل 
بِمَعاصیکم؛ در زمین عصیان نکنید پس خداوند 

ها به  بارش باران را قطع می کند و انواع روئیدنی
خاطر گناهتان از بین خواهد رفت« )عطیه عوفی،  

جا که بدیهی است از آن  (.361، ص  2: ج  1388
مخلوقات است حاال اگر آب حیات انسان و همه  

الهی  وعید  طبق  تفریط  و  افراط  اسراف،  گناه، 
بخواهد موجب کاهش بارش یا منع آن شود چه  

های  ای در زمین رخ خواهد داد. در نسخهفاجعه
رویکرد   چه  نیز  تجربی  عالمان  قطعی 

شده  خودخواهانه پیچیده  هشدارها  قالب  در  ای 
بخواهد  سودجو  و  انحصارطلب  انسان  اگر  که 

جنگلحیطم و  آباد  بیزیستِ  شکل  به  را  -ها 
ای مورد آسیب قرار دهد، به یقین، سطح  رحمانه

نزول باران کاهش و یا قطع خواهد شد و در پی  
آن حیوانات و گیاهان بسیار مفید، نابود خواهند  

های شد و در ادامه زمینِ تفتیده جنگل، با باران
های جاری را به شکل سیل، روانه  معمولی، آب

ویرانهحیطم و  انسانی، خواهد کرد  بر زیست  ای 
آب دیگر،  نگاه  از  و  گذاشت  خواهد  های  جای 

های های سخت جنگل، آبذخیره نشده در زمین 
-زیرزمینی را در درازمدت آسیب زده و سطح آب

به زیرزمینی  از  های  و  کرده  فروکش  تدریج 

چنین در  ها خارج خواهد شد. همدسترس انسان
ابودی موجودات مفید دریایی و فرایندی دیگر، ن

داشت  خواهد  پی  در  را  گردبادها  تولید  نیز 
ص  1381وین،  آن  -)اووین هم25:  و  چنین  (. 

های محیطی و آلودگی هوا را موجب  انواع آلودگی
 (. 144: ص 1390خواهد شد )هویدی، 

 استغناء و غرور
ظرفیت و  با  )فطری  انسان  در  موجود  های 

ت از این ظرفیت، انسان  خداداد( و با استفاده درس
روزبهمی و تواند  افزوده  خویش  قدرت  بر  روز 

می قدرتی  چنین  البته  و  شود  تواند  توانمندتر 
نتواند   قانون  و  عقل   ، اخالق  )اگر  باشد  فسادزا 

موانع را شناخته، غربال گری و مهارگری کند(   
مثل   حالتی  موجب  روحیاتی  چنین  که  چرا 

ا و خلق( و غرور  نیازی به خداستغناء )احساس بی 
می انسان  فرازی  گردن  الْإِنسَانَ  و  »إِنَّ  شود. 

به یقین انسان طغیان ؛  لَیَطْغَى** أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى
(.  6نیاز ببیند!« )علق/که خود را بیکند از اینمی 

-طلبی به  شکار بیباین معنی که با حس تنوع 
رویّه اقدام نموده و نسل حیوانات وحش را خواهد 

نیز با استفاده بی رویه و غیراصولی از آب،   زد و
سرمایه خواهد این  مواجه  تهدید  با  را  حیات  ی 

های  هایی با گنج سازی سرمایهچنین انسان  کرد.
خویش مانع رشد متوازن جامعه شده و در کنار  

های دیگر ضعیف و الغر شده و این آنان، انسان
شکل موجب  طبقاتی  رویکرد،  جامعه  گیری 

ن زندگی  وموجبات  و  خالق   و خشم  فرت خلق 
خواهد  فراهم  را  آخرت  و  دنیا  در  جهنمی 

(. اما مهم این است که گاهی  35-34کرد)توبه/  
جامعه دستخوش جنگ و درگیری و تنازع برای  

جابه دستخوش  یا  و  با بقاء  همراه  قدرت،  جایی 
می  چارهخشونت  باید  و  همشود  با  تا  کرد  -ای 

مسالمت  انسانزیستی  بآمیز  نیز  ها  و  یکدیگر  ا 
زیست را ها با سایر حیوانات. محیطتعامل انسان
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برد به پیش  راهبردی،  شکل  به  و  متعادل  طور 

 (. 399ش: ص1391)ماهینی، 

 قرآن های آسمانی در تذکار نعمت
، قرآن خدای حکیم با ارسال رسل وانزال وحی و

را  انسان  واپسین  جهان  و  جهانی  این  سعادت 
ین نسخه هدایت الهی هدف گرفته است، اگر آخر

های نورانی بسیاری را  ( را تورق کنیم، آیهقرآن)
نواهی، نسخهمی اوامر و  های بینیم که در قالب 

آفرین و شفابخش را مدنظر دارد و برای    حرکت
مسالمتهم و   زیستی  طبیعت  با  انسان  آمیز 

استفاده درست از آن با بردن نام مصادیق طبیعی  
بدیهی    به شکرگزاری دارد.، از انسان مطال قرآندر  

نعمت اعطای  با  رزاق  و  خالق  خدای  ها،  است، 
نمی  کم  وی  از  شکرگزاری چیزی  با  تا  شود 

این چه  شود،  جبران  شکرگزاری بندگان  که، 
با  نمی کند.  اضافه  چیزی  احدیت  ذات  به  تواند 

به   نگاه  با  و  شده  یاد  مطالبه  در  دقت  اندکی 
مطلق خدا   نیازی نیازمندی مطلق انسان و نیز بی

و خود واجبیِ خدا برای هدایت بشر این مطلب 
کند که او هر چه  های آزاده القاء می را به انسان 

خواهد و فرمان می دهد برای حرکت انسان  می
پله پیمودن  به  در  باال رفت  و  ترقی  نردبان  های 

تا جایی که مدال   او و کمال مطلق است  سوی 
نی در واقع  جانشینی را گردن آویز بشر بنماید، یع

ها،  خواهد انسان با استفاده درست از نعمتاو می
طبیعت را سکوی پرش به سوی آسمان قرار داده 
این تحلیل، همه  با  بیندیشد.  اوج و عروج  به  و 
نه  و  است  انسان  پرواز  برای  فرودگاهی  زمین، 

گیر شدن. این تشبیه )انسان  ماندن در آن و زمین
دهد که  نشان می  به هواپیما و فرودگاه( به وضوح

-در کتابش از انسان همین را می  قرآنصاحب  
خواهد که سوختش را از زمین گرفته و به سوی  

، هر چند  قرآننهایت به پرواز درآید. در منطق  بی
اما   بوده  فرودگاه وی  انسان،  تولد  هنگام  زمین، 

به   انسان  پروازگاه  عنوان  به  زمین  تولد،  از  پس 
 سوی معراج است. 

 
 رواز تفاوت دو پ

اکنون سؤال این است که تفاوت دو پرواز در     
چیست؟ و اینکه هواپیما در باند فرودگاه با چه 

تواند به پرواز درآید؟ بدیهی است که  شرایطی می
یک پرواز سالم و فرود دوباره به زمین، تا زمانی  
میسّر است که همه شرایط برای سالمت پرواز و 

این یعنی فرآیندِ باز فرود هواپیما فراهم باشد و  
ضروری  گام  دو  مدیون  سالم،  بازگشت  و  پرواز 
است: گام اول، ساخت یک فرودگاه مجهّز و گام  
همه   برای  آن  مستمر  نگهداری  و  حفظ  دوم، 

آینده.  واگویه  پروازهای  دنبال  به  تمثیل،   این 
بزرگ،   خالق  که  است  انسان  زندگی  از  روایتی 

ده و پرواز زمین را در حکم فرودگاه انسان مهیا کر
داند بنابراین، به آسمان را هدف غایی انسان می

تفاوتی در اندرون تشبیه انسان با هواپیما وجود 
دارد که زمین، در واقع، نه فرودگاه، بلکه پروازگاه  

بی  سوی  به  انسان  متعالی  است روح  نهایت 
-برخالف هواپیما که باند فرودگاه، فرصت دوگانه

شک اگر بی  پیماست.ی پرواز و نیز بازنشست هوا
زمین محل برخورداری انسان از سوخت خداداد  

را دانست و پرواز به سوی اوست. پس باید قدر آن
نعمت و  خدا  از  تشکر  با  و  و  حفظ  در  هایش 

نگهداری آن کوشید تا از این طریق ضمن سپاس  
نعمت این  استمرار  خدا،  کرد:  از  تضمین  را  ها 

لَأَزِیدَنَّکُ شَکَرْتُمْ  عَذَابِی  »لَئِن  إِنَّ  کَفَرْتُمْ  وَلَئِن  مْ 
لَشَدِیدٌ؛ اگر شکرگزاری کنید، )نعمت خود را( بر 
شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم 

 (. 7شدید است!« )ابراهیم/
 زیستمحیط

خدای متعال پس از خلقت انسان، وی را در خالء  
قرار نداد، بلکه محل زندگی و زیست وی را روی  

ار داد و همه نوع امکانات را برای ادامه زمین قر
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زیست انسان فراهم کرد. بنابراین همه امکانات و  

بر  پدیده محیطِ  مختلف،  عناوین  با  که  هایی 
-زندگی انسان و در اختیار وی قرار دارند »محیط

آیند از جمله: آب، خاك، هوا،  شمار میزیست« به
 انواع حیوانات موجود خشکی، آبی و هوایی و نیز 

امکانات و مواد خامی که پیرامون زندگی بشر قرار 
آملی،   شاید    (.689ش: ص1391دارند )جوادی 

بتوان گفت که ستارگان و خورشید و ماه و همه 
آسمان در  که  بهموجوداتی  خدمت  ها  در  نوعی 

-توانند محیط  گیرند، میزیست انسانی قرار می
به دامنهزیست  اما  آیند،  در محیط  شمار  زیست 

به همه  این مواردی است که در   مقاله، محدود 
دسترس انسان بوده و در حوزه اختیار وی قرار 

به قرار دارند،  آن  با  تعامل  در  انسان  که  نحوی 
بر داشته و می بهره گرفته و  از وجودشان  تواند 

بگذارد. منفی(  یا  )مثبت  تأثیر  امروزه،    آنان 
انسان و  است  زیاد  بسیار  دنیا  نیز  امکانات  ها 

رفاهبش در دت  فراگیرنیز  رفاه  و  شده!  طلب 
و   عادالنه  صورت  به  ازآنان  اما  است!  دسترس 
بهینه استفاده نمی شود که با توجه به محدودیت 

نسل برای  چاره  منابع،  باید  آینده  ای های 
دوران   مهم  کارکردهای  از  یکی  البته  اندیشید. 

برداری(  ظهور این است که قوانین کاربری )بهره
و با    درست  و  داده  آموزش  همگان  به  را  بهینه 

استفاده بهینه از عمر و جان و مال و امکانات و 
آنفرصت عادالنه  توزیع  و  مردم،  ها  بین  ها 

 خدمات عمومی گسترش می یابد 
 طبیعت مازندران در بوته نقد 

استان مازندران به لطفِ دریای خزر در شمال و  
به همراه  رطوبت  جنگل سرسبز در جنوب آن 

بتاً باال، خاك های حاصلخیزی را رقم زد که  نس
در ایران و شاید در جهان کم نظیر است. و از این 

سفره  ایرانیان  خاك  بلکه  مازندران  اهالی  های 
 رنگین می شود. 

اما به دالیل مختلف، و بر اساس خودخواهی های 
عده ای ویژه خوار که با رفتار بی رحمانه شان،  

ازندران )اعم از محیط زیست و طبیعت رویایی م
را    ).... و  کشاورزی  های  زمین  دریا،   ، جنگل 
دادند که در  قرار  ویرانگری  تغییرات  دستخوش 
آینده نه چندان دور طبیعت مازندران به سطوح  
با   که  آنچه  اما  شد.  خواهد  اضافه  ایران  کوبری 
کاشت   آید  نمی  چشم  به  خطراتش  همه 
که   است  مفیدی  و  ضروری  بظاهر  محصوالت 

یط زیست و طبیعت خداداد را تهدید حیات مح
بنابراین ضرورت دارد تا با برنامه ریزی   می کند.

های استراتژیک و راهبردی، حداکثر بهره وری از 
این خاك طالیی را در راستای نیاز کشور و نیز  
توسعه استان به ارمغان آورد، اما متاسفانه فقدان 

ایران،  برنامه ریزی کالن و راهبردی در کشاورزی  
های مالی کشاورزان، موجب شده است  و بحران

تا این قشر زحمتکش درراستای منافع شخصی  
محصوالت   جای  به  گاهی  خویش  مالی  و 
به  اما  استراتژیک  غیر  امور  سراغ  استراتژیک، 
چنین   که  بروند  درآمد  پر  و  هزینه  کم  ظاهر 

های رویکردی زمین های حاصلخیز استان را سال
زمینهای لم یزرع، مسکونی و    نه چندان دور، به

اگر بخواهیم از   حتی کویری تبدیل خواهد کرد.
به مسئله یاد شده    قرآنمنظر   وروایات اسالمی 

طرف   یک  از  که  بینیم  می  کریم   قرآنبنگریم 
و   رفتارها  محصول  را  انسانها  سرنوشت 

می  خویش  بما  کارکردهای  نفس  کل   « داند: 
خویش  عمل  گرو  در  کسی  هر  رهینه،  کسبت 

اسالمی،  38است«)مدثر/ دیگرفقه  طرف  واز   .)
قاعده »اهم و مهم « را به انسان مومن می آموزد  
نروند چه   امر مهم تر، سراغ کارمهم  با وجود  تا 
نبوده   مهم  تنها  نه  کاری  چنین  اینکه  به  رسد 
حتی مضرو ضررآفرین هم باشد که در این صورت 
مصداق بارز قاعده » الضرر«می شود. بنابراین، بر  
اساس آیه یاد شده و نیز دو قاعده فقهی پیش  
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خویش  اعمال  مسئول  زمین،  مالک  اواًل  گفته: 
کاشت   بین  امر  دائرشدن  صورت  در  و  است 
محصوالت  سراغ  باید  مهمتر،  و  مهم  محصول 
استراتژیک و حیاتی تر رابگیرد. اما چالش مهم  
تر مربوط به موردی است که آن زراعت همراه با 

وخاك بوده و نیز موجب از    آسیب هایی برای آب
دست رفتن محصوالت اساسی ونیز عامل وابسته  
خود  وابستگی  این  که  شود  بیگانگان  به  شدن 
قاعده   برای  روشن  مصداقی  و  ارتجاعی  امری 

است. سبیل«  »نفی  منظراگر    الضررو  ازین 
بخواهیم آب حیا ت بخش و خاك طالیی را شرط  
در باید  بدانیم  بهینه  کشاورزی  برای    الزم 
مازندران به محصوالتی فرصت بیشتر بدهیم که  
حتی   یا  و  حفظ  را  موجود  خاك  و  آب  بتوانند 

بی تردید برای نیل   توسعه کمی و کیفی ببخشند. 
به شرائط ایده آل در حفظ طبیعت بکر و محیط  
زیست)زمین های کشاورزی، مراتع، جنگل، دریا،  
تنوع  و  گیاهان  اهلی،  و  وحشی  حیوانات 

معادن نهادهای    محصوالت،  و  و......(،دولت 
برنامه های دقیق و زمانبندی   با  باید  حاکمیتی 
اخالقی،   وظیفه  به  عمل  با  و  کنند  ورود  شده، 
پناه   بی  مردم  کمک  به  خویش  عقلی  و  دینی 
  ..... و  خواران  زمین  با  مقابله  )برای  استان 
مازندران ستیزان( برآمده و این بالی خانمانسوز 

استان و  استان  این  از  برطرف    را   ، مشابه  های 
 کنند. 
 گیری نتیجه 

در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم  
که رابطه انسان با محیط زیست و طبیعت خداداد 
برابر   در  انسان  وظایف  اصوال  و  ؟  است  چگونه 
طبیعت و ... چیست!؟ در مباحث مقدماتی طرح  
شد که خلقت، جزء ذات خدای متعال است و او 

ال خلقت است. پس از خلقت همه همواره در ح
مخاوقات عالم، انسان را خلق کرد و با اختصاص 

طور بخش به وی، همه موجودات را بهعقلِ برتری 

، قرآنکامل در خدمت انسان قرار داد. بر اساس  
داده آسمان قرار  انسان  تسخیر  در  زمین  و  ها 

اند تا انسان با استفاده درست از آنان، طبق  شده 
کما شناخت ل فطرت  و  خویش  جوی 

را هستی  آفرین  جهان  سوی  به  حرکت  بخش، 
از  بهینه  استفاده  با  و  داده  قرار  خویش  هدف 
نعمت های خداداد و نیز احترام به حقوق طبیعت  
و محیط زیست ، تا رسیدن به معراج و قرب الهی  
از حرکت باز نایستد.و نیز مطرح شد ، آیا مالکیت  

ای  گونه ست؟ به صورت مطلق و نامحدود اانسان به 
که بتواند حتی اراده منفی خویش را بر طبیعت 
در  که  گفتیم  کند!.  تحمیل  زیست،  محیط  و 
منطق وحی، هرگز چنین نیست و نخواهد بود!  
حس  و  عقل  حکم  اساس  بر  انسان  این،  بنابر 

امر    پذیری مسئولیت  تحت  عوامل  به  نسبت 
ازتمکین تکوینی همه   الگو گرفتن  با  و  خویش، 

برابر خداوند، باید با تمکین و اطاعت از   جهان در
هاِی خالق هستی، و بهره گیری منصفانه از امانت 

فرصت از  مطلق،  حداکثر حکیم  موجود  های 
استفاده را بکند، و نیز موظف است طبق اوامر و 
مثبت  نگاه  با  خدا  از  فرمانبری  و  الهی   نواهی 
اندیشانه به طبیعت و محیط زیست، ضمن حفظ  

خوی و  منافع  طبیعت  حقوق  و  موجودیت  ش، 
محیط زیست را )برای استمرار حیات خویش و  

نسل بالمنازع  رسمیت  زیست  به  آینده(  های 
، اگر با  قرآنبشناسد. بنابر این، بر اساس فرهنگ  

محیط زیست ارتباط سالمی داشته باشد، آثار و  
شود. اما اگر با ناسپاسی  برکات آسمانی نازل می 

خودخواهانه، شکل  به  محیط    و  و  طبیعت  با 
زیست ناسازگاری کند، و تحت تاثیر عواملی مثل  
اسراف، گناه ،حس بی نیازی به خدا و دیگران و  
طبیعت، حقوق ماسوی اهلل را به رسمیت نشناسد  
طبق   نیز  آنان  دهد،  قرار  تجاوز  مورد  حتی  ویا 
بارش   قطع  زلزله،  سیل،  قالب  در  الهی  سنت 

س واکنش   ،... و  کویرزایی  نشان  آسمانی،  ختی 
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خشم از  برخی  در  و  داد،  )که خواهند  هایشان 

و   خاك  از  اثری  است(  الهی  خشم  درحقیقت، 
 خاك نشان، نگذاشته ونخواهند گذاشت! 
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 و حدیث  قرآن ی انسان از منظر بررسی ارزش و اهمیت گیاهان دارویی در درمان بیماری ها

 
 2رقیه اصغرزاده و   1مریم امامی قرا

 

 ساری  طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه .نباتات اصالح ارشد کارشناس -1
  نویسنده مسئول: ) ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم کارشناس ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی. دانشگاه -2

r.asgharzadeh@yahoo.com ) 
 

 چکیده 

های بسایار ها، گیاهان را به عنوان دارو از زمانباشاند. انساان  گیاهان یکی از اجزای اصالی جهان هساتی می
.  ند کردند. بعد از مشاهدات و تجربیات زیاد گیاهان دارویی به عنوان منابع دارویی شناخته شدقدیم مصرف می

در این مقاالاه باا بررساای آیاات مرتبط و   .گرددیااهاان باه تمادن اولیاه انسااان برمیبناابراین درماان از طریق این گ
و احادیث پرداخته شاده  اسات  قرآنی در کتاب مقدس  یمراجعه به تفاسایر و روایات، به بررسای گیاهان دارو

، هادایتی برای قرآنیم. کتااب  یمی را بیاان نمااالهاا و غناای فرهنگی پزشااکی اسااتاا اهمیات جاایگااه آن  اساات
ی همانند کافور، درخت خرما، انجیر، زنجبیل، انگور، سایر، عدس، یدارو انیاهدر آن از گمسالمانان اسات که 

. ما در این .. اشااره شاده اسات زیتون، پیاز، انار، کدو ، ریجان، درخت گز، سایواک، خردل، اقاقیا، خیار، تره و
هاا می  باا مروری بر آنکادو و ریحاان پرداختیم.  ،ان دارویی از جملاه خرمااپژوهش باه بررساای برخی از این گیااها

ی انساان بیشتر از سایر مواد خوراکی ، اهمیت گیاهان در تغذیهقرآناز منظر   نتیجه دسات یافت که  به این توان
دم داشته است، به گونه ای که حتی در بیان خوراک ها و نعمت های بهشتی نیز خداوند میوه ها را بر گوشت مق

کریم در   قرآناسات. گیاهان عالوه بر تغذیه ی انساان، به عنوان دارو و درمان بیماری های او نیز کاربرد دارند و  
داساتان حتارت یونس)ع( و ماجرای به دنیا آمدن حتارت عیسای)ع( به این نقش گیاهان اشااره دارد. بنابراین 

توجه بیشاتر به گیاهان در رژیم غذایی و تهیه ی دارو و   اهمیتکریم و روایات مربوطه،   قرآنبا عنایت به آیات  
 .گردددرمان بیماری ها به روشنی آشکار می

 
 ، حدیث،گیاهان دارویی،خواص دارویی،درمان قرآن  :هالید واژهک
 

 مقدمه
طی هزاران سال انسان برای رفع و درمان بیماری 

به   دردهایش  و  در  ها  و  کرده  مراجعه  گیاهان 
که   نموده  می  دریافت  ها  آن  از  پاسخی  مقابل 
سالمتی را برای وی به ارمغان می آورد، اما در  
یک تجربه ناموفق برای چند دهه از گیاهان )به  
عنوان دارو( فاصله گرفت که منجر به روبرو شدن  
با عوارض مختلف مواد سنتزی گردید، به طوری 

خود را تغییر داده و دوباره که ناچار گردید نگرش  
مواد   و  دارو  عنوان  به  گیاهان  از  استفاده  به 

آورد  روی  آرایشی  و  و  فشارکی) بهداشتی 
که    .(1389  ،همکاران آنجایی  از  از  بسـیاری 

دارای   فارمـاکولوژی،  اثـرات  کنـار  در  داروهـا 
اثرات جانبی از قبیل، آثار سوء محیطی یا داخلی 

و عروقی و یا اثرات    قلبی  -مانند عوارض کبدی 
 هنوز دارویی ایده  .مرکزی و وابسـتگی هسـتند

آل که فاقد اثرات جانبی باشد به دنیـای طـب  
گیاهان به دلیل مصارف  اما  است.    معرفی نشده

ی به عنوان چاشنی و یا ترکیبات آروماتیکی یدارو 
امروزه    و  ها مورد استفاده قرار گرفته اند   برای قرن

تری در مقایسه با ال امنیت باترکیبات گیاهی از  
تر   بیش  و  هستند  برخوردار  سنتزی  ترکیبات 

می قرار  توجه  نشان  نیز  تحقیقات    .گیرند  مورد 
درصد از مردم جهان   80دهد که نزدیک به    می
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خصوص از    به  توسعه  حال  در  کشورهای  در 

دارو از یگیاهان  بسیاری  اولیه  درمان  برای  ی 
ز گیاهان  . استفاده اها کمک می گیرند  بیماری 

آن یدارو  مفید  اثرات  دلیل  به  نداشتن    ی  و  ها 
با داروهای شیمیا ی  یعوارض جانبی در مقایسه 

گیرد. قرار  توجه  مورد  بیشتر  به همین    بایستی 
بـا   ،دلیل داروهـایی  یـافتن  جهت  تحقیقات 

ها    منشـاء گیاهی برای درمان عوارض و بیماری 
اولویــت شمار   هــای   از  به  دنیا  در    تحقیقاتی 

 . (1392)کرمی و همکاران، رودمی
در ، هدایتی برای مـسلمانان اـست که قرآنکتاب  

ی هـمانند کافور، درخت یگـیاه دارو 19حداقلآن  
خرما، انجیر، زنجبیل، انگور، سیر، عدس، زیتون، 
ــیواك،  ان، درـخت گز، سـ دو ، ریـج ار، ـک از، اـن پـی
ــت  ــده اس ــاره ش .  خردل، اقاقیا، خیار، تره و.. اش

اـهان ــاـنه عظـمت ـخداوـند   تـمام گـی آفرـیده و نشـ
 قرآنمتعال هســـتند وگیاهانی که نام آن ها در 

ــت هم از نظر خواص و ـکاربرد و هم از  آـمده اسـ
هــا   آن  همراه  کــه  رویــدادهــایی  و  وقــایع  نظر 

که نام  گیاهانی  ذکرشــده اهمیت ویژه ای دارند.  
ــوی  آن ـها ـبه کالم الهی راه ـیافـته اـند ـباـید از سـ

ــتی م ان علوم زیسـ اص قرار محقـق ه ـخ ورد توـج
 گیرند. 

ســوره های مختلفی  در   قرآناهمیت گیاهان در 
همانند الماعون، الرحمن، بقره، انعام ذکر شـــده  

ــت ــتفاده از گیاهان به منظور تامین   و به  اس اس
ان  و درـم ه عنوان دارو  ـب ا کـاربرد آن  ـی و  ذا  ـغ

یه بیماری  اره و توـص ده  یها های مختلف اـش ی ـش
معالجات و درمان  (.2011همکاران،)وین و   است

اری  ان داوربیـم اـه ه کـمک گـی ا ـب اـحث  یـه ی از مـب
 قرآن  .می بوده استالمورد توجه در مطالعات اس

ــوره ـها  یـبه عنوان کـتاب  ی مرجع ـبه خوبی در سـ
ای آن  اربردـه ان و ـک اـه ت گـی ه اهمـی مختلف ـب

ــاا ــتشــ اســ فــرمــوده  و  ره  )اطــمــیــنــانــی 
  .(1396همکاران،

مه ئتفاســیر و احادیث ا  شــناختن  ،قرآندر کنار  
زیرا    ،وحی )ع( در ارتباط با آیات ضـروری اسـت

از یک ســو مشــکل اختالفی را که بین تفاســیر  
ــوی  د و از سـ اگون وجود دارد ـحل می کنـن گوـن
ات فراهم  ای فراگیرتری برای آـی دیگر تطبیق ـه

 (.1392)قنادی و داودی، آوردمی

دف از این ابراین ـه وجو در جســـت  یق،تحق  بـن
ــن تومت  احادیث و و  قرآن  یاتآ  یررجمه و تفاسـ

  یبررســ  جهت یســتیاز منابع علوم ز  یری گبهره
اری ـهای  ان بیـم ان دارویی در درـم اـه اهمـیت گـی

 یســتیعلوم زحدیث و  و  قرآن یدگاهدانســان از 
 می باشد.

 متن اصلی 
گـیاـهان در طول ـتاریخ ـبه عنوان منبع تـغذـیه ای 

تفاده قرار   ان و حیوانات مورد اـس گرفته  برای انـس
اســت. اما در کنار مصــرف تغذیه ای، از گیاهان  
اگون نیز   ا ی گوـن اری ـه ان عوارض و بیـم در درـم

ت. خدا در آیه  ده اـس تفاده ـش وره کهف  45اـس ـس
ــان و گیاه    22و آیه   ــوره حدید به زندگی انس س

بت آن را با یکدیگر می  می پردازد نجد  و نـس .  ـس
در طب اســـالمی نیز ابوعلی ســـینا تالش های 

ص گیاهان دارویی انجام ابسـیاری در معرفی خو
الـعات ایج مـط اـبل    او  داد ـکه نـت انون، ـق اب ـق در کـت

ازی،  نعت داروـس رفت ـص ت. با پیـش ی اـس ترـس دـس
اجزای اصـلی درمانی گیاه جدا شـده و به شـکل  
پودر، عـصاره، اـسانس و ... در اختیار بیماران قرار 

ت رفت علم  .گرفته اـس ته با پیـش در دو قرن گذـش
ــیمی   ــیمیایی  ش ــاختار ش و با الگو برداری از س

طبیعی، مواد بـسیار با ارزشی سنتز شده و کمک 
فراوانی به توسعه درمان های دارویی کرده است.  
ان   اـه اده از گـی ــتـف دت میزان اسـ و در همین ـم

ه اســـت افـت اهش ـی ادارویی ـک بروز عوارض  . اـم
ای رجانبی بسیار و ایجاد برخی مشکالت جدی ب

ــرف کنـندـگان داروـه ــیمـیایی، ـباـعث  مصـ ای شـ
افزایش گرایشـــات در بین دانشـــمندان و مردم 
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برای اـستفاده بیـشتر از داروهای با منشاء طبیعی 

عالوه بر مواد موثره در محصــوالت . شــده اســت
، (چه با منـشا ء طبیعی و چه ـسنتزی )نهایی دارو

ــیاری از داروها از مواد همراه ــیپیان  )در بس اکس
ــود. مانند متال (ها ــتفاده می ش ــی کننده  اس ش
، چسـباننده ها و اسـانس ها،  (مانند نشـاسـته)ها

که این مواد نیز اغلب از منشا ء گیاهی تهیه می 
از بیشـــتر بخش   بیان نمودکهمی توان   .شـــوند

اده   ه عنوان ـم ان ـب اـه ده گـی ل دهـن ــکـی ای تشـ ـه
- 3،ص1378)آزادبخت،  دارویی استفاده می شود

4) . 
توصـــیه به مصـــرف غذاهای   قرآندر همچنین  

هی،  بیـشتر از غذاهای با منـشاء حیوانی ـشده  گیا
و امروزه نیز حقیقت این امر از نظر علمی روشن 
ــت و مزیت الگوی رژیم های تغذیه با   ــده اس ش
برتری مواد گیاهی نســبت به غذاهای با منشــاء  

ــت ــده اس همچنین در آیات و  .حیوانی ثابت ش
روایات متعدد به ـصورت مـستقیم و غیر مـستقیم  

ــرف گیاهان و خواص دارویی آن به تنوع در م ص
ــد عفونی کردن،  ــکین درد، ضـ ـها از جمـله تسـ
از  جلوگیری  ــازی،  ســ کوفتگی، خون  درمــان 
اری، تقوـیت  ــبر و بردـب ده و روده، صـ عفوـنت مـع
حافظه ، شـادابی بدن و .... اشـاره شـده اسـت و 
ــاـنه ـهای وجودی و موهـبت   ـخداوـند آن را از نشـ

 اســت  هایی دانســته که به بشــر عنایت فرموده

 . (1396)عرب نژاد و همکاران،
هر  درمان  که  نموده  تقدیر  چنین  قادر  خداوند 
که   ای  منطقه  همان  در  را  مرضی  و  بیماری 
بیماری در آن وجود دارد، قرار داده است و برای 
هر درد دوایی است و عالج بیماری هر سرزمینی  
در همان منطقه است و محققین باید در طبیعت 

دار این  قطعاً  به جستجوی  که  بپردازند چرا  وها 
طبیعت   دامان  در  بیماری  آن  شفای  و  درمان 

دارد  اکرم)ص( (.  1999)مهران،وجود  پیامبر  از 
شفاء له  انزل  اال  داء  من  أنزل  »ما  شده:   نقل 

خداوند   (194-256)بخاری. محمد بن اسماعیل
دردی را نازل نکرده مگر آن که شفای آن را نیز  

 ( 1391، نصور پهلوان م ) .فرو فرستاده است
و  درنتیجه   مقاالت  مرور  روش  با  پژوهش  این 

کتب چاپ شده در مورد گیاهان دارویی از منظر 
کریم انجام شده است. برای این منظور با    قرآن

اطالعاتی  در  جستجو های  الکترونیکی،    بانک 
استخراج   مرتبط  گردید.  بررسی  و  مقاالت 

کتابخانهمچنین   همنـابع  غیرالکترونیکی  ه  ای 
وکتاب  گـزارش  لشام مانند    هـا    قرآنهایی 

اسـالمی،   فقهی  کتـب  و  المیزان  تفاسیر  کریم، 
   مورد ارزیابی قرار گرفت.
ها اشاره شده،  ه آن  ب  قرآنگیاهان مختلفی که در  

های مختلف از جمله پزشکی کاربرد    در حیطه
نقش موثر    و هم   ی آن هایدارند. که هم جنبه دارو

مو  ها  آن تغذیه  رسیده   ثردر  اثبات  به 
کریم    قرآن  (.2016و همکاران،     Sanower)است

نام  بردن  با  السالم  علیهم  بیت  اهل  روایات  و 
گیاهان و میوه ها و ذکر دستورات درمانی شان،  
و   ها  بیماری  درمان  در  را  جایگاهشان  و  فواید 
امراض روحی و جسمی بشر یادآور شده اند. در  

  شفابخش   های   تورات و نسخهدس  جا به بررسیاین
 می پردازیم.از گیاهان و میوه ها  چند نمونه

 ( نخل)خرما 
از    قرآندر روایات و همچنین آیات بسیاری از   

است.  شده  برده  نام  گوناگون  اشکال  به    خرما 
رعد  –  141و99انعام آیات  –  266بقره آیه    ورهس

 کهف–  91آیه  اسراء–  67و  11آیات  نحل –  4آیه
 71ه آیهط  -  ))رطب  25  و23یات  آ  مریم–  32آیه  
یس آیه   –  148شعراء آیه    –  191مومنون آیه  –

قمر   -خرما(  کوفه)طلع: ش10آیه    قسوره    –  34
آیات–  20آیه    -7آیه  حاقه   -68و  11رحمن 

ت درخ  از  نوعی:  لینه)    5حشرآیه    –  29س آیه  عب
  هسته   شکاف:  فتیال)  77و49نساء آیات    –  ا(خرم

) نازك 13آیه    فاطر    –خرما  پوسته  قطمیر:   (
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خرما شاخه (  39آیه  یس    -(هسته  عرجون: 

   )خشک خوشه خرما
داستان به دنیا آمدن حضرت عیسی)ع( در آیات  

سوره مریم بیان شده است. در این آیات   34-19
به حضرت مریم دستور داده می شود که درخت 
خرما را تکان دهد تا از میوه آن بخورد و خداوند 

به   را  کرد. خرما  انتخاب  ایشان  غذای  عنوان 
رُطَبًا   عَلَیْکِ  تُسَاقِطْ  النَّخْلَۀِ  بِجِذْعِ  إِلَیْکِ  )وَهُزِّی 

بن را به    و خرما) اجَنِیًّا. فَکُلِی وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَیْنً
سوی خویش بجنبان تا بر تو خرمای تر و تازه 
چشم   و  بیاشام،  و  بخور  پس،  ریزد.  فرو  چیده 

  .دارروشن می 
برداشت کرده مف آیه چنین  این  از  که   اندسرین 

خرما برای زنی که وضع حمل کرده است بهترین  
ارزش   دارای  میوه  این  که  این  ضمن  غذاست. 

)هر   است  باالیی  حدود    100غذایی    350گرم 
آن   در  که  گلوکزی  ی  واسطه  به  کالری(  کیلو 

تواند به راحتی جذب بدن شده،  موجود است می 
هم چنین این میوه    .أمین کند نیاز حرارتی آن را ت

شبیه  ای  ماده  توسین   دارای  که    اکسی  است 
شود با افزایش انقباضات رحم در حین  موجب می 

تسهیل  و  تسرع  را  حمل  وضع  عمل  زایمان، 
ریزی عروق رحمی را  نموده، زمان و میزان خون

دهد  می  همکاران،کاهش  و  از  (1392)کردی   .
شبیه  که  شود  می  استخراج  هورمونی    خرما 

شود  می  موجب  کرده،  عمل  انسانی  کورتیزون 
همچنین  . طفل به دنیا آمده صبور و بردبار باشد

امام صادق)ع( فرمودند: )ما استشفت نفساء بمثل  
فی   جنیاً  رطباً  مریم  أطعم  ألن  الرطب 

هیچ چیز مانند خرما برای  (.1384)رنانی،نفاسها
زنی که تازه وضع حمل کرده شفا بخش نیست  

 ( در آن موقع به مریم خرما دادزیرا خداوند 
 کدو 

داستان حضرت    137-147در سوره صافات آیات  
یونس)ع( و افکنده شدن ایشان در دریا و بلعیده  

  شدن توسط ماهی و خروج ایشان از شکم ماهی 
بیان می شود. در آیات به این موضوع اشاره می  
گردد که ایشان هنگامی که به ساحل می رسند،  

بود ناخوش  و  به همین خاطر خداوند بیمار  و  ه 
می  را  کدو  گیاه  وی  سر  فَنَبَذْنَاهُ  )  .رویاندباالی 

بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِیمٌ. وَأَنبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَۀً مِّن یَقْطِینٍ(  
در  146-145آیات    صافاتسوره  ) را  او  پس   )

سر    و بر    بینداختیم حالی که بیمار بود به بیابان
تقریباً همه ی مفسرین بر  .بنی رویانیدیم  او کدو

عبارتست از محلی بدون   "عرا"این عقیده اند که  
گیاه، درخت و دیوار یا هر چیزی که انسان بتواند  
در زیر سایه آن قرار گیرد و می توان گفت اشاره  

نیز به معنای    "سقیم"به ساحل دریا دارد و   را 
اند گرفته  ناخوش  و  یونس)ع(   .بیمار  حضرت 

ل رسید بیمار بود و خداوند هنگامی که به ساح
نام   به  و   "یقطین"گیاهی  رویاند.  او  سر  باالی 

اغلب نقل کرده اند )به خصوص از ابن عباس( که  
به   گیاه  این  و رویش  است  یقطین کدو  از  مراد 

)فشارکی و  این خاطر بود که بر وی سایه بیفکند
نقل شده  (.  1389همکاران، اکرم)ص(  پیامبر  از 

فرمودند تعالی :  که  اللّه  علم  فلو  الیقطین  کل 
(  13یونس)شجرۀ أخف من هذه النبتها علی أخی  

کدو را بخورید، اگر خدا گیاهی را سبک تر )سریع 
از آن می دانست تر(  برادرم    الهضم  برای  را  آن 

با توجه به داستان یونس که در    رویاندیونس می 
و  بیماری  فهمیدن  شده  بیان  روایات  و  آیات 
نیست سختی  کار  یونس)ع(  جسمی    .مشکالت 

از آن در  یونس)ع( در دریا غرق میشود و پس 
با  وی  طبیعتا  شود،  می  حبس  نهنگ  معده 
مشکالت تنفسی ناشی از کمبود اکسیژن و ضعف  

نی به علت شرایط سخت محیط رو به رو جسما
آنتی    گیاه  .گردد  می زیادی  مقدار  حاوی  کدو، 

باشد، که    می B6 و ویتامین   Aاکسیدان، ویتامین
به ترتیب در درمان آسم و تنگی نفس، سینه پهلو  
و اکسیژن رسانی به مغز کاربرد دارند. همچنین  
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می  آسان  را  سرفه  و  اخالط  نرم،  را  سینه  کدو 

خشونت حتی    .کند درمان  برای  نیز  کدو  تخم 
تسکین  و  ریه  خونریزی  خونی،  اخالط  سینه، 

خوردن کدو باعث تجدید قوای   .سرفه مفید است 
بافت   استحکام  موجب  و  بدن  روحی  و  جسمی 

پوست و موی بدن یونس )ع(    .های بدن می شود
در مجاورت اسید معده ی نهنگ، به شدت آسیب  

ام  می روایتی  در  که  همانطور  باقربیند؛  (  ع)ام 
و  : میفرمایند بود  ریخته  همه  یونس)ع(  موهای 

(.  320ص  ،1392قمی،پوستش نازك شده بود )
کنند، کدو در امروزه متخصصان پوست تاکید می

نظیر است.  زمینه مراقبت از پوست قدرتمند و بی  
اکسید حاوی  گیاه  آنتی  این  قدرتمند  های 

را  هیدروکسی است که سلول  های مرده پوست 
می   برطرف درخشان  را  پوست  و  کند.  کرده 

ویتامین حاوی  تولید   A همچنین  به  که  است 
ترسلول  نرم  و  جدید،  پوستی  جوان  های  تر و 

از طرفی تخم کدو   .کندشدن این بافت کمک می
های منحصر به فردی دارد که برای اسید آمینه 

نهنگ، یونس    .درمان ریزش مو بسیار مفید است
یکی و انقباضات عضالت بلعد و ضربات فیزرا می

دستگاه گوارش نهنگ، باعث آسیب استخوان ها  
یونس  مفاصل  می   و  یک   .گردد)ع(  کدو،  تخم 

منبع غنی از روی است که باعث افزایش تراکم 
  مواد معدنی در استخوان و نیز استحکام آن می 

تخم  .گردد در  همچنین  زیادی  تأثیر  کدو،  های 
اثر آن را با کاهش التهاب مفاصل دارند. در واقع  

و  غیراستروئیدی  ضدالتهابی  داروهای 
می مقایسه  یک  ایندومتاسین  با  البته  کنند؛ 

تخم این  که  مهم  با  تفاوت  مقایسه  در  ها 
ایندومتاسین هیچ نوع عوارض و مضراتی ندارند؛  

  .شوند های بد خون نمییعنی باعث افزایش چربی 
آیه  وندخدا یک  با  درمان   کریم  قرآناز    تنها 

این  و در    این بیماری ها را بیان می کند تمامی  
بینیم خداوند به صراحت به بیمار بودن   آیه می

و   دارد  نیاز  دارو  بیمار  یک  دارد.  اشاره  یونس 
خداوند از بین تمامی گیاهان بوته ی کدو را برای 

  .وی می رویاند
 ریحان 

به گیاه    کریم در دو آیه به طور مستقیم   قرآندر  
  است. خداوند در سوره الرحمن ریحان اشاره شده  

  فرماید: وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّیْحانُمی  12آیه  
  ( هایی دارای برگ و ساقه و گل خوشبو   و دانه)

آیه   در  می  89همچنین  واقعه  سوره  فرماید:  از 
فَرَوْحٌ وَ رَیْحانٌ وَ جَنَّۀُ نَعِیمٍ ) برای اوست آسایش  

آیه خداوند این  در    .و روزی و بهشت پر نعمت (
وجود ریحان در زمین را لطف و رحمت خدایی  

مقدس ریحان  است.   Ocimum)دانسته 

basilicum)   از معطر،  یکساله،  علفی،  گیاهی 
نعناع خانواده  به  متعلق  مهم   گیاهان 

(Lamiaceae  ) ،دارویی گیاه  عنوان  به  که  است 
ای و به صورت سبزی تازه در ایران استفاده ادویه

در   (346،ص1393دبیگی،.)امیشود  می ریحان 
آور، ضد نفخ، جهت    طب سنتی به عنوان خلط

آور و محرك   تسکین درد معده، ضد انگل، اشتها
های ریوی شناخته شده    و موثر در بهبود بیماری 

 (.  2004)لیما و همکاران،است

به منظور   از ریحان  در احادیث فراوانی استفاده 
تاکید  متی مورد  الها و تضمین سدرمان بیماری 

وه  المطالعات نشان داده که ع.  قرار گرفته است  
ها، اسانس  ها و ریشهبر قسمتهای هوایی و دانه

می  دست  به  گیاه  این  از  که  ارزش روغنی  آید 
فراوانی دارد، که اثرات ضد باکتری، ضد زخم و  

کشی در مورد این اسانس گزارش شده که با  کرم
این گیاه های ثانویه موجود در توجه به متابولیت

 (. 2016و همکاران، وینک) باشدقابل توجیه می 
از جذام  می (  ع)امام صادق   انسان  امان  فرماید: 

گیرد، همه  چون در درون انسان جای می .است
می بیماری  فرو  را  میفرماید:  ها  همچنین  نشاند. 

ترین نان خورش و ریحان  سرکه دوست داشتنی



 

1512 

 

 های قرآن و علوم طبیعیمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
دیگر . در جای  استترین سبزی  دوست داشتنی

اَلْحَوك بَقْلَهُ األَنْبیاءِ، اَما اِنَّ فیهِ ثَمانَ  )فرماید:  می
وَ   الجُشاءَ  یطَیبُ  وَ  السُّدَدَ  یفْتَحُ  وَ  خِصالٍ:یمْرُِئ 
یطَیبُ النَّ کهَهَ وَ یشَهِّی الطَّعامَ وَ یسُلُّ الدّاءَ وَ هُوَ  
أمانٌ مِنَ الجُذامِ وَ إذا اسْتَقَ رَّ فی جَوْفِ اإلنسانِ 

یحان، سبزی انبیاست و در آن  ( ر عَ الدّاءَ کلَّهُقَمَ
ها و  هشت خاصیت است: هضم کننده است، رگ

سازد،  کند، بازدم را خوشبو می مجاری را باز می
بخشد، اشتهاآور است، درد بدن را بوی خوش می

دارد  برد، از جذام در امان میرا از بدن بیرون می
کلّی   به  را  درد  شود  معده  وارد  چون  بین  و  از 

کاظم  .  بردمی امام  دیگر  حدیث  د:  فرمو  )ع(در 
مام  . همچنین ابردز بین میا ریحان مرض سل را  

فرماید: هرگاه ریحانی به شما داده شد  صادق می
از  زیرا  بگذارید  خود  چشم  بر  و  ببویید  را  آن 

است کافی.کُلینی)بهشت  جلد  اصول  .صفحه  6. 
364). 

مناطق گیاه ریحان به صورت سنتی و بومی در  
مختلف ایران به طور قابل توجهی مورد استفاده  

گیرد. به طور معمول کاربردهایی از قبیل  قرار می
دل کمدرمان  رفع  یبوست،  رفع  خونی، درد، 

افسردگی،  از  قلبی، ممانعت  از سکته  جلوگیری 
تهوع،  از  جلوگیری  اسپرم،  تولید  افزایش 

و  افزاینده شادی  احساس  ایجاد  و  مادر  شیر  ی 
دید.   نشاط میتوان  ایران  مختلف  مناطق  در  را 

در  استفاده  مورد  دارویی  گیاه  عنوان  به  ریحان 
طب سنتی به اثبات رسیده است. طبق مونوگراف  
کمیسیون دارویی سازمان بهداشت جهانی دارای  

است  2رتبه   همکاران،  قوام) درمانی    (. 1395و 
در  درنتیجه   گیاه  این  درمانی  و    قرآنخواص 

روایا  و  دیگر  احادیث  از سویی  و  مطرح شده  ت 
های جدید پزشکی این  دهد که پژوهشنشان می

کند و آنها را با تفسیر بیان  کاربردها را تأیید می
ها و امالح  دهد. ریحان، ویتامینعلمی گزارش می

معدنی زیادی را در خود جای داده که هر یک از  
کند و کمبود آن  آنها در بدن نقش مهمی ایفا می

بیماری  میزمینه  فراهم  را  مختلفی   .کند های 
که از داروهای    بنابراین خوب است به جای این

در   سبزی  این  شود،  استفاده  تقویتی  و  مکمل 
 داده شود.سبد مواد غذایی قرار 

 
   نتیجه گیری

به گیاهان و نقش آن ها    قرآنآیات متعددی در  
غیر   و  مستقیم  صورت  به  انسان  ی  تغذیه  در 
مستقیم اشاره دارند که با مروری بر آن ها می  

منظر   از  گفت  در  قرآنتوان  گیاهان  اهمیت   ،
ی انسان بیشتر از سایر مواد خوراکی است،  تغذیه

-ها و نعمتای که حتی در بیان خوراكبه گونه
میوه خداوند  نیز  بهشتی  گوشت  های  بر  را  ها 

است داشته  تغذیه  .مقدم  بر  عالوه  ی گیاهان 
های او نیز به عنوان دارو و درمان بیماری انسان،  

و   دارند  حضرت    قرآنکاربرد  داستان  در  کریم 
یونس)ع( و ماجرای به دنیا آمدن حضرت عیسی  
)ع( به این نقش گیاهان اشاره دارد. با اشاره به  

های علمی پزشکی در واقع  که نتایج پژوهش  این
  و   ی استقرآندهنده نقش درمانی گیاهان  توضیح 
ام نشاناین  علمی    قرآنکه  دهد  می  ر  معجزه 

ترین نتیجه این است که موارد درمانی دارد. مهم
سال گذشته در    1400که درباره گیاهان دارویی  

مطالعات   قرآن در  اکنون  هم  است،  شده  بیان 
دهد گیاهان  علمی ثابت شده است که نشان می

تواند به تنهایی چندین بیماری ی می قرآندارویی  
کریم و روایات    قرآنبنابر آیات    ند.نرا درمان ک

مربوطه، لزوم توجه بیشتر به گیاهان در تهیه ی 
-دارو و درمان بیماری ها به روشنی آشکار می

 .گردد
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 محمد فالح سلوکالیی
 

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان -کارشناس ارشد حقوق عمومی-دانش آموخته حوزه علمیه قم )درس خارج فقه و اصول(
 ( mfs1392@yahoo.comحاکم شرع در هیأت واگذاری زمین استان مازندران )نویسنده مسئول : -جهاد کشاورزی استان مازندران

 
 چکیده 

شویم تقابل تر میجامعه انسانی بر اساس مشیت الهی بسوی ظهور در پیش است. هر چه به عصر ظهور نزدیک
ها و حتی  ی اختالفات نیز رو به فزونی خواهد بود. هر یک از ادیان، مکاتب، نحلهها بیشتر شده و دامنهفرهنگ
های دیگر  بینیبینی خویش را بر جهانند تا جهانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تالش دارجریان

نمایند. بی  غالب  متمادی  سالیان  این  در  نیز  همین کشمکشکشاورزی  از  بر جهانبهره  مبتنی  های  بینیهای 
بینی  ی سکوالر در کشاورزی و حاکمیت جهانی اندیشه مختلف نبوده است. آنچه امروزه شاهد آن هستیم، غلبه

اصالت سود در کشاورزی است. دین مبین اسالم از رکن مهم جامعه یعنی کشاورزی غافل نبوده و  لیبرالی و  
ی طاهرین ی گفتاری و عملی ائمهکریم و سیره  قرآنبینی اسالمی مطرح کرده است.  همواره آن را بر مبنای جهان

ورزی در اسالم و هم بر کشاورزی  السالم( بر این نوع نگرش تأکید دارند. این دو منبع عظیم، هم بر کشا)علیهم
کریم مملوّ از آیاتی است که کشاورزی اسالمی را تبیین نموده    قرآناند. کتاب آسمانی  اسالمی توجه ویژه نموده

است. این کتاب الهی هم بر اهداف متعالی کشاورزی که توحیدمحوری است تأکید نموده و هم به باورمندی  
کریم تنها به توصیف کشاورزی و    قرآنرد. آنچه که مهم است این است که  درستی اشاره دا نسبت به قیامت به
ی آن اکتفا ننموده است؛ بلکه سازوکار اجرایی آن را هم بیان نموده و در واقع کشاورزی  دو هدف گفته شده

الت  بینی اسالمی را بصورت عملیاتی بیان نموده است. نوع زمین کشاورزی، تولید محصوسالم و مبتنی بر جهان
  کریم مورد توجه قرار گرفته است.   قرآنطیّب، نوع آب مورد استفاده در کشاورزی از جمله مسائلی است که در  

بینی  ی گام دوم انقالب متبلور گشته در صورتی ممکن است که جهاننیل به تمدن نوین اسالمی که در بیانیه
در همه  گردد.اسالمی  و ساری  اسالمی جاری  تمدن  فروع  و  اصول  از کشاورزی  ازاین  ی  نو  با طرحی  باید  رو، 

 سکوالر و لیبرال محور بسوی کشاورزی در تراز تمدن اسالمی عزیمت نمود. 
 

ی، زمین طیّب، غذای طیّب، آب  قرآنواژگان کلیدی: تمدن نوین، تمدن اسالمی، کشاورزی اسالمی، کشاورزی  
 باران.

 
 مقدمه
ی تشکیل تمدن نوین اسالمی همواره از  اندیشه
بنیانآرمان اسالم،  علمای  انقالب های  گذار 

است.  بوده  انقالب  معظم  رهبر  و  ایران    اسالمی 
ی گام دوم انقالب ی متعالی در بیانیهاین اندیشه

زمانی   است  بدیهی  یافت.  تبلور  درستی  به  نیز 
تمام می که  یافت  اسالمی دست  تمدن  به  توان 

ارکان و اجزاء نظام دارای رشدی متوازن باشند  
تبعیض اسالمی،  تمدن  نیست. زیرا    بردار 

و   جامعه  مهم  ارکان  از  یکی  که  نیز  کشاورزی 
باشد باید در تراز تمدن اسالمی شکل تمدن می

دیگر   بگیرد. و  کشاورزی  ارزش  با  شغل  سابقه 
به بلندای آفرینش انسان و مشاغل مرتبط با آن  

)علیه آدم  حضرت  بوده  هبوط  زمین  بر  السالم( 
  (34ص  ،19تا، جعاملی، بی حر)
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  به   منجر  که  بشر است  تاریخ  از  مهمی  مرحله  و

اسالم  گردید.  تمدن  ظهور و    ترینکامل  دین 
آسمانی  جامع دین  این  است.  الهی  دین  ترین 
و   بشر  نیازهای   ی همه داده  قرار  توجه  مورد    را 

و رهنمود    برای تأمین بهتر آنها به صدور دستور
کریم به عنوان   قرآن  الزم مبادرت ورزیده است. 

همتا برای  سند جامع و زنده که از سوی خالق بی
بشر نازل شده است، تنها بعد معنوی و اخروی  
ندارد، بلکه به زندگی مادی بشر و سالمت آن به  

مقدمه دیگر  عنوان  سرایی  به  ورود  پرداخته ی 
انقالب   است. مقدمه  ایران  اسالمی  جمهوری 

)عجل عصر  امام  الشریف(  فرجهتعالیاهللجهانی 
)رضوان خمینی  امام  واپسین اهللاست.  در  علیه( 

 خمینی  امام  روزهای عمر با برکت خویش )پیام
( 1368  فروردین  دوم  شعبان،  نیمه   مناسبت  به

  که   د بدانن  باید  ما  »مسئوالن  در این باره گفتند:
 مردم  انقالب.  نیست  ایران  به  محدود  ما  انقالب
  به   اسالم،  جهان  بزرگ  انقالب  شروع  نقطه   ایران،

  است   فداه ـ  ارواحنا  حجت ـ  حضرت  پرچمدارى 
  نهد   منّت  جهانیان  و  مسلمانان  همه  بر  خداوند  که
دهد.«   قرار  حاضر  عصر  در  را  فرجش  و  ظهور  و

جایی  و در    (327ص  ، 21ج   تا،بی  )امام خمینی، 
کرد: امیدواری  ابراز    این  که  امیدوارم»  دیگر 

 برای  مقدمه  و  بشود  جهانی  انقالب  یک  انقالب،
.  «باشد  ـ  الفداء  له  ارواحنا  ـ  اهلل   بقیت  ظهور

هدف   (131ص  ،16ج  )همان، گذاری بنابراین، 
انقالب اسالمی ایران، رسیدن به تمدن جهانی و  
حکومت واحد اسالمی است. این نگرش الهی در 

توسط  بیانیه درستی  به  نیز  انقالب  دوم  گام  ی 
و سه مرحله تبیین شده  ی مقام معظم رهبری 

جامعه خودسازی،  شد:  ذکر  آن  برای  -اساسی 
)ر سازی  تمدن  و    بیانیه   ای،خامنه :  ك.پردازی 

اکنون پرسش اساسی این است    انقالب(.  دوم  گام
چگونه   اسالمی  تمدن  در  کشاورزی  جایگاه  که 

ی امروز صالحیت و قابلیت قرار  است؟ آیا کشاورز 

گرفتن در تراز تمدن اسالمی را داراست؟بدیهی 
می حالی  در  اسالمی، است  تمدن  به  توانیم 

اسالمی بگوییم که مبتنی بر منابع دینی یعنی  
)علیهم   قرآن معصومین  سنت  و  السالم(  کریم 

باشد. به عبارت دیگر ارکان نظام و تمدن اسالمی 
کشاورزی   ی پدید آیند.های دینبر اساس آموزه

آیا  اما  نیست.  مستثنی  مسلّم  اصل  این  از  نیز 
کشاورزی کنونی بر پایه منابع دینی استوار شده  

گیری علوم کشاورزی از منابع  است؟ میزان بهره
آن  به  تحقیق  این  در  آنچه  است؟  چقدر  دینی 
پرداخته خواهد شد، تبیین کشاورزی اسالمی از  

معصو   قرآنمنظر   سنت  و  مین  کریم 
انطباق  )علیهم  میزان  هم  تا  است  السالم( 

اسالمی  تمدن  دینی  منابع  با  کنونی  کشاورزی 
ی  ای برای طراحی برنامهروشن شود و هم زمینه 

 جامع کشاورزی در تمدن اسالمی باشد. 
 

 بیان مسأله 
کریم شغل کشاورزی را به عنوان یک شغل   قرآن

»آیا است:  برده  نام   کِشت  را  آنچه  موحّدانه 
-می  راآن  شما  آیا  اید؟کرده   مالحظه  کنید، مى 

)رویانیم؟!« )می  که  ماییم   یا  رویانید (:  56واقعه 
 هیچ  کشاورز  ی،قرآن  نگرش  این  اساس  بر  (63ـ67

  تحت  که   است  طبیعت   این  کند؛ نمی   تولید  را  چیز
 کشاورز،   و  کندمی   تولید  الهی،  ربوبیّت و هدایت

متأسفانه در   .نمایدمی   مدیریت  را  روند   این  تنها
فعالیت گرفتن  فاصله  شاهد  اخیر،  های  سالیان 

رغم  ایم و علیهای دینی شده کشاورزی از آموزه
ی علمی و تکنولوژی در کنندههای خیرهپیشرفت

این  در  به سکوالریزم  اعتقاد  کشاورزی،  صنعت 
به   گفت  بتوان  شاید  است.  شده  تقویت  صنعت 

نفوذ همین نگرش خطرناك   به  دلیل  و مسموم 
ی کارشناسی  کشاورزی و جدایی روز افزون بدنه

-های دینی، موجب شده است تا این ایدهاز آموزه
ی که باید از زمین طیّب، غذای طیّب و قرآنی  
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گورا تولید نمود؛ به تولید غذای نَکِد و غیرگوارا  

گذاری که از روی آورده شد! و حتی از این نشانه
و از هر خوشه، صد  شود هفت خوشه هر دانه می

(؛ غفلت زیاد 261(:  2دانه استحصال نمود )بقره )
شده و اساساً در قاموس آموزش و تحقیقات ما  

بلکه موجب  در حوزه و  نشده  وارد  ی کشاورزی 
ها  با عنایت به این نارسایی  استبعاد شدید است!

ی  قرآنها، باید صنعت کشاورزی را به تراز  و غفلت
ی  نونی، با رشد فزایندهک  دنیای   در  نزدیک نمود.

نگرانی  غذای    های جمعیت،  تأمین  در  موجود 
منابع به عنوان یک چالش مهم،    کمبود  و  سالم

تواند هم  آنچه که می  شود.تر میروز به روز عمیق
نگرانی تأمین غذا را برطرف نموده و هم امنیت  
ابداع  نماید،  تضمین  را  آن  سالمت  و  غذایی 

گذار از کشاورزی سنتی به های خالقانه و  روش
می  پیشرفته  و  مدرن  کشاورزی  باشد.  سوی 

در  تجربه کشورها  دیگر    "هوشمندسازی "ی 
صنعت کشاورزی و حتی بکارگیری شرکت عظیم  

افزارهای جدیدی در ساخت نرم  "مایکروسافت"
در عرصه تولید فزاینده    "هوش مصنوعی"نام  به

و سالم محصوالت کشاورزی و همچنین گسترش 
محیطمنهدا به  کشاورزی  با ی  شهری  های 

های نوینی سازوکار مناسب با شهرنشینی از روش
می که  متحوّل است  را  کشاورزی  توانند صنعت 

تحوّل اساسی در این رکن مهم، منافاتی    نمایند.
های علمی در حوزه کشاورزی با  با انطباق یافته

السالم(( نداشته، و سنت معصومین ))علیهم   قرآن
هم می بلکه  یافتهواره  این  تلفیق  با  و  توان  ها 

 ها به نتایج ارزشمندی دست یافت. نظریه
 ضرورت کشاورزی اسالمی و اهمیت

دالیل  به  کنونی  کشاورزی  که  است  روشن 
مختلف از منابع دینی تهی بوده و فاصله زیادی 

های علمیه به بحث  با آن دارد. عدم ورود حوزه
نیز بیگانگی    کشاورزی و تعیین حدود و ثغور آن و

آموزهدانشگاه از  علمی  مجامع  و  دینی ها  های 

در    موجب شد تا این شکاف عمیق به وجود آید.
کریم به کشاورزی  قرآنکه آیات زیادی در حالی

و  گفتاری  سیره  در  همچنین  دارد.  اختصاص 
)علیهم  معصومین  بر عملی حضرات  نیز  السالم( 

فراوان  تأکید  آن  ضرورت  و  کشاورزی    اهمیت 
پاکیزه   کشاورزی،  مبانی  و  اهداف  است.  شده 

آلودگی از  کشاورزی  زمین  تولید  بودن  ها، 
کشاورزی،  آب  نوع  طیّب،  کشاورزی  محصوالت 
محصوالت   تولید  در  مختلف  علوم  دخالت 

اولویت و  کشاورزی،  مفید  غذاهای  تولید  بندی 
  کالری، تولیدمؤثر و نکوهش تولید محصوالت کم

مکان   های میوه ضرورت   حداثا  مغذّی،   باغات، 
فصل، خواص دارویی    در  و  رسیده  ی میوه  مصرف

پروری و  ها، تأکید بر توسعه دامپروری، آبزی میوه
زنبورداری،   اهمیت  تازه،  ماهی  مصرف  ضرورت 
نقش ابلیس در تغییر سیستم و سبک زندگی در 

پدیده کشاورزی،  در  بعد  دشمنان  نفوذ  ی 
در   آنان  تالش  و  دامپروری  و  بین  کشاورزی  از 

مسلمانان نسل  نابودی  و  کشاورزی  و...    بردن 
کریم به   قرآنبخشی از موضوعاتی است که در  

 آنها پرداخته شده است. 

-بنابراین، باید با طرحی نو در کشاورزی، به شکل
وضعیت   به  و  نمود  اسالمی کمک  تمدن  گیری 

 موجود سامانی دیگر بخشید. 
 

 اسالمی اهداف و مبانی کشاورزی
نهادینه ساختن    قرآناساس   آن،  و هدف  کریم 

است.   زندگی  سبک  عنوان  به  توحیدی  نگرش 
تمثیل قصه و  مثالقرآنهای  ها  و  قصص  های  ، 

واقعی هستند که مابإزاء عینی و خارجی داشته 
(:  86طارق ))و هرگز خیالی و غیر واقعی نیستند.  

 (  13ـ14
قصص   واقع،  بیانقرآندر  مختلف ،  زوایای  گر 
ی نیز قابلیت  قرآنهای  تمثیل  زندگی بشر بوده و

پیاده شدن خواهند داشت. آنچه که مهم است،  
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این است که در تمام آنها، نگرش توحیدی موج 

 زند. می
متعالی   هدف  همین  راستای  در  هم،  کشاورزی 
است. یعنی توجه بشر به توحید و قدرت الیزال  
باورمندی   نیز  و  نبات  و  گیاه  رویاندن  در  الهی 

 . نسبت به معاد است
 فرماید: باره میکریم در این قرآن

»اوست و  هاى باغ  که  ـ    غیر   هاى باغ  معروش 
  را   زراعت  انواع  و  نخل  همچنین  آفرید  را  معروش

(  نیز)  و  متفاوتند  هم   با  طعم  و  میوه   نظر   از  که
  و   شبیه  هم  با  جهتى  از  که  را  انار  و  زیتون  درخت

 (. 141(: 6دارند...« )انعام ) تفاوت جهتى از
  کنید مى   کشت  آنچه  درباره  هیچ  »آیاـ  

  ما   یا  رویانیدمى  را  آن  شما  آیا!  اید؟اندیشیده 
  کاه   به  مبدّل  را  آن  بخواهیم  گاه  هر  !رویانیم؟مى 
)کنید  تعجّب  که  کنیممى  کوبیده  هم  در -به! 

  ایم،کرده  زیان  ما  راستى به:(  بگویید  که  اى گونه 
 (63ـ67(: 56« )واقعه )!محرومیم  کلّىبه  ما بلکه
  به  زمین  در  که  را  مخلوقاتى(  این،  بر  عالوه)ـ »

 فرمان )  مسخّر  نیز  آفریده  گوناگون  هاى رنگ
 براى  است  روشنى  نشانه   این،  در   ساخت(  شما

 ( 13(: 16« )نحل )!شوندمى  متذکّر که گروهى
 آبى  به  آنان  براى   را  دنیا  زندگى!(  پیامبر  اى ) ـ »

-به  و  فرستیممى   فرو  آسمان  از   که  کن  تشبیه
  در (  و  شودمى  سرسبز )  زمین  گیاهان  آن،  وسیله

 بادها  و  خشکدمى   مدتى  از  بعد  امّا .  فرومیرود  هم
  همه  بر  خداوند  و  کندمى   پراکنده  سو  هر  به  را   آن

 (45(: 18تواناست...« )کهف ) چیز
 شما   براى   چهارپایان،  از(  که  است  کسى  او)  ـ »..

  منافع  براى )  کوچک  حیوانات  و   باربر،  حیوانات
 است،  داده  روزى   شما  به  آنچه  از  آفرید(  دیگر

  که  ننمایید،  پیروى  شیطان هاى گام   از و! بخورید
 ( 142(: 6« )انعام )!شماست آشکار دشمن او

می فوق  آیات  مجموع  که از  گرفت  نتیجه  توان 
و  توحیدباوری  کشاورزی،  از  نهایی  هدف 

 باورمندی نسبت به معاد است. 
باوری در برخورد توحیدمحوری و فرجاماین نوع  

زیست مسایل  آب،  زمین،  با  محیطی،  انسان 
های وری بیشتر از نعمتسالمت تولید غذا، بهره

را  تولیدکننده  و  کشاورز  و  بوده  مؤثر  و...  الهی 
 آورد.پذیر بار میفردی مسئولیت

 
  طیّب و پاکیزه بودن زمین کشاورزی

دینی خاك و زمین، های  کریم و آموزه  قرآندر  
(: 20آفرینش )طه )  عنصر  ترینبه عنوان اساسی 

55  ( حج  جایگاه5(:  22و    رشد   و  تکوین  (، 
 ( )حج  امانت5(:  22موجودات  بشر   دست  در  (، 

کشاورزی )رعد    رکن  ترین(، اصلی61(:  11)هود )
تأمین3ـ4(:  13) بستر  و  )یونس   غذای   (  بشر 
 ( دانسته شده است. 31(: 10)

اره بر حفظ خاك و جلوگیری از  کریم همو  قرآن
 فرسایش آن تأکید دارد: 

  پروردگار  فرمان  به  گیاهش  پاکیزه،  ـ »سرزمین
  گیاه   جز  طینت،  بد  هاى سرزمین  امّا  رویدمى 

  آیات   گونهاین  روید نمى  آن   از  ارزش،بى   و  ناچیز
  بیان   شکرگزارند،  که  آنها  براى  را(  خود)

 ( 58(: 7« )اعراف )!کنیم مى 
کار رفته  ی مهم بهشریفه سه واژه  ی در این آیه
واژه به  است.  اکنون  نَکِد.  و  خبیث  طیّب،  ی 

درباره مختصری  واژه توضیح  سه  این  ی 
 پردازیم:می 

عالمه طباطبایی در بیان معنای معنای طیّب و  
 نویسد:  تفاوت آن با طاهر می

 از  چیزى   هر  بودن  عارى   به  "طیّب"ی  »کلمه
 آن  خلوص  و  سازد ناپاك و  تیره را  آن  که  خِلطى

  "العیش  لى  طاب"  :شودمى   گفته  ببرد،  بین  از  را
 چیزى   هر  از  یعنى  شد؛  طیّب  برایم  زندگى  یعنی

  قول "و    گردید،  پاك  کند  ناگوارش  و  کدر   که
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 و  شَتم   و  لغو  از  که   است  کالمى  آن  "طیب

میان    فرق  و  باشد،  پاك  هاکدورت  سایر  و  خشونت
  به   طهارت  که  است  این  "طهارت"و  "طیب "

  طبع   و  وضع  بر   است  چیزى   هر   بودن  معناى 
  تنفر   ی مایه  که  چیزى   هر  از  که  بطورى   اولیش،

 بودن  معناى   به  طیّب  اما  و  باشد، بوده  پاك  باشد
  که   بطورى   خود،  اصلى  وضع  بر  است  چیزى   هر
 و  خالى  کند  فاسد  و  کدر  را   آن  که  چیزى   هر  از

  چه   و   بشود  تنفر  آن  از  کهاین  چه  باشد،  عارى 
  خبیث   مقابل  در  را  طیّب   جهت  به همین   و  نشود،

  اصل   بر  زائد  خبائث  بر  مشتمل  که   برند،مى   کاربه
)طباطبایی،    خود ج1417باشد«.  ،  12ق، 
 ( 236ص

در تعریف نکد در لغت آمده است: »نکد به معنای 
شوم و لئیم است... و هر چیزی که صاحبش را  

بکشاند...«.  بدی  و  شر  منظور،    بسوی  )ابن 
 ( 427، ص3ق، ج1414

همچنین در تعریف دیگری عالوه بر معنای فوق،  
»تیره  معنی  خیرِ به  و  بدفرجامی  نحس،  بختی، 

)الزبیدی،   است«.  آمده  ج1414اندك  ، 5ق، 
 ( 285ص

ی اساسی این است که زمین کشاورزی باید نکته
بر وضع اصلی و طبع اولیش باشد یعنی عاری از  

 کند. می چیزی باشد که آن را کدر و فاسد 
اکنون پرسش اساسی این است که آیا رها سازی 

پسابفاضالب و  پسماندها  در  ها،  صنعتی  های 
سموم   و  کودها  مصرف  و  کشاورزی  اراضی 
ننموده و  اولی خارج  از طبع  شیمیایی زمین را 

 کند؟!  آن را خبیث نمی 
آلودگی این  که  است  و  روشن  مسموم  های 

آن مدت  طوالنی  ماندن  باقی  و  در  خطرناك  ها 
خاك، به مرور، زمین کشاورزی را خبیث و حتی  

های مفید خاك را از بین  عقیم نموده و باکتری 
 دهند. برده و قدرت باروری خاك را کاهش می

ممکن است گفته شود هدف از مصرف کودها و 
کریم    قرآنسموم شیمیایی، افزایش تولید است!  

 دهد: پاسخ می
  نیستند   مساوى   طیب  و  خبیث  (گاه   هیچ: »)»بگو

  از!  اندازد  شگفتى  به  را  تو  خبائث،  فزونى   چند  هر
 شاید  خرد،  صاحبان  اى   بپرهیزید  خدا(  مخالفت)

 ( 100(: 5شوید«. )مائده )  رستگار
از   عاری  و  طیّب  باید  کشاورزی  زمین  بنابراین 

 هرگونه آلودگی باشد. 
 

 تولید غذای طیّب
کریم نه تنها بر طیّب بودن زمین کشاورزی   قرآن

بودن  گوارا  و  طیّب  بر  همواره  بلکه  دارد  تأکید 
محصوالت کشاورزی و نیز ضرورت مصرف غذای 

 طیّب هم تأکید دارد: 
  و   "منّ"  و  دادیم  قرار  سایبان  شما  بر  را  ابر  ـ »و

-نعمت  از:(  گفتیم  و)  فرستادیم  شما   بر  را  "سلوى "
 ایمداده  روزى   شما  به  که  اى طیّب و پاکیزه  هاى 

  ستم   ما  به  آنها!(  کردید  کفران  شما  ولى! )بخورید
(:  2نمودند.« )بقره )مى   ستم   خود  به  بلکه  نکردند

57) 
 هاى نعمت  از!  اید آورده  ایمان   که  کسانى  ـ »اى 
  و   بخورید  ایم،داده  روزى   شما  به   که  اى پاکیزه 

  پرستش   را  او  اگر  آورید  بجا  را  خدا  شکر
 ( 172(: 2« )بقره )!کنید مى 

  هاى قسمت  از!  ایدآورده  ایمان  که  کسانى  ـ »اى 
  دست   به(  تجارت  طریق  از)  که  اموالى  پاکیزه 
  خارج   شما  براى   زمین   از  آنچه  از  و  اید،آورده

  ، (گیاهان  و  درختان  معادن،  منابع،   از)  ایمساخته 
 هاى قسمت  سراغ  به  انفاق،  براى   و!  کنید   انفاق
  هنگام   به)  شما،  خود  که  حالى  در  نروید  ناپاك

  مگر   بپذیرید  را  آنها  نیستید   حاضر(  اموال،  پذیرش
  نیاز بى   خداوند،  بدانید   و!  کراهت  و  اغماض  روى   از
 ( 267(: 2است.« )بقره ) ستایش شایسته و
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  اىشاخه  یک  هر  که   گروهـ   دوازده  به   را  آنها   ـ.»ما

ـ(  اسرائیل  دودمان  از)   و .  کردیم  تقسیم  بود 
  تقاضاى  او  از(  بیابان   در)  موسى  قوم  که  هنگامى

 خود   که عصاى   فرستادیم  وحى  او  به  کردند،  آب
 آن   از  چشمه  دوازده  ناگهان !  بزن   سنگ  بر  را

  و   چشمه  گروه،  هر  که  چنان  آن  جست  بیرون
  آنها   سر  بر  را  ابر  و.  شناختمى   را   خود  آبشخور
  "سَلوى"  و  "مَن"  آنها  بر  و  ساختیم   سایبان

 هاىروزی   از:(  گفتیم  آنان  به  و)  فرستادیم
)بخورید  ایم،داده  شما  به  که  اى پاکیزه   شکر  و! 

(  ولى  ستم کردند  و  نافرمانى  آنها!  آورید  بجا  را  خدا
  ستم   خودشان  به   لکن   نکردند،  ستم   ما   به

 (160(: 7)اعراف ) .نمودند«مى 
 ایم، داده  شما  به   که  اى پاکیزه   هاىروزی   از  ـ »

  بر   من  غضب  که   نکنید  طغیان  آن  در  بخورید و
  شود،   وارد  او  بر  غضبم  کس  هر  و  شود  وارد  شما

 (81(: 20افتد« )طه )مى   به هالکت
بر طیّب بودن زمین    قرآنشاید بتوان گفت، اصرار  

این  برای  طیّب  غذای  مصرف  نیز  و  کشاورزی 
است که بشر نباید ماهیت آنها را دستکاری کرده  
و تغییر دهد و آنها را از طبع اولی خارج سازد. به  

دیگر   اما  عبارت  است  الزم  اگرچه  طیّب  زمین 
 کافی نیست زیرا غذا هم باید طیّب باشد. 

اولی    قرآن طبع  تغییر  از  اجتناب  درباره  کریم 
 فرماید: محصوالت کشاورزی می

  آنان   دست  که  حالى  در  بخورند  آن  میوه  از  »تا
  آیا !  است   نداشته  آن  ساختن   در   دخالتى  هیچ
 (35(: 36)« )یس !آورند؟نمى بجا را خدا شکر

  در  "ما"ی  نویسد: »کلمهعالمه طباطبایی )ره( می
 این  معنایش  و  است  نافیه  "عَمِلَتْهُ  مَا  وَ"جمله  

 دست  که  اى میوه  بخورند،  آن  میوه  از  تا:  که  است
 شریک   ارزاق  تدبیر  در  تا  نکرده  درستش  آنان  خود

  به  ارزاق  تدبیر  تتمیم  و  میوه  ایجاد  بلکه  باشند،  ما
  ماست،   مخصوص  که  است  چیزهایى  از   آن  وسیله
  با   پس   باشم،   گرفته   کمکى  آنها   از  کهاین  بدون

 شکرگزارى   که  را   ایشان  شودمى  چه  حال  این
  آیه   است،  نافیه  "ما"کلمه  :  کهاین  مؤید  .کنندنمى

)  سوره  اواخر )یس   در  که   (71ـ73(:  36است 
  به   چارپایان،  خلقت  به   مردم  بر  گذارىمنت   مقام

  : فرمایدمى  حیاتشان  و  آنان  ارزاق  امر  تدبیر  منظور
  أَنْعاماً  أَیْدِینا  عَمِلَتْ مِمَّا لَهُمْ  خَلَقْنا  أَنَّا  یَرَوْا لَمْ وَ أَ"

 فَال  أَ  مَشارِبُ  وَ  مَنافِعُ  فِیها  لَهُمْ  وَ  یَأْکُلُونَ  مِنْها  وَ...  
  خلقت :  فرمایدمى   نیز  آیه  این  در  چون  "یَشْکُرُونَ 
 عمل   شماست،   شرب  و  اکل  وسیله  که  چارپایان

  نیست،   شما  دست  عمل  یعنى  است،   من   دست
  نافیه   بحث  مورد  آیه  در  "ما"کلمه    نتیجه  در

 ( 86، ص17ق، ج 1417)طباطبایی،  .است«
می  فهمیده  نکاتی  آیه،  در  دقت  اواًل؛ با  شود: 

مقصود از عدم دخالت دست در ساختن محصول  
کشاورزی، خلق نیست زیرا بشر به خلق محصول  

ی یا باغی قادر نیست و اساساً چنین توانایی  زراع
را هم ندارد بلکه مقصود، دخالت در خلقت است.  

نیز بر نافیه بودن   "أَ فَالَ یَشکُرُون"و ثانیاً؛ عبارت  
تأکید دارد. زیرا زمانی باید شکرگزاری نمود   "ما"

دست خدای سبحان انجام شود و  که تمام کار به
اگر قرار باشد دست بشر هم در آفرینش دخالت 
 داشته باشد، شکرگزاری جایگاهی نخواهد داشت.

می فهمیده  هم  شریفه  آیه  این  که  از  شود 
دستکاری در طبع اولی محصول کشاورزی، خارج  

طیّب بودن و خالف آفرینش است   ساختن آن از
که تأثیر نامطلوبی هم بر طبیعت و هم بر سالمت  

 انسان و دیگر جانداران بر جای خواهد داشت.
کریم درباره شیر هم، بر سالمت، خلوص و    قرآن

 گوارا بودن آن تصریح نموده است: 
(  هاىدرس)  شما  براى   چهارپایان،  وجود  در  »و

 غذاهاى  میان  از  آنها،  شکم  درون  از:  است  عبرتى
 شما  به  گوارا  و  خالص  شیر  خون،  و  شده  هضم

 ( 66(: 16نوشانیم«. )نحل )مى 
مقصود از خالص در اینجا، ناب و سره بودن آن و 

 نیز عدم ترکیب آن با مواد خارجی است. 



 

1521 

 

 و علوم طبیعی های قرآنمرکز پژوهش 

قرآن و  یارشته  انیم یهاپژوهش  یمل  ش ی هما نیدوم

 1400ماه مهر   28 -  یستی علوم ز یهاانگاره

 
در لغت وارد شده که به هر چیز سفیدی، خالص  

گویند... و آب خالص یعنی سفید. )ابن منظور،  می
 (29، ص 7، ج1414

رنگ بودن و به عبارت مقصود از سفید یعنی بی
است.   نداشتن  ذات  از  خارج  رنگی  یعنی  دیگر 

میاین گفته  سفید  خالص،  آب  به  به  که  شود 
 رنگ است. همین معناست یعنی بی

می )ره(  طبرسی  »قولهمرحوم    بَیْنِ   مِنْ"  گوید: 
الفَرْثُ«.    ال   و  الدَّمُ  یَشوُبُه  ال   "خَالِصاً  لَبَناً  دَمٍ  وَ  فَرْثٍ

ج1372)طبرسی،   ص6،  و  573،  خون  یعنی   )
شده )سرگین( با آن مخلوط نیست.  غذای هضم

ای که به آن  در واقع خودِ شیر است بدون ماده
 افزوده شده باشد.

نویسد:  می "لبناً خالصاً"عالمه طباطبایی در بیان 
  در   که  آنچه  از  را  شما   ما  که است  این  آیه  معناى 
 خون  و  سرگین   میان  از  شیرى   است   انعام  بطون

  به   که  نوشاندیم،   شما  به  و  کشیدیم  بیرون  آنها
  هیچ  بوى   و  طعم  و  نبود  آلوده  دو  آن  از  یک  هیچ
  براى  گوارا  شیرى   نیاورد،  خود  با  را  دو  آن   از  یک

  (289،ص12ق،ج 1417نوشندگان.)طباطبایی،
به میِ نیز   فرو  گلو  در  آسانى  به  که  گوارا  سائغ 

 شود. اطالق میرود 
می  منظور  »ساغَابن  الحَلْقِ   فِی  الشرابُ  نویسد: 

یعنی به آسانی در حلق فرو رفت... و شراب سائغ  
،  8، ج1414یعنی نوشیدنی گوارا«. )ابن منظور،  

 ( 435ص
کتاب   ال"در  کلمات  فی    "الکریم  قرآنالتحقیق 

  جهت   به   که   نوشیدنی  هر   به   سائغ»آمده است:  
  نوشیده   راحتی  به  ب،مطلو  های ویژگی  داشتن

باشد،    شخص  ذائقه  و  طبع  و  میل  مطابق  و  شود
ج 1368)مصطفوی،    .شود«می   اطالق ،  5ش، 

 ( 266ـ267ص
نویسد:  می  "سائغ"عالمه طباطبایی در بیان واژه  

  الطعام   ساغ:  یقال  السوغ  من  فاعل  اسم  »و السائغ
 بسهولۀ الحلق فی جرى  إذا و الشراب

)طباطبایی،   ج 1417«؛  کلمه288ص،  12ق،   ) 
:  شودمى   گفته   است،   "سوغ"  از  فاعل   اسم   "سائغ"
  و   "شد  روان  شراب  و  غذا:  الشراب  و  الطعام  ساغ"

  ، (مایعات)  شراب  که   گویند  وقتى  را  این
  .رود گلو در  آسانى به و باشد گوارا آشامیدنى

نشان سائغ،  و  خالص  به  آیه  ی دهندهتعبیر 
ماده هر  از  شیر  نیز  خلوص  و  افزودنی  گوارا ی 

همان   سائغ،  و  خالص  واقع  در  است.  آن  بودن 
 طیّب بودن است. 

اکنون پرسش اساسی این است که آیا شیرهای  
توانند این ویژگی مهم یعنی طیّب  ای میکارخانه

ها که حتی  بودن را دارا باشند؟ آیا انواع افزودنی 
برند با خالص ی شیر را نیز از بین میطعم و مزه

آن   بودن  سائغ  گوارای و  آیا  و  ندارند؟  منافات 
 وجود انسان است؟

 
فعالیت این  که  است  دخالتروشن  و  که ها  ها 

اولی و طیّب بودن شیر است مورد   منافی طبع 
 تأیید وحی و خالق انسان و طبیعت نیست. 

بنابراین، هدف از کشاورزی، تولید غذای طیّب و  
 گوارا است و نه تولید غذا به هر قیمتی! 

آیه اساس  شریفهبر  می  قرآنی  ی  که  -کریم 
»من   براى  جز  نیافریدم  را  انس  و  جن  فرماید: 

 ( 56(: 51)ذاریات )  کنند«؛ مرا عبادت اینکه
که   نیست  روزه  و  نماز  تنها  عبادت،  از  مقصود 
و   عبادت  بلکه  است؛  شده  بیان  خلقت  هدف 

بر مدار بندگی زمانی محقق می انسان  شود که 
د و با علم طبیعت به طبع اولی آن حرکت نمای

اندك خویش، ساختار طبیعت هوشمند را تغییر  
 نداده و مشکالتی را متوجه بشر ننماید.

 
 نوع آب کشاورزی

(  30(:  21بخش است )انبیاء )ای حیاتآب، ماده
موجودات  زندگی  و  حیات  آب،  بدون  اساساً  و 
همواره   بود.  خواهد  غیرممکن  و  یافته  خاتمه 
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نی و...  صنعت  دامداری،  آب کشاورزی،  ازمند 

 هستند. 
اساسیاصلی و  تولید   توسعه  عامل  ترینترین  و 

کشاورزی، مورد آب.  است  آب  محصوالت  های 
باران، آب   از آب  عبارتند  استفاده در کشاورزی 

 ها و نهرها، آب چشمه و آب چاه.رودخانه
کریم در آیات متعددی بر نوع آب کشاورزی    قرآن

تأکید   است.  نموده  تأکید  بر    قرآنهم  کریم 
رودخانه باران،  آب  از  آب استفاده  و  نهرها  و  ها 

-چشمه در کشاورزی است. اگرچه استفاده از آب
نفی آب چاه و آب به معنای  های های سطحی 

اما می نیست  از  زیرزمینی  استفاده  اولویت  توان 
 های باران و سطحی را دریافت. آب

 قطرات   نهایت بی  از  دانیم بارانگونه که میهمان
و    آسمان  از  که   هستند  آب شده  نازل  پیوسته 

گاهی روزهای متوالی ادامه دارد. این قطرات ریز  
اما پر برکت، زمین تشنه را سیراب کرده و بذر 
گیاهان و درختان را رویانده و به طبیعت مرده،  

 بخشند. حیاتی دوباره می 
-آب  ها و سایراقیانوس  و  دریاها  سطح  از بخار آب

گین و فشرده تشکیل  ابرهای سهم  سطحی،   های 
  عاری   و  شده و با بارور شدن ابرها، باران خالص

می   آلودگی  گونههر  از امالحنازل    همراه   شوند. 
 است.   زراعت  برای   کامل  تغذیه  حکم   نیز در  باران

های مهم آب باران و سطحی، عالوه بر  از ویژگی
هزینه آنها،  بودن  و مغذّی  استفاده  در  پایین  ی 

 آنهاست. وری از بهره
-کریم بر استفاده از آب  قرآنآیات متعددی در  

ها در کشاورزی تأکید  های باران، نهرها و چشمه
 نموده است: 

  جو ]  آسمان  و  شما،  بستر  را  زمین  که  کس  ـ »آن
  داد   قرار  شما  سر  باالى   سقفى  همچون  را[  زمین 

  آن،   وسیله  به  و  فرستاد  فرو  آبى  آسمان  از  و
«. )بقره  .باشد..   شما  روزى   تا  داد  پرورش  را  هامیوه 

(2 :)22 ) 

  و   کرد،  نازل   آبى  آسمان،  از  که  است  کسى  ـ »او
رویاندیم...« )انعام    گوناگون   گیاهان  آن،  وسیله  به
(6 :)99 ) 

 در  دهنده  بشارت  را  بادها   که  است  کسى  ـ »او
  ابرهاى   تا   فرستدمى   رحمتش(  باران)  پیشاپیش 

 را  آنها   ما(  سپس)  کشند(  دوش  بر)  را  بارسنگین 
  وسیله   به   و   فرستیممى   مرده  هاى زمین  سوى   به

  از   آن،  با  و  کنیم مى   نازل  را(  حیاتبخش)  آب  آنها،
  آوریم مى  بیرون(  تیره  خاك  از)  اى میوه   گونه  هر
( کردیم،  زنده  را   مرده  هاى زمین  که)  گونهاین

  شاید   کنیم، مى   زنده(  قیامت  در  نیز)  را  مردگان
(: 7« )اعراف )!شوید  متذکّر(  مثال  این  به  توجه  با)

57) 
  که   فرستاد،  آبى  آسمان،  از  که   است   کسى  ـ »او

 و   گیاهان(  همچنین)  و  است  آن  از  شما  نوشیدن
 چرا  به   آن  در  را  خود  حیوانات  که   درختانى

 ، (باران   آب)  آن  با  خداوند.  است  آن  از  نیز  برید،مى 
  از  و  انگور،  و  نخل   و  زیتون  و  زراعت  شما  براى 
 نشانه  این،  در  مسلماً  رویاندمى  هامیوه   همه

).است  اندیشمندان  براى   روشنى )نحل   »16  :)
 (10ـ11
 مرد،  دو  آن:  بزن  مثالى   آنان  براى !(  پیامبر  اى )ـ »
 قرار  انگورها   انواع  از  باغ   دو  آنها   از  هر یک  براى   که

 نخل  درختان  با  را(  باغ)  دو  آن  گرداگرد   و  دادیم
  قرار  برکتى  پر  زراعت  میانشان  در  و  پوشاندیم

  هاى میوه )  بود،  آورده  میوه  باغ،  دو  هر.  دادیم
  آن   میان  و  بود  نکرده  فروگذار  چیزى  و(  فراوان،

)کهف .بودیم  ساخته  جارى   بزرگى   نهر  دو،  »
 ( 32ـ33(: 18)

 آبى  به  آنان  براى   را  دنیا  زندگى!(  پیامبر  اى ) ـ »
  بوسیله   و  فرستیممى  فرو  آسمان  از  که  کن  تشبیه

فرو    هم  در(  و  شودمى   سرسبز)  زمین   گیاهان  آن،
 را  آن  بادها  و  خشکدمى   مدتى  از  بعد  امّا.  رودمی
  چیز  همه بر  خداوند  و  کندمى   پراکنده  سو هر  به

 ( 45(: 18« )کهف )!تواناست
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  محل   شما  براى   را  زمین  که  خداوندى   ـ »همان 
 از  و  کرد  ایجاد  آن  در  هایىراه  و  داد  قرار  آسایش
  گوناگون   انواع  آن،  با  که  فرستاد  آبى  آسمان،
(:  20« )طه ).برآوردیم(  تیره  خاك  از)  را  گیاهان

53) 
 زمین  و  هاآسمان  که  است  کسى  همان  ـ »خداوند

  ها میوه   آن،  با  و  کرد  نازل   آبى  آسمان،  از  و  آفرید  را
 بیرون(  زمین از ) شما روزى  براى  را( مختلف ى )

  بر   تا  گردانید،  شما  مسخّر  را  هاکشتى  و  آورد
  را   نهرها   و   کنند  حرکت   او  فرمان  به   دریا  صفحه

 ( 32(: 14نمود.« )ابراهیم ) شما مسخّر( نیز)
  از  پیش بشارتگرانى را بادها  که است کسى ـ »او

  نازل   کنندهپاك  آبى  آسمان   از  و  فرستاد،  رحمتش
  زنده   را  اى مرده  سرزمین  آن،  ی وسیلهبه  کردیم. تا

ـ  آفریده  که  مخلوقاتى  به  را  آن  و  کنیم ایم 
ـ  هاى انسان  و  چهارپایان «  .نوشانیممى   بسیار 
 (48ـ49(: 25)فرقان )

 واژه.  است   شده  نامیده  طَهُور  آبِ  آیه،  در  باران  آب
  از   پاکی:  معنیبه(  مصدری )  طهارت   و  طهور

  بو،   پلیدی،  چرك،  از  پاکی   یعنی.  است  نجاست 
  طهُور   و.  قبیل   این   از  مواردی   و  گندیدگی  عرق،

  موارد  که  است  چیزی :  معنیبه  وصفی(   و  )فاعلی
 . کند می برطرف را آنها یا ندارد را مزبور
 باران  کنندگیپاك   و  پاکی   گربیان  "طهور"  وصف
می.  است طبرسی  »طهورمرحوم    یعنی   گوید: 

 های آلودگی  هم  کننده؛پاکیزه   و  است  پاکیزه
  از   را  معنوی   نجاسات  هم  و  زدایدمی  را  ظاهری 

 ( 271، ص7، ج 1372برد.« )طبرسی، می  بین 
  آسمان  آب  از»  السالم( فرمود:امیرالمؤمنین )علیه

ها  بیماری   زداینده  و  بدن   کننده پاك  که   بنوشید 
 ( 453، ص66، ج 1403)مجلسی،  .«است...

چرا   است؟   نامیده  طَهُور  آب  را  باران  آب  اما 
که  است  این    هامیلیون  لحظه  هر   در  پاسخش 

زمین آب  در  جانور -می  و  شوندمی  متولد  های 
ها، پسماندها و  میرند، حجم عظیمی از فاضالب

ها و دریاها سرازیر  های صنعتی در رودخانهپساب
  شدن   تبخیر   روند  در  زمین   های آب  شوند، اگر می

 زمین  های آب  بودندنمی  باریدن  و  شدن  ابر  و
 ند. شدبسیار آلوده و غیرقابل استفاده می

ها و بارش باران موجب که تبخیر آبعالوه اینبه
می آب  دائمی  چرخش گردش  همین  و  شود 

می شایانی  معنادار  کمک  آب  پاالیش  به  تواند 
 نماید.
-به  و  کردیم،  نازل   پربرکت  آبى  آسمان،  از  ـ »و

  کند مى  درو  که  را  هایىدانه  و  هاباغ  آن  ی وسیله
 هاى میوه   که  بلندقامت   هاى نخل  و  رویاندیم،

  به  بخشیدنروزى   براى   هااین  دارند. همه  متراکم
 ( 9ـ11(: 50است...« )ق ) بندگان

 مقصود از پر برکت، این است که آب باران موجب
  ها، رشد نهرها و چشمه  شدن  جارى   هوا،   لطافت

به عبارت    آفات و  نابودى   باغات،  گیاهان و  نموّ  و
تأمین  می انسان  روزی   دیگر  واقع  ها  در  و  شود 

 باشد.  مرده می   زمین شدن زنده  باران علت نزول
 و   فرستاد  آبى  آسمان   از  خداوند  که  ندیدى   ـ »آیا

 نمود،  وارد  زمین  در  هایىچشمه  بصورت  را  آن
-رنگ  که   سازدمى   خارج  را   زراعتى  آن  با  سپس 
 (31(:  39دارد...« )زمر ) مختلف هاى 
 کند   کمک  فراوان  فرزندان  و  اموال  با  را  شما  ـ »و

 اختیارتان  در  جارى   نهرهاى   و  سرسبز   هاى باغ  و
 ( 12(: 71« )نوح )!دهد قرار

-بر استفاده از آب باران به  قرآنبنابراین، تأکید  
خاطر طهور بودن و نیز با برکت بودن آن است.  

چاه  قرآن آب  از  استفاده  کشاورزی  بر  برای  ها 
ای  کند و به عبارت دیگر، اولویتی برتوصیه نمی

استفاده از آب چاه قائل نیست )اگرچه در جاهای  
چاره بارش  آب کم  نیست(.  چاه  آب  از  غیر  ای 

هایی که بدست بشر در روی ها هم آلودگیچاه
آید را داراست و هم از نظر مواد  زمین پدید می

مغذّی کم بهره است و هم به دلیل سرد بودن،  
نموده،    رشد و نموّ گیاه و یا نهال را با تأخیر مواجه
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در   حتی  و  داده   قرار  تأثیر  تحت  را  آن  طبع 
تأثیر  برداشت محصول کشاورزی  میزان  کاهش 

 گیری دارد. چشم
میازاین جمعرو،  اهمیت  بر  حفظ توان  و  آوری 

آبخوانآب آبخیزداری،  سطحی،  و  باران  -های 
آب مرمّت  چشمهبندانداری،  نهرها،  و  ها، ها 

رزی پی  های کشاوسدها و... جهت مدیریت آب
 برد.

 
 گیری نتیجه

از  بخشی  تنها  )که  شد  گفته  تاکنون  آنچه  از 
در   که  است  شده  قرآنمواردی  ذکر  اند(  کریم 

بیانمی فوق  موارد  گرفت  نتیجه  ی کنندهتوان 
اهمیت و ضرورت پرداختن به کشاورزی اسالمی 

ی اندیشمندان دلسوز  است. آنچه امروزه دغدغه
انحراف کشاورزی از مدار  حوزه کشاورزی است،  

اسالمی بسوی کشاورزی با خاستگاه غربی است  
سالمت   و  شده  بنا  سود  اصالت  مبنای  بر  که 

تحت را  جامعه  اخالقی  و  روانی  الشعاع جسمی، 
 خویش قرار داده است! 

جامعه   لیبرالی،  اندیشه  بر  مبتنی  کشاورزی 
بر  و  اقتصادی  کشاورزی  سوی  به  را  کشاورزی 

نماید ودآوری مضاعف تنظیم می مبنای بازار با س
حالی معصومین    قرآنکه  در  سنت  و  کریم 

السالم(، صنعت کشاورزی را بسوی تولید )علیهم 
غذای طیّب، سالم و به دور از هرگونه آلودگی و 
غیر مخرّب بر جسم، روان و اخالق مردم رهنمون  

 شود. می

رو، اهمیت و ضرورت پرداختن به کشاورزی ازاین
و سنت و رساندن آن به تراز تمدن    قرآناز منظر  

 شود. اسالمی نمایان می
ذیل  موارد  مهم  امر  این  به  نیل  جهت  اکنون 

 گردد:پیشنهاد می
این .1 به  نسبت  به    قرآنکه  باورمندی  کریم 

کننده بیان  آسمانی  کتاب  آخرین  هر عنوان  ی 
( است. این کتاب آسمانی  89(:  16چیزی )نحل )

شکل   مهندسی  نظم  اساس  کتابی  بر  و  گرفته 
صرفاً اخالقی نیست بلکه کتابی است که سبک 

 نماید؛  زندگی توحیدی و سالم را ترویج می
های  های علمی و پژوهشی روی آموزهفعالیت .2

 دینی در حوزه کشاورزی جدی گرفته شود؛ 
سند جامع کشاورزی و در واقع نقشه جامع   .3

 کشاورزی اسالمی تدوین گردد؛

پژ .4 و  آموزشی  سیستم  نیز  تغییر  و  وهشی 
نمودن   جاری  و  سالم  سنتی  کشاورزی  احیای 

های حضرات  کریم و آموزه  قرآندیدگاه متعالی  
ی السالم( در کشاورزی و نحوهمعصومین )علیهم

انطباق آن با دستاوردهای نوین مجامع علمی و  
مدّ   تکنولوژی و صنعت،  نیز  و  دانشگاهی کشور 

 نظر قرار بگیرد.

ادی با کشاورزی  ی زیکشاورزی کنونی فاصله .5
اصالً  و  داشته  ـ  طیّب  غذای  تولید  ـ  اسالمی 

آموزه  با  معصومین    قرآنهای  منطبق  سیره  و 
رو، باید کوشش شود  السالم( نیست! ازاین)علیهم 

تا تولید غذای طیّب، سالمت جسم، روان و اخالق 
ای عاری از هرگونه  مردم را تأمین نموده و جامعه
 ی داشته باشیم. بیماری جسمی، روانی و اخالق
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